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VOORWOORD 

 

Het jaarverslag 2014 bestaat uit twee grote delen. 

Deel I betreft het eigenlijke activiteitenverslag in enge zin van het Comité P en bevat, zoals de 
voorgaande jaren, tevens een beknopt overzicht van de middelen en hun besteding. 

In deel II, het observatoriumrapport, worden vooreerst de bij het Vast Comité P ingediende klachten en 
aangiften toegelicht (littera A). Voorts werd een synthese gemaakt van een aantal toezichtsonderzoeken 
(littera B) en worden enkele thematische analyses aangereikt (littera C). Ten slotte werd een analyse 
gemaakt van de aan het Vast Comité P door de gerechtelijke overheden meegedeelde vonnissen en 
arresten betreffende strafbare feiten gepleegd door leden van de politiediensten (littera D). 

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

Op 31 december 2014 telde het Comité P 50 commissarissen-auditors (één minder dan in 2013) en 
33 administratieve medewerkers (eveneens minus één tegenover 2013). 

Als volkomen extern en onafhankelijk controleorgaan streeft het Comité P ernaar om effectief en op 
constructieve wijze bij te dragen tot een goede en democratische werking van de politiediensten. 

Het Comité P heeft van de wetgever een belangrijk mandaat gekregen en wenst dit met kennis en kunde 
ten uitvoer te leggen. Daartoe werden recentelijk onder meer initiatieven genomen tot versterking van 
de informatiepositie van onze instelling. 

Vanzelfsprekend zijn ook de volgehouden inzet en bekwame betrokkenheid van alle interne 
medewerkers kritieke succesfactoren. Het Vast Comité P houdt eraan om hen bij dezen uitdrukkelijk te 
danken. 

 

 

 

Yves Keppens Guy Cumps 

Voorzitter Ondervoorzitter 

 

 

 

 

Herman Daens Diane Reynders Emile Dejehansart 

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

1.1 Ten dienste van de wetgevende macht 

Het Vast Comité P is een onafhankelijke instelling, die hoofdzakelijk ten behoeve van de wetgevende 
macht optreedt, in het bijzonder om deze bij te staan in zijn grondwettelijk toezicht op de uitvoerende 
macht. Wanneer één van zijn componenten, met name de Dienst Enquêtes P, strafonderzoeken uitvoert, 
dan gebeurt dit echter onder de rechtstreekse leiding en het gezag van de opdrachtgevende magistraat. 

Het Comité P ontvangt een jaarlijkse dotatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers en is aan deze 
laatste verantwoording verschuldigd. De Kamer oefent evenwel geen strikt hiërarchisch gezag uit – de 
operationele onafhankelijkheid is wettelijk verankerd – en het Comité P heeft ook geen enkele 
hiërarchische band met eender welke overheid. 

De finaliteit van het Comité P is de volledig externe en neutrale controle van de politiediensten of 
bijzondere inspectiediensten (en van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse), die noodzakelijk 
is wanneer organisatiegebonden controle onvoldoende is of lijkt en het Parlement of de politieoverheid 
een extern optreden noodzakelijk acht, onverminderd het eigen initiatiefrecht van het Vast Comité P. 

Deze specificiteit onderscheidt het Comité P van andere inspectie- of toezichtorganen zoals de diensten 
intern toezicht die geïntegreerd zijn in de structuur zelf van de politiediensten of 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. 

1.2 Missie 

De eerder opgestelde missieverklaring blijft ongewijzigd. Zij luidt als volgt:  
 
“Het Comité P wil bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en 
gemeenschapsgerichte 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 Vast 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. 

 

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, die eveneens door de 
Kamer van volksvertegenwoordigers wordt benoemd. 
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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 2014 heeft het Vast Comité P 41 plenaire vergaderingen gehouden en 4 gemeenschappelijke 
vergaderingen met het Vast Comité I. 

1.2 Jaarverslag 2013 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Comité P zijn jaarverslag 2013 neergelegd bij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat. Het jaarverslag werd op 7 januari 2015 op constructieve wijze 
besproken met de leden van de parlementaire begeleidingscommissies van de Comités P en I. 

1.3 Verslagen 

In 2014 werden 12 verslagen overgemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie van het 
Comité P, 9 verslagen aan de minister van Binnenlandse Zaken en 3 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 aan nationale en internationale studiedagen 

Het Vast Comité P nam als observator deel aan diverse nationale en internationale studiedagen, 
waaronder: colloquium « Utilisation des medias sociaux par les services de police » – Senaat – 
14/03/14; colloquium « Blanchiment de capitaux » – ULB, 17/03/14; colloquium « Counter Terror expo 
2014 » - Londen, 29 & 30/04/14; studiedag « Interlabo du GERN : Répondre à de nouvelles 
« menaces » ? », UCL, Brussel, 13/06/14; colloquium « Une carrière de dirigeant au sein de la police : 
enjeux et perspectives », Koninklijke Federatie van Officieren, Wépion, 17/06/14; studiedag « Atelier 
ADN », Brussel, 25 & 26/06/14; internationale conferentie in Boekarest « Development of the civil 
society involvement in drafting, implementing and assessing anticorruption policies », 2 & 3/10/14; 
conferentie « IRISS-RESPECT-SURVEILLE Final conference on Surveillance and Democracy », Brussel, 
29 & 30/10/14; conferentie « La conservation des métadonnées à grande échelle », Brussel, 30/10/14; 
conferentie « Les méthodes particulières de recherches face aux nouvelles formes de cybercriminalité », 
Brussel, 14/11/14; conferentie « Strengthening Resilience against Violent Radicalization », IBZ, Brussel, 
04/12/14; opleiding « Sécurité de l’information & Vie privée », OFO, Brussel, 09/12/14. 

Daarnaast participeerde het Vast Comité P van 5 tot 8/11/14 aan de tweede internationale conferentie in 
Amsterdam omtrent volksgezondheid en rechtshandhaving. Op deze conferentie kwamen de knelpunten, 
raakpunten, best practices van het samenspel van deze beleidsdomeinen ter sprake. Ook de 
praktijksamenwerking tussen onder meer de gemeentelijke gezondheidsdienst Amsterdam en de politie 
Amsterdam werden uitvoerig belicht. 

Op 10 & 11/11/14 nam het Vast Comité P verder deel aan de jaarlijkse fundamentele rechtenconferentie 
van de European Union Agency for fundamental rights (FRA). Deze conferentie focuste op het beleid van 
de migratiestromen binnen de Europese Unie en het respect voor de fundamentele rechten dat hiermee 
in overeenstemming dient gebracht. Controles aan de buitengrenzen van Europa, beleidsmaatregelen 
die in deze context raciale discriminatie tegengaan, beleid ten overstaan van bijzonder kwetsbare 
personen zoals vrouwen en kinderen kwamen ter sprake. 

Op 17, 18 & 19/11/14 ten slotte participeerde het Vast Comité P aan de jaarlijkse conferentie van de 
European Partners Against Corruption (EPAC/EACN) te Sofia. Het Vast Comité P is de nationale 
vertegenwoordiger in dit netwerk dat opgericht werd om contacten te onderhouden tussen 
gespecialiseerde anticorruptiediensten en politiecontroleorganen en om professionele ervaringen uit te 
wisselen. 

1.5 Buitenlandse delegaties - werkgroepen 

Het Vast Comité P ontving diverse organisaties, waaronder: « Meeting CoPPRA » - federale politie, 
Brussel, 28/02/14; onthaal van Canadese politie-aspiranten, 8 & 9/04/14; bezoek van een Tunesische 
delegatie (nationale garde, nationale veiligheid en Ministerie van Binnenlandse Zaken), 20/05/14; en 
hield werkvergaderingen met onder meer het Interfederaal Gelijkekansencentrum over het thema 
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“allochtonen”, Brussel, september 2014 en de werkgroep Francopol (in functie van de organisatie van 
het colloquium 2015 in Luik). 

Verder ontving het Vast Comité P respectievelijk op 20/05/14 (dhr. Mazoyer en dhr. Roger-Roussel) en 
op 4/07/14 (mevr. dir. M-F Moneger-Guyomarch) bezoek van de Inspection générale de la police 
nationale (IGPN) uit Frankrijk. 

De werkbezoeken strekten ertoe ervaringen en informatie uit te wisselen rond onderzoeksmethodes, 
onderzoeksthema’s, structurele knelpunten, onderzoeksresultaten, toekomstvisies, nieuwe uitdagingen. 

Tijdens een bezoeksessie werd tevens de politiezone Brussel-hoofdstad/Elsene bezocht om ook aan de 
hand van concrete casussen en uitdagingen van een metropool de samenwerking en de contacten 
tussen beide controle-instellingen te concretiseren. 

De Myanmar Police Force ten slotte bracht op 12/09/14 een werkbezoek aan het Vast Comité P. Dit 
bezoek kaderde in het programma van de Europese Unie om de hervorming van de politie van Myanmar 
te steunen. In dit programma werden de versterking van de parlementaire controle en de controle van 
de burgermaatschappij op de politiediensten prominent naar voren geschoven. 

Tijdens het werkbezoek werd deze bekommernis toegelicht, van gedachten gewisseld en nuttige 
informatie overgemaakt door het Vast Comité P, en dit zowel op basis van zijn ontstaansgeschiedenis en 
zijn wettelijk en reglementair kader als op basis van zijn gevoerde onderzoeken en best practices. 

1.6 Adviezen ten behoeve van internationale instanties 

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 instellingen door bij te dragen aan het opstellen van 
rapporten, vertegenwoordigers te ontmoeten tijdens periodieke of ad-hocbezoeken of gerichte vragen te 
beantwoorden. 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 goede praktijken zijn 
voor deze instellingen van groot belang. 

In januari 2014 heeft het Comité P zijn bijdrage geleverd met het oog op de voorstelling van het 16e tot 
en met 19e rapport van België aan het Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties 
(CERD), te Genève, in februari 2014. De informatie die werd overgemaakt aan de FOD Justitie (dienst 
mensenrechten), belast met de coördinatie van de Belgische rapporten, had betrekking op: 
• de klachten rechtstreeks ingediend bij het Comité P met betrekking tot feiten van discriminatie, 

racisme en/of xenofobie, voor de periode van 2009 tot 2012; 
• de gerechtelijke onderzoeken uitgevoerd door de Dienst Enquêtes P betreffende feiten van 

discriminatie, racisme en xenofobie, voor de periode van 2009 tot 2012; en 
• de vonnissen en arresten betreffende inbreuken op de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van 

bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, voor de periode van 2009 tot 2012. 

In het verlengde van zijn ontmoeting met de delegatie van het Europees comité ter voorkoming van 
foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT), tijdens diens 
6e periodiek bezoek aan België, in september 2013, is het Comité P ingegaan op de vraag van het CPT 
om hem in het bezit te stellen van “een lijst van de gerechtelijke procedures geopend tegen 
personeelsleden van de politiediensten (geïntegreerde politie) in de materies die behoren tot de 
bevoegdheidssfeer van het CPT (foltering, onmenselijke en vernederende behandeling, onrechtmatig 
gebruik van geweld, geweld door politieambtenaren, …) wegens daden gesteld in het kader van de 
uitoefening van hun functie, en dit voor de periode gaande van september 2012 tot september 2013”. 

Ingevolge het 3e periodiek rapport van België over het Verdrag tegen foltering en andere wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van de Verenigde Naties heeft het Comité P 
bijgedragen tot het antwoord dat de Belgische overheid verstrekt heeft met betrekking tot het gevolg 
dat werd gegeven aan de aanbevelingen 12 en 13 die waren geformuleerd door het Comité tegen 
foltering van de Verenigde Naties (CAT) en prioritair werden geacht. Aanbeveling 12 van het CAT 
handelde, enerzijds, over de noodzaak om een officieel, gecentraliseerd register der aanhoudingen in te 
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voeren, waarin de aanhouding uiterst nauwkeurig wordt opgetekend met, minstens, informatie 
betreffende het uur van de aanhouding en van de opsluiting, de reden voor de opsluiting, de naam van 
de politieambtena(a)r(en) die is (zijn) overgegaan tot de aanhouding, de plaats waar de persoon wordt 
opgesloten en de eventuele latere overbrengingen, de naam van de personen die instaan voor het 
toezicht alsook de aanwezigheid van tekenen van verwondingen op het ogenblik van de opsluiting. Dit is 
een aanbeveling die het CAT in het verleden al geformuleerd had. Aanbeveling 12 van het CAT handelde, 
anderzijds, over de noodzaak om over te gaan tot een systematische verificatie, door controles en 
inspecties, van de naleving van deze verplichting. Aanbeveling 13 had betrekking op het gebruik van 
geweld door de politie. Het CAT beval de Belgische overheid aan: om onverwijld diepgaande, 
doortastende en onpartijdige onderzoeken te openen naar alle gevallen van aantijgingen van hardhandig 
optreden, mishandeling en excessief politiegeweld, en om de ambtenaren die schuldig worden bevonden 
aan die inbreuken te vervolgen en te bestraffen door hen passende straffen op te leggen; om 
gedetailleerde informatie over het onderzoek naar de zaak-Jonathan Jacob mee te delen; om een 
volkomen onafhankelijk mechanisme in te stellen om onderzoek te verrichten naar de eventuele 
aantijgingen van foltering en mishandeling en een specifiek register aan te leggen om er de aantijgingen 
van foltering en van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in op te tekenen; om 
erop toe te zien dat de politieambtenaren een opleiding krijgen die toegespitst is op het absoluut verbod 
van foltering en dat ze handelen overeenkomstig de Basisprincipes van de Verenigde Naties inzake het 
aanwenden van geweld en het gebruik van vuurwapens door degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
toepassing van de wetten; en om de relevante maatregelen te nemen om mechanismen voor controle 
en supervisie binnen de politie te versterken, meer in het bijzonder van het Comité P en zijn Dienst 
Enquêtes, die zouden moeten samengesteld zijn uit onafhankelijke experten die buiten de politie 
gerekruteerd zijn. 

1.7 Juridische standpunten van het Vast Comité P over bepaalde aspecten 
van het politioneel handelen 

Om zich te kunnen uitspreken over de gegrondheid van een klacht, dient het Vast Comité P vaak 
voorafgaandelijk een gericht of punctueel juridisch standpunt in te nemen, dat over het algemeen wordt 
voorbereid door de juridische cel van de administratieve dienst. In de loop van het jaar 2014 heeft de 
juridische cel in dit verband adviezen geformuleerd in de volgende domeinen: de bevoegdheid van het 
Comité P ten aanzien van de agenten van Securail; de bevoegdheid van het Comité P ten aanzien van 
een ambtenaar-veearts van de FOD Volksgezondheid; de bevoegdheid van het Comité P ten aanzien van 
het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI); de onverenigbaarheden en de 
nevenactiviteiten; het wissen door een politieambtenaar van een video gemaakt binnen een 
politiecommissariaat; de weigering om een proces-verbaal op te stellen op een privéparking; de 
bevoegdheid van de politie wanneer ze bijstand verleent; de samenwerking tussen politiediensten en 
gerechtsdeurwaarders; het ambtshalve politieonderzoek; de aanwezigheid van een camera tijdens een 
naaktfouillering in een commissariaat; community policing en bemiddeling; de houding van de 
politiediensten in een burgerlijk geschil; het politieoptreden in een gemeenschappelijke eigendom; de 
raadpleging van politiedatabanken in het kader van de rekrutering; de eis tot schadevergoeding 
ingevolge materiële schade veroorzaakt door de politie naar aanleiding van een interventie (een deur 
vernield tijdens een gewelddadige politie-interventie); het verband tussen tuchtrechtelijke vervolging en 
strafrechtelijke vervolging; de legitimiteit van een veiligheidsfouillering uitgevoerd in een 
garagecomplex; de legitimiteit van de interventie van een interventiepatrouille; politie en 
eerstehulpverlening; het takelen van voertuigen (retentierecht, geen verzekering, geen inschrijving, 
buitenlandse nummerplaat, …); het gebruik der talen; de openbaarheid van administratieve akten; de 
opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige inbreuken en de verplichting om politieambtenaren 
te verbaliseren; … 

De juridische cel maakt overigens ook analyses met betrekking tot problemen die worden aangekaart in 
het kader van een toezichtsonderzoek of een specifieke gebeurtenis. Zo heeft de juridische cel in de loop 
van het jaar 2014 analyses verricht in de volgende domeinen: de tussenkomst van de politie inzake 
vaststelling van hoofdverblijfplaats; de conformiteit van de gegevensverwerking door het Comité P met 
de voorschriften van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; de bevoegdheid van het Comité P ten aanzien van 
de politieschool van Brussel (ERIP-GIP); de bevoegdheden van aspirant-inspecteurs van politie; … 
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2 ACTIVITEITEN VAN DE DIENST ENQUÊTES P 

De Dienst Enquêtes P voert opdrachten uit in verschillende types van dossiers: strafonderzoeken, 
klachtonderzoeken, toezichtsonderzoeken en werkzaamheden in administratieve en werkdossiers. Hierna 
volgt een overzicht van het aantal onderzoeken die werden geopend in 2014 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 behandelde 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. 

2.1 Strafonderzoeken 

Tabel 1:  Aantal strafonderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P, volgens jaar van toekenning 
onderzoek en de evolutie 2013-2014 

Typologie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolutie 
2013-
2014

Strafonderzoeken 
uitgevoerd door de Dienst 
Enquêtes P

592 444 281 279 259 281 224 118 128 113 -11,7%

 

In 2014 werden 113 strafonderzoeken aan de Dienst Enquêtes P overgemaakt, een daling van 
15 dossiers ten opzichte van 2013. Tabel 1 toont aan dat dit voor de laatste tien jaar het laagste aantal 
overgemaakte strafonderzoeken betreft. Hieruit kan echter niet besloten worden dat er minder 
strafonderzoeken lastens politieambtenaren zouden voorkomen; op dit gegeven hebben we trouwens 
geen zicht. Het aantal strafonderzoeken behandeld door de Dienst Enquêtes P is het resultaat van de 
Ministeriële richtlijn van 22 september 2011 tot regeling van de taakverdeling inzake de opdrachten van 
gerechtelijke politie betreffende misdrijven waarbij politieambtenaren betrokken zijn. 

In navolging van die Ministeriële richtlijn werden er in 2014, 9 aan de Dienst Enquêtes P overgemaakte 
dossiers door de directeur-generaal teruggestuurd naar de respectieve initiatiefnemer van het 
strafonderzoek. In 2013 waren er dat nog 19. De richtlijn lijkt dus ondertussen gekend te zijn. 

Wat de toewijziging van strafonderzoeken aan de Dienst Enquêtes P betreft, werden in 2014 
54 strafonderzoeken (42,2%) door de procureurs des Konings overgemaakt. Onderzoeksrechters 
maakten 32 strafonderzoeken (25%) over, zijnde 11 onderzoeken meer dan in 2013. 
24 strafonderzoeken werden toegewezen op basis van vaststellingen van de Dienst Enquêtes P. 
2 strafonderzoeken werden gevoerd op vraag van het federaal parket. 

Tabel 2: Initiatiefnemer van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P, vergeleken 
naar jaar en met de evolutie 2013-2014 

2010 2011 2012 2013
Aandeel 

2013 2014
Aandeel 

2014
Evolutie

Procureur des Konings 126 134 65 67 52,3% 54 42,2% -13

Onderzoeksrechter 58 44 23 23 18,0% 32 25,0% 9

Dienst Enquêtes 78 38 27 32 25,0% 24 18,8% -8

Klacht 16 7 2 3 2,3% 1 0,8% -2

Arbeidsauditeur 3 1 0 2 1,6% 0 0,0% -2

Federaal parket 0 0 1 1 0,8% 2 1,6% 1

Totaal 281 224 118 128 100,0% 113 88,3% -15  

De schaalvergroting van de gerechtelijke arrondissementen ging van start op 1 april 2014. Om een 
overzicht te geven van de activiteiten van de Dienst Enquêtes P per gerechtelijk arrondissement, dienen 
we dus rekening te houden met de situatie voor en na deze hervorming. 
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Tabel 3 geeft weer dat de Dienst Enquêtes P ook in 2014 vooral strafonderzoeken uitvoerde in opdracht 
van de gerechtelijke overheden te Brussel/Halle-Vilvoorde, namelijk 42 strafonderzoeken. 8 van deze 
onderzoeken werden toegewezen voor 1 april 2014. Na 1 april 2014 werden 27 strafonderzoeken 
toegewezen door de gerechtelijke overheden van Brussel en 7 strafonderzoeken door de gerechtelijke 
overheden van Halle-Vilvoorde. 

Er werden 21 strafonderzoeken gevoerd in opdracht van gerechtelijke overheden van het gerechtelijk 
arrondissement Antwerpen, een stijging van 6 strafonderzoeken ten opzichte van 2013. Daarnaast 
merken we een stijging op van het aantal door de Dienst Enquêtes P gevoerde strafonderzoeken op 
vraag van de overheden van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. De overheden van de 
gerechtelijke arrondissementen West-Vlaanderen, Limburg en Oost-Vlaanderen deden in 2014 minder 
vaak een beroep op de onderzoekers van de Dienst Enquêtes P. 

Van de 113 strafonderzoeken was ruim twee vijfde (44%) van de aanvragen afkomstig van Vlaamse 
gerechtelijke arrondissementen, ruim een derde (37%) van het gerechtelijk arrondissement Brussel en 
een vijfde van de strafonderzoeken was afkomstig van overheden van Waalse gerechtelijke 
arrondissementen (19%). 

Bij drie vierde van de strafonderzoeken was een personeelslid van een lokaal politiekorps betrokken. Bij 
een vijfde van de strafonderzoeken betrof het een personeelslid van de federale politie. De overige 
strafonderzoeken werden gevoerd lastens personeelsleden van bijzondere inspectiediensten of douane. 

 

Tabel 3:  Gerechtelijk arrondissement van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P, 
vergeleken naar jaar en met de evolutie 2013-2014 

NIEUWE GER ARRO   2012 2013 2014 

% 
aandeel 
2014 

Evolutie 2013-
2014 

ANTWERPEN   12 15 21 18,6% 6 

  

ANTWERPEN 7 6       

MECHELEN 2 5       

TURNHOUT 3 4       

BRUSSEL   36 43 42 37,2% -1 

  

BRUSSEL     (27)     

HALLE-VILVOORDE     (7)       

HAINAUT   9 6 11 9,7% 5 

  CHARLEROI 4 2       

TOURNAI 2 2       

MONS 3 2       

LEUVEN LEUVEN 1 4 1 0,9% -3 

LIMBURG   17 14 6 5,3% -8 

  

HASSELT 3 1       

TONGEREN 14 13       

LIEGE   5 3 2 1,8% -1 

  

EUPEN 0 0       

HUY 1 1       

LIEGE 2 1       

  VERVIERS 2 1       
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LUXEMBOURG   1 2 1 0,0% -1 

  

ARLON  0 0       

MARCHE 1 1       

NEUFCHATEAU 0 1       

NAMUR   5 8 5 0,0% -3 

  NAMUR 3 3       

  DINANT 2 5         

OOST-VLAANDEREN   17 17 15 13,3% -2 

  

DENDERMONDE 9 13       

GENT 5 4       

OUDENAARDE 3 0       

BRABANT WALLON NIVELLES 3 2 2 1,8% 0 

WEST-VLAANDEREN   12 14 7 6,2% -7 

  

BRUGGE 6 3       

KORTRIJK 6 5       

IEPER 0 1       

VEURNE 0 5       

TOTAAL   118 128 113   -15 
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Kaart 1: Aantal strafonderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P per gerechtelijk 
arrondissement in de periode 2012-2014 

 

Wanneer we de aan de Dienst Enquêtes P toegewezen strafonderzoeken onderscheiden naar gerechtelijk 
arrondissement en de onderzoeken op vraag van de procureurs des Konings, zien we dat een derde van 
de door de procureurs des Konings aan de Dienst Enquêtes P gevraagde strafonderzoeken uit het 
gerechtelijk arrondissement Brussel komt, een vijfde van de procureur des Konings te Antwerpen en een 
tiende van de door de procureur des Koningss gevraagde strafonderzoeken werd in het gerechtelijk 
arrondissement Limburg gevoerd.  

Bij de door de onderzoeksrechters aan de Dienst Enquêtes P overgemaakte strafonderzoeken zijn er 8 
afkomstig uit het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, gevolgd door 7 strafonderzoeken komende 
van onderzoeksrechters uit het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. Wat Brussel betreft, 
werden na 1 april 2014 6 strafonderzoeken overgemaakt door de onderzoeksrechters van het ‘nieuw’ 
gerechtelijk arrondissement Brussel, 3 strafonderzoeken werden gevat voor de territoriale indeling van 
vóór de hervorming. 
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Tabel 4: Gerechtelijk arrondissement van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P 
in 2014, naar gelang van de initiatiefnemer 

Pr
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Antwerpen 11 0 10 0 0 21

Brussel 16 6 4 0 1 27

Brussel (voor 1/04/14) 3 3 2 0 0 8

West-Vlaanderen 3 2 1 1 0 7

Oost-Vlaanderen 4 7 4 0 0 15

Limburg 6 0 0 0 0 6

Leuven 0 1 0 0 0 1

Brabant Wallon 2 0 0 0 0 2

Liège 2 0 0 0 0 2

Namur 1 3 1 0 0 5

Luxembourg 0 1 0 0 0 1

Hainaut 1 8 1 0 1 11

Halle-Vilvoorde 5 1 1 0 0 7

TOTAAL 54 32 24 1 2 113  

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 Antwerpen 
(10 strafonderzoeken), Brussel (4+2 strafonderzoeken) en Oost-Vlaanderen (4 strafonderzoeken). 

Het federaal parket maakte twee strafonderzoeken aan de Dienst Enquêtes P over, één voor het 
gerechtelijk arrondissement Brussel en één voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. 

In 2014 werden 9 door de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P ontvangen kantschriften, na 
toetsing aan de Ministeriële richtlijn, teruggestuurd naar de opdrachtgevende gerechtelijke overheid. Dit 
is een daling ten opzichte van 2013, toen er nog 19 kantschriften werden teruggestuurd. Voor de in 
2014 teruggestuurde kantschriften betreft het 1 opdracht van een procureur des Konings, 7 opdrachten 
van onderzoeksrechters en 1 opdracht van een arbeidsauditeur. De teruggestuurde kantschriften werden 
gevat onder de gerechtelijke kwalificaties ‘bedrog’, ‘vrijwillige slagen en verwondingen’, intimidatie’, 
‘valsheid en gebruik van valsheid’, ‘bedreigingen’ en ‘schending van het beroepsgeheim’. 

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. 
Wat het kalenderjaar 2014 betreft, werden er in totaal 1701 processen-verbaal opgesteld in 
210 strafonderzoeken. 

2.2 Klachtonderzoeken 

In 2014 opende het Comité P 2771 klachtendossiers op basis van rechtstreeks aan het Comité P 
gemelde klachten. 144 daarvan (of 5,2% van het totaal) werden voor onderzoek aan de Dienst 
Enquêtes P toegewezen. In 2013 bedroeg deze verhouding 5,7%. 

In 2014 werden 470 verslagen opgemaakt in 213 door de Dienst Enquêtes P behandelde 
klachtendossiers. In 2013 waren dit 500 verslagen voor 211 behandelde dossiers. 
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2.3 Toezichtsonderzoeken 

In 2014 opende het Vast Comité P 10 nieuwe toezichtsonderzoeken, 2 minder dan in het kalenderjaar 
2013. 

In 2014 werd door de Dienst Enquêtes P 77 verslagen opgesteld in 29 lopende toezichtsonderzoeken. 

2.4 Analyse van de geregistreerde inbreuken gekoppeld aan de in 2014 door 
de Dienst Enquêtes P gevoerde strafonderzoeken lastens politie-
ambtenaren 

Hierna volgt een overzicht van de geregistreerde inbreuken bij de in 2014 aan de Dienst Enquêtes P 
overgemaakte strafonderzoeken. Merk op dat de gerechtelijke overheden in eenzelfde strafonderzoek 
meerdere inbreuken kunnen kwalificeren. 

Tabel 5:  Verdeling van de door de Dienst Enquêtes P gevoerde strafonderzoeken naar aard van de 
geregistreerde inbreuk 2014 

INBREUKEN 2014

 Gewelddaden tegen personen of goederen 37

 Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie 17

 Schending van het beroepsgeheim 17

 Daden van willekeur 8

 Oplichting 6

 Willekeurige vrijheidsberoving 6

 Onmenselijke behandeling 6

 Racisme 5

 Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig bezitten, ...) 4

 Hacking 3

 Omkoping 3  

In 2014 was er bij een derde van de aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwde strafonderzoeken sprake 
van ‘gewelddaden tegen personen’. Bij 17 strafonderzoeken werd onderzocht of er sprake was van 
valsheid uit hoofde van een ambtenaar in dienst. Bij 17 overgemaakte strafonderzoeken was er sprake 
van ‘schending van het beroepsgeheim’ en bij 8 strafonderzoeken was er sprake van ‘daden van 
willekeur’. De top vier van de door de gerechtelijke overheden gevatte inbreuken voor de aan de Dienst 
Enquêtes P overgemaakte strafonderzoeken blijft ongewijzigd ten opzichte van 2013. 
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3 HET COMITÉ P IN DE PERS 

Als observatorium van de politiefunctie raadpleegt het Comité P geregeld verschillende 
informatiebronnen want bepaalde artikelen of uitzendingen kunnen aanleiding geven tot het openen van 
een toezichtsonderzoek. Tegelijkertijd besteedt het Comité P veel aandacht aan het imago dat het 
uitstraalt bij de publieke opinie en aan de meerwaarde die het kan bieden aan burgers. De naam van het 
Comité P duikt trouwens vrij vaak op in krantenartikelen, zowel in de Nederlandstalige als in de 
Franstalige pers en in mindere mate in de Duitstalige pers. 

Vaak is dat het geval wanneer er een conflict ontstaat tussen een burger en de politie. Dikwijls kan men 
in de krant lezen dat iemand klacht gaat indienen of heeft ingediend bij het Comité P omdat hij van 
mening is dat er bij een controle of een aanhouding sprake was van machtsmisbruik, dat de politie 
buitensporig geweld heeft gebruikt, dat de politie met braak bij hem is binnengedrongen, dat er feiten 
van racisme werden gepleegd, maar soms ook gewoonweg omdat die persoon vindt dat de politie de 
regels niet naleeft, enz. Bij uitbreiding dienen we hier ook te verwijzen naar het groot aantal artikelen 
dat in 2014 verschenen is over politiegeweld en over de rol van het Comité P (25). 

Andere artikelen verwijzen naar toezichtsonderzoeken gevoerd door het Comité P en naar andere 
verslagen en publicaties (34 artikelen zijn gewijd aan de zaak-Jonathan Jacob en aan de organisatie van 
de speciale eenheden van de lokale politie; 8 artikelen handelen over gevallen van discriminatie en 
racisme binnen de politie; 8 artikelen informeren over het verslag betreffende de woonstcontroles, over 
het verslag betreffende misbruik van overuren, problemen van corruptie, tekortkomingen van 
politieambtenaren op het terrein, over de dienst onthaal, enz.) of, a fortiori, over onderzoeken waarin 
een beroep wordt gedaan op de expertise van commissarissen-auditors in gevoelige gerechtelijke 
dossiers (13). 

4 HET COMITÉ P ALS BRON OF REFERENTIE VOOR PARLEMENTAIRE VRAGEN 

Het federaal parlement oefent zijn democratische macht uit door middel van onder andere parlementaire 
vragen. In dat opzicht dienen de dossiers en verslagen van het Comité P vaak als basis voor dit gedeelte 
van het parlementaire werk. 

Het jaar 2014 was enigszins bijzonder door de federale verkiezingen van 25 mei en de vorming van een 
nieuwe regering, waardoor er globaal gezien minder vragen werden gesteld dan in andere jaren. 
Niettemin hebben verscheidene volksvertegenwoordigers in hun vragen verwezen naar thema’s die het 
Comité P had aangesneden. Denk maar aan de problematiek van geweldplegingen tegen politie en, 
omgekeerd, geweld uitgeoefend door politieambtenaren; de vragen in verband met de eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer en de toegang tot politionele databanken; of, op een ander vlak, het 
verdwijnen van wapens in een politiezone en onregelmatigheden in een politieschool. 

5 MEDEWERKERS 

5.1 Opleidingen 

Ook in 2014 hebben de vaste leden en medewerkers deelgenomen aan opleidingen. 

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

"Former aux droits de l’enfant en s’amusant" (Jeunesse et droit ASBL), "Réforme des risques 
psychosociaux" (IFE), "Underground economy" (CPS), "Politie en haar maatschappelijke 
partners" (CPS), "Radicalisering" (Kring van officieren), "Sociale media op de politionele 
werkvloer" (Vanden Broele), "L’audition des mineurs ou témoins : où en sont les connaissances 
et le syndrome d’aliénation parentale ?" (Police fédérale), "COPPRA" (Police fédérale), "La Loi 
sur les armes" (CEP), "Actualisatiedag criminologie – preventie van rechtelijke dwalingen en 
actualia criminologie" (KUL), "Middagconferentie Opleiden in veiligheid" (Maklu), "21ste 
jaarlijkse VRG–Alumnidag Recht in beweging" (KUL), "Geconfronteerd met abnormaal gedrag" 
(Politeia), "Arrestations et fouilles" (Police fédérale), "Lentehappening" (Koninklijke Federatie 
van de Officieren en Hogere Ambtenaren van de Belgische Politie), "Journée d’études code 37 : 
savez-vous garder un secret ? L’enquête policière et judiciaire en matière de pédophilie" (DSEF), 
"Beroepsgeheim van de politie en/of beroepsgeheim van hulpverleners" (Politeia), "Formation 
continuée TAM-auditionneurs rattrapage 2013" (Police fédérale), "Evaluateur du fonctionnement 
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professionnel" (Police fédérale), "Illegaal wapenbezit in België" (Politeia), "Formation des 
responsables finaux et conseillers en évaluation" (Police fédérale), "Uitlezen van gsm, 
smartphone, pc, tablet: wat kan en wat mag?" (Politeia), "Fusies bij de lokale politie" (CPS), 
"PIES 2014 Forensic DNA Data Exchange" (NICC), "Le mineur dans le droit pénal" (Jeunesse et 
droit ASBL), "Het politieverhoor van psychopaten" (Politeia), "Parce que la sécurité n’a pas de 
frontières" (Gouverneur du Hainaut et de la Flandre occidentale), "Coaching" (DSEF), "Een blik 
achter de schermen van de penitentiaire inrichtingen van Gent en Brugge" (Koninklijke 
Federatie van de Officieren en Hogere Ambtenaren van de Belgische Politie), "De 
politieambtenaar als getuige in de rechtbank" (Politeia), "Répondre à des nouvelles menaces : 
institutions de police et transitions sociétales" (UCL), "De verhoorcoach aan het werk – evaluatie 
van de implementatie" (CPS), "Le danger des sectes en Belgique : illusion ou réalité" 
(Fédération Royale des Officiers et Hauts Fonctionnaires de la Police Belge), "Geodata" (Geo 
Aware), "Themadag terrorisme" (FGP DJP), "Politionele samenwerkingsmogelijkheden met de 
USA" (CGI), "Presentatie visiedocument ILP bestuurlijke politie" (DSEO DEC), "La 
communication de crise" (Union des Villes et Communes de Wallonie), "Ethische competentie: 
het belang van selectie en socialisatie" (KUL), "Toezicht op voorwaardelijke invrijheidsstelling" 
(Politeia), "Réagir à des propos discriminatoires de collègues" (Police fédérale), "Lois anti-
discrimination et anti-racisme" (Police fédérale), "Diversité et orientation sexuelle" (Police 
fédérale), "De politie en de bijstand aan gerechtsdeurwaarders" (Politeia), "Beelden van 
criminaliteit" (CPS), "Informatieveiligheid en dataprotectie bij het gebruik van sociale media" 
(Politeia), "Vingerafdrukken" (Politeia), "Cold cases" (Politeia), "Rol van de politie binnen het 
drugsbeleid van de basis- en secundaire school" (WPS), "De weg naar politionele integriteit" 
(KUL), "Les médias sociaux : comment en faire des outils de travail efficaces ?" (DSEO), 
"Equipier de Première Intervention" (Fact group training), "Chef Equipier de Première 
Intervention" (Fact group training), "Communicatie bij evenementen" (CPS), "La procédure 
disciplinaire au sein de la police" (Politeia), "Juridische vraagstukken over ICT en eGovernment" 
(KUL), "Sécurité de l’information et de la vie privée" (IFE), "The treatment of psychopathy 
making the impossible possible" (Thomas More), "Pepperspray - Utilisateur" (DSEF), 
"L’entreprise et la protection de ses informations confidentielles" (Larcier), "Lunchen met 
justitie" (LINC), "Blowback" (Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie), "Diversity management 
and the police" (CPS), "Vertrouwenspersoon nieuwe wetgeving" (CPS), "Sociaal werk en politie: 
een moeilijke ontmoeting" (ANPA), "Building Belgium’s Cyber Intelligence Knowledge Capacity" 
(ANPA), "Manifestaties en evenementen" (KHIS), "Aspects of police legitimacy" (Universiteit 
Gent), "Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen" (KUL), "iIIRG Annual Conference" 
(iIIRG), "FIC 2014 - 6ème Forum international sur la cybercriminalité" (FIC), "Jaarlijks Forum 
strijd tegen corruptie" (ERA). 

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

"Excel formules" (IFA), "Word textes longs" (IFA), "Powerpoint gevorderden" (OFO), "Former 
aux droits de l’enfant en s’amusant" (Jeunesse et droit ASBL), "Secourisme formation avancée" 
(IFA), "Outlook 2007 voor beginners" (OFO), "Anglais" (IFA), "La procédure disciplinaire en 
questions et réponses" (Politeia), "De hervormingen bij justitie en de gevolgen voor de politie" 
(Politeia), "Isabel" (Isabel), "Les midis du droit" (SPF Justice), "Equipier de Première 
Intervention" (Fact group training), "Chef Equipier de Première Intervention" (Fact group 
training), "Vertrouwenspersoon nieuwe wetgeving" (CPS), "Fraude au domicile" (Politeia). 

5.2 Socioculturele activiteiten 

In 2014 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. In 2014 werden 
7 verschillende activiteiten georganiseerd, een bezoek aan la Maison de la Bande Dessinée te Brussel, de 
Grotten van Han en Pairi Daiza. De sportliefhebbers gingen samen muurklimmen, de 20 km van Brussel 
lopen, in het Waasland fietsen of naar de sportieve prestaties van de Spaanse rijschool van Wenen 
kijken. 
Het sociaal fonds is één keer bijeengekomen in de loop van 2014. 
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6 PARTNERSCHAPPEN EN MIDDELEN 

6.1 Partnerschappen 

In 2014 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 2014 op informaticavlak vooral de aankopen van 
desktopcomputers en een nieuwe scanner ingeschreven. 

De voornaamste uitgave op het vlak van de inrichting van het nieuwe gebouw waarin het Comité P sinds 
19 maart 2011 huist, houdt verband met de installatie van veiligheidspoortjes aan het onthaal van het 
gebouw (niveau -1). 

Het Comité P heeft ook bijna zijn volledige wagenpark vernieuwd door 4 functievoertuigen (Opel 
Insignia) en 21 dienstvoertuigen (Opel Astra) aan te kopen voor een totaalbedrag van 449 285,30 EUR. 

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 
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 2014 meer in detail te bespreken, is het belangrijk in herinnering te 
brengen dat de jaarlijkse begroting van het Comité P samengesteld is uit de dotatie voor dat jaar en de 
boni uit het begrotingsjaar n-2. 

Tabel 6:  Vergelijking tussen het begrotingsjaar 2013 en het begrotingsjaar 2014 

Begroting Bedrag Budgetrekening Boni 

2013 12 440 999,13 EUR 2 698 009,27 EUR 2 732 421,44 EUR1 

2014 12 106 042,71 EUR 1 544 773,13 EUR 1 674 942,19 EUR2 

 

                                                 
1  In uitvoering van de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit d.d. 13 december 2013 (DOC 53 3237/001), heeft 

het Comité P 380 000,00 EUR van het boni 2013 toegewezen aan de financiering van de begroting 2014. Het restboni 2013 
bedraagt dus 2 352 421,44 EUR. 

2  In uitvoering van de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit d.d. 16 december 2014 (DOC 54 0680/001), heeft 
het Comité P 426 000,00 EUR van het boni 2014 toegewezen aan de financiering van de begroting 2015. Het restboni 2014 
bedraagt dus 1 248 942,19 EUR. 
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Tabel 7:  Verdeling van de uitgaven 2014 

Lopende uitgaven Kapitaaluitgaven Gedane lopende 
uitgaven 

Gedane 
kapitaaluitgaven 

11 421 042,71 EUR 685 000,00 EUR 10 059 026,30 EUR 502 243,28 EUR 

 

Tabel 8:  Voornaamste posten lopende uitgaven 

Post Begrotingskrediet Uitgave Saldo 

I.A. Leden van het Comité en 
griffier 

1 000 000,00 EUR 884 179,92 EUR 115 820,08 EUR 

I.B. Administratief personeel 2 735 000,00 EUR 2 412 838,93 EUR 322 161,07 EUR 

I.C. Personeel Dienst Enquêtes P 6 685 000,00 EUR 6 113 025,22 EUR 571 974,78 EUR 

I.E. Gebouwen 316 000,00 EUR 227 962,15 EUR 88 037,85 EUR 

 

Tabel 9:  Kapitaaluitgaven 

Post Begrotingskrediet Uitgave Saldo 

II.EE. Gebouwen 60 000,00 EUR 18 882,83 EUR 41 117,17 EUR 

II.GG. Uitrusting en onderhoud 35 000,00 EUR 3 090,26 EUR 31 909,74 EUR 

II.JJ. Informatica en bureautica 120 000,00 EUR 30 984,89 EUR 89 015,11 EUR 

II.MM. Voertuigen 470 000,00 EUR 449 285,30 EUR 20 714,70 EUR 

Controle en goedkeuring van de rekeningen 

De rekeningen 2013 werden door de commissarissen van de rekeningen geverifieerd en gecontroleerd. 
Zij dienden hun verslag in op 7 mei 2014. De rekeningen 2013 werden dan door het Vast Comité P 
goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 8 mei 2014. In de loop van de maand mei 2014 
werden ze bovendien gecontroleerd door het Rekenhof, dat zijn verslag op 22 oktober 2014 heeft 
overgemaakt. 

De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de 
rekeningen 2013 van het Comité P op 16 december 2014 goedgekeurd. 

Het Vast Comité P heeft de rekeningen 2014 goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 
11 juni 2015. Het Rekenhof heeft een controle op deze rekeningen verricht van 9 tot 11 juni 2015, 
waarna ze op 24 juni 2015 overgemaakt werden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

6.4 Financieringsproblematiek 

De in bovenstaande tabel 6 weergegeven boni zijn bijna exclusief het resultaat van de niet volledige 
invulling van het personeelskader. 

Zo ontbraken er voor 2014 vijf personeelsleden bij de Dienst Enquêtes P en drie bij de administratie. 

Zelfs met een onvolledig personeelskader is het huidige systeem van dotaties en boni niet langer 
houdbaar.  

Het begrotingsresultaat van het boekjaar (d.w.z. de toegekende dotatie – de gedane uitgaven) is 
immers negatief sinds 2012. Dit heeft voor gevolg dat de boni aanzienlijk gedaald zijn de afgelopen twee 
jaar. Zo bedroeg het boekhoudkundig begrotingsresultaat van het boekjaar 2014 -1 736 100,52 EUR, 
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wat betekent dat het Comité P zijn boni voor dat bedrag heeft aangewend om dat negatief resultaat te 
compenseren. 

Als men rekening houdt met een lineaire daling van de dotatie met 2% (door de federale regering 
voorzien tot in 2019), zal het Comité P, met een ongewijzigd (al onvolledig) personeelskader, niet in 
staat zijn om al zijn uitgaven te betalen vanaf het begrotingsjaar 2018, wat voor gevolg zal hebben dat, 
in 2017, de gevraagde dotatie voor het jaar 2018 gelijk zal zijn aan de (geraamde) gerealiseerde 
begroting in 2017. 
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A.  AANGEMELDE KLACHTEN 
De volgende paragrafen geven toelichting bij de behandeling van de klachtendossiers. 

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 rechtstreeks door de Klachtensectie gecreëerd. 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 10:  Verdeling van de klachtendossiers per jaar en per taal 

Taal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nederlands 1346 1418 1584 1481 1607 1532 

Frans 1044 1015 1075 1171 1249 1222 

Engels 5 14 16 24 21 9 

Duits 6 5 11 2 7 5 

Andere 6 
  

2 1 3 

Totaal 2407 2452 2686 2680 2885 2771 

 

Terwijl in 2013 een forse toename merkbaar was in het aantal geopende klachtendossiers ten opzichte 
van de voorgaande jaren, kan er tussen 2013 en 2014 een lichte daling worden waargenomen: bijna 4% 
minder klachtendossiers. 

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. Sinds drie jaar is de verhouding vrij stabiel: 55 klachten in het 
Nederlands tegenover 45 in het Frans. Klachtendossiers in andere talen komen zelden voor. In 2014 
ontving het Vast Comité P minder dan een twintigtal klachten in andere talen dan het Nederlands of het 
Frans. 

De evolutie van het aantal dossiers in functie van de taal is soortgelijk: de daling tussen 2013 en 2014 is 
zowel merkbaar voor de Nederlandstalige dossiers als voor de Franstalige dossiers: bijna 5% minder 
voor de Nederlandstalige dossiers tegenover een daling van 2% voor de Franstalige dossiers, in absolute 
cijfers betekent dat 75 Nederlandstalige dossiers minder en 27 Franstalige. 

2 AANTAL KLACHTENDOSSIERS PER MAAND 

Net zoals de vorige jaren, stellen we ook in 2014 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. 

Onderstaande tabel geeft indicatoren weer zoals het gemiddelde aantal klachtendossiers geopend per 
maand, het minimum- en maximumaantal nieuwe dossiers geopend over een periode van een maand. 
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Tabel 11:  Vergelijkingsindicatoren van het aantal geopende klachtendossiers per maand 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gemiddelde 200,58 204,33 223,83 223,33 240 230,92 

Minimum 176 175 196 176 189 190 

Maximum 227 238 243 269 273 264 

 

Ondanks de daling van het aantal dossiers geopend tussen 2013 en 2014, is het maandgemiddelde 
hoger dan dat voor de jaren 2009 tot 2012: in 2014 werden per maand gemiddeld 230 nieuwe 
klachtendossiers geopend. 

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. 

Overigens wijzen we er terloops op dat de mogelijkheden om feiten te kwalificeren, door de evolutie van 
de politiewereld of van de samenleving, geregeld herzien en verbeterd worden. Zo werden nieuwe 
kwalificaties toegevoegd aan de al bestaande categorieën die door het Comité P gebruikt worden 
teneinde zo goed mogelijk te beantwoorden aan de evolutie van de samenleving en aan de grieven van 
de burgers. 

Sinds enkele jaren, nadat er klachten opdoken over eventuele uitspattingen op sociale media door 
personen die duidelijk geïdentificeerd kunnen worden als leden van de politiediensten, is hiervoor 
bijvoorbeeld een aparte kwalificatiecode voorzien. Een ander voorbeeld houdt verband met klachten die 
worden ingediend omdat politieambtenaren beelden gemaakt door burgers naar aanleiding van een 
interventie zouden hebben bekeken en/of gewist. 

Tabel 12:  Overzicht van de feiten die het vaakst gecodeerd zijn tussen 2010 en 2014 

 

Bovenstaande tabel geeft een zicht op de problematieken die het vaakst aangehaald worden door de 
personen die klacht indienen bij het Vast Comité P sinds 2009. 

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 
6,17% van de in 2014 geopende dossiers, zowat hetzelfde percentage als het jaar daarvoor. 
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Wat de codes betreffende de politiewerking betreft, buiten de strafrechtelijke sfeer, wordt in bijna 14% 
van de nieuwe klachtendossiers melding gemaakt van “agressief gedrag of houding”, zowel in 2013 als 
in 2014. 

De code “onjuiste vaststellingen” wordt vooral toegekend aan dossiers waarin klagers verkeersinbreuken 
betwisten. Dit is het geval voor bijna 12% van de dossiers, een tendens die zowel in 2013 als 2014 kan 
worden opgemerkt. Sinds 2009 is de verhouding van de dossiers inzake deze problematiek vrij stabiel 
en schommelt ze tussen 11 en 12%. 

Tot slot is niet akteren ook een vaak aangekaart probleem in de klachtendossiers (10,07%) en, net als 
voor de “onjuiste vaststellingen”, is de verhouding van de dossiers waarin dit aspect aan bod komt 
stabiel sinds 2009 en schommelt ze tussen 9 en 10%. 

Klagers uiten ook vaak hun ongenoegen over het geweld dat politieambtenaren tegen hen zouden 
hebben gebruikt. Hiervoor worden thans hoofdzakelijk twee codes gebruikt. Om de klachtendossiers die 
van ver of van nabij betrekking hebben op politiegeweld zo goed mogelijk in kaart te brengen, hebben 
wij dan ook rekening gehouden met alle dossiers waarin minstens één van beide codes voorkwam. 

Tabel 13:  Klachtendossiers inzake politiegeweld van 2010 tot 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal dossiers 468 512 576 572 527 

Verhouding dossiers 19,09% 19,06% 21,49% 19,83 % 19,02 % 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bijna een op de vijf klachtendossiers volledig of gedeeltelijk verband 
houdt met geweld/agressieve houding van politieambtenaren ten aanzien van burgers en dat die 
vaststelling sinds verscheidene jaren bevestigd wordt. 

4 ORIËNTATIE GEGEVEN AAN DE NIEUWE KLACHTENDOSSIERS 

Aan eenzelfde klachtendossier kunnen tegelijkertijd of achtereenvolgens meerdere 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. 

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

1) de seponeringen op het niveau van het Vast 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 Vast Comité P. Het onderzoek kan dan gevoerd worden door de Dienst 
Enquêtes P of de diensten intern toezicht van de lokale of de federale 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 wordt in 
bijna een kwart van de klachtendossiers informatie gevraagd, terwijl ongeveer een vijfde van de 
dossiers aan de politiediensten gestuurd wordt voor autonome afhandeling. 

De klachtendossiers die aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwd werden, vertegenwoordigen ongeveer 
5% van het totaal aantal. 

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 
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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. 

De dossiers die aan de parketten van de procureurs des Konings worden toegestuurd, zijn bijna 
verdubbeld in vergelijking met 2010 en 2011. Dit zijn alle nieuwe dossiers waarin de grieven duidelijk 
gaan over strafrechtelijke feiten gepleegd door politieambtenaren: slagen en verwondingen, schending 
van het beroepsgeheim, … In 2012, 2013 en 2014 behoorde zowat 10% van de klachtendossiers tot de 
bevoegdheid van/werd toegestuurd aan de gerechtelijke overheid; in 2010 en 2011 was dat 6%. 

5 AFSLUITING VAN DE KLACHTENDOSSIERS 

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.  
Op het ogenblik van de exploitatie van de gegevens was in zowat 13% van de klachtendossiers uit 
2014 het bestaan van een fout of een tekortkoming vastgesteld. Voor de vorige jaren schommelde 
dat percentage tussen 10 en 15%. 

2) het percentage dossiers die volledig of gedeeltelijk behoren tot de bevoegdheidssfeer van 
gerechtelijke instanties.  
Na onderzoek was, voor het jaar 2014 en op datum van de telling, al 10% van de dossiers 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 78% van de klachtendossiers in 
2014 bleek, na onderzoek, volledig of gedeeltelijk, ongegrond. 

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

 

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. 
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Tabel 14:  Aantal klachtendossiers per lokaal politiekorps 

Politiekorps 2010 2011 2012 2013 2014 

PZ Brussel/Elsene 197 204 226 274 216 

PZ Antwerpen 137 168 157 177 161 

PZ Zuid 62 76 81 72 75 

PZ Gent 68 68 88 78 71 

PZ Brussel-West 71 62 65 74 66 

PZ PolBruno 72 62 84 61 56 

PZ Oostende 43 38 43 43 44 

ZP Charleroi 32 44 43 44 43 

PZ Montgoméry 48 37 47 37 37 

 

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

In 2014 komen in deze tabel vijf Brusselse politiezones voor, waarbij de politiezone Brussel/Elsene, net 
als de vorige jaren, de zone is waarvoor burgers zich het vaakst rechtstreeks tot het Vast Comité P 
hebben gericht. 

Wat de Nederlandstalige zones betreft, werden in 2014 het meeste klachten ingediend tegen de lokale 
politie van Antwerpen en de lokale politie van Gent, die het hoogste aantal nieuwe dossiers laten 
optekenen. Ze bekleden respectievelijk de tweede en de vierde plaats in het klassement van de 
politiekorpsen waarvoor het Vast Comité P het vaakst klachten gekregen heeft in 2014. 

Wat de Franstalige politiezones betreft, zijn in 2014 het meeste klachten geregistreerd tegen de 
politiezone Charleroi, nl. een veertigtal. 

 

Tabel 15:  Aantal klachtendossiers per dienst van de federale politie 

Politiediensten 2010 2011 2012 2013 2014 

FedPol-DGA-DAH 71 73 40 64 66 

FedPol-DGJ-FGP 41 49 58 50 42 

FedPol-CG-CGO 27 30 25 34 30 

FedPol-DGA-DAC-LPA-BruNat 25 17 29 23 26 

FedPol-DGA-DAC-SPC 18 16 23 25 23 

 

In deze tweede tabel zijn de diensten van de federale politie weergegeven waartegen het Vast Comité P 
in 2014 het vaakst nieuwe klachtendossiers heeft geopend. 

De lijst wordt aangevoerd door de wegpolitie, de gedelokaliseerde FGP’s (in hun totaliteit) en CGO, 
waartoe de CIC’s en dus de 101-oproepen behoren. Deze vaststelling is gelijk aan die van het vorige 
jaar. 
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B.  TOEZICHTSONDERZOEKEN 
1 MINIMALE VEILIGHEID VAN BURGERS IN BEPAALDE WIJKEN IN DE 

GEMEENTEN ANDERLECHT EN SINT-JANS-MOLENBEEK 

1.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Situering 

Op 27 oktober 2011 besliste het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten om een 
toezichtsonderzoek te openen met als titel “In bepaalde wijken van ANDERLECHT en SINT-JANS-
MOLENBEEK zou de lokale politie – bij gebrek aan middelen – geen minimale veiligheid aan de bevolking 
waarborgen of zou ze daartoe niet in staat zijn”. Uit een analyse verricht in de loop van het tweede 
semester 2011 was immers, onder meer, gebleken dat dergelijk onderzoek opportuun zou zijn. Het 
onderzoek heeft betrekking op de inzet van de politiecapaciteit doorheen de basisfunctionaliteiten van 
politie ‘interventie’, ‘wijkwerking’ en ‘onthaal’ in vier wijken waarvan er twee gelegen zijn in de 
gemeente SINT-JANS-MOLENBEEK3 en twee in de gemeente ANDERLECHT4. Het politiewerk en de inzet 
van de politiecapaciteit in die wijken worden benaderd vanuit het referentiekader van ‘community 
policing’. De opvatting volgens welke de prestaties van de politie, in het kader van de 
basisfunctionaliteiten ‘wijkwerking’, ‘interventie’ en ‘onthaal’, in die wijken verbeterd kunnen worden 
door concrete aanpassingen op basis van de principes van ‘community policing’ werd uitgewerkt en 
diende als ‘leidraad’ bij het onderzoek. 

Onderzoek 

Hoewel het onderzoek lang duurde en op zijn minst zwaar was, was het nuttig voor het Comité P, in die 
zin dat het zich heeft kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van praktijken in verband met de 
toepassing van de principes van ‘community policing’ in elk van beide zones. De onderzoeksmethode 
werd gekozen om de kenmerken eigen aan elke wijk op te sporen. De politiezones binnengaan via de 
wijken is een erg goede keuze gebleken in termen van ervaringen en opportuniteiten. Het gebruikelijke 
oogpunt van de analyse van de werking van de politiediensten is erdoor verruimd. Deze werkwijze 
maakt het mogelijk om bepaalde grondslagen van de politieorganisatie anders te benaderen. Bijgevolg 
heeft het Comité P zich geconcentreerd op aspecten die het strikt interne en functionele kader van de 
politiediensten overstijgen door ook aandacht te besteden aan de externe percepties5. 

Het terreinonderzoek werd verricht vanuit een hoofdzakelijk kwalitatieve benadering waarbij de 
voorrang werd gegeven aan interne6 en externe7 vraaggesprekken. Alle gesprekken werden op 
anonieme en gedepersonaliseerde wijze verwerkt in een bijlage bij het onderzoeksverslag. Die bijlage is 
‘beeld’ genaamd. Dankzij het onderzoekswerk konden dus twee ‘beelden’ worden geschetst, die op hun 
beurt aanleiding hebben gegeven tot twee omstandige analyses. Deze analyses dienden als basis voor 
de synthese waarin de nadruk wordt gelegd op de transversale vaststellingen en die het sluitstuk vormt 
van het toezichtsonderzoek. In termen van resultaten, hebben de twee analyses, die los van elkaar 
werden verricht, werkpistes blootgelegd (voor elke politiezone), waarvan sommige gelijklopend zijn, 
alsook specifieke aanbevelingen (voor elke politiezone) opgeleverd, waarvan sommige ook gelijklopend 
zijn. 

1.2 Vaststellingen 

1.2.1 Met betrekking tot de politiezone BRUSSEL-WEST 
Een van de eerste vaststellingen gedaan bij aanvang van het onderzoek is het gebrek aan een ‘beeld’ 
van de wijken binnen de politiezone. De analyse verricht op basis van het imago van de wijken en van 
de politieorganisatie heeft nochtans 33 werkpistes in het licht gesteld om het politiewerk in de 
HAVENWIJK en in de MARIE-JOSÉWIJK te verbeteren, wat het belang aantoont om een dergelijk beeld 
uit te werken. Het reikt immers elementen aan om een antwoord te bieden op bepaalde problemen. Om 

                                                 
3  De HAVENWIJK en de MARIE-JOSÉWIJK. 
4  De KUREGEMWIJK en de PETERBOSWIJK. 
5  Van burgers en terreinactoren. 
6  Binnen de politiediensten. 
7  Buiten de politiediensten. 
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die te achterhalen en opdat ze ‘weerklank’ zouden vinden in de politiezone, moeten de 
verantwoordelijken belangstelling hebben voor het wedervaren van hun politieambtenaren8 en voor dat 
van de externe actoren9. Die personen kennen de situatie in de wijken waarin ze zich bewegen en die 
externe oriëntering is nodig om een ‘bewust’ politioneel beeld op te bouwen van de wijken; en om dit te 
kunnen doen, moet men afstappen van de gebruikelijke kwantitatieve logica10. 

De politiezone BRUSSEL-WEST levert goed politiewerk in haar reactieve visie op de zaken maar, naast 
deze positieve vaststelling, is er een andere, meer negatieve, namelijk dat de kloof nog dieper wordt 
tussen een lokale politie, die verondersteld wordt dicht bij de bevolking te staan, en haar lokale 
bevolking. Deze vaststelling is opvallend in de HAVENWIJK, terwijl in de MARIE-JOSÉWIJK het gebrek 
aan partnerschap en het gevoel van afstand ten opzichte van de burgers de meeste problemen 
opleveren. 

Ongeacht het organisatiemodel, is het van belang om de informatie11 correct te laten doorstromen, niet 
alleen tussen alle “gecentraliseerde” diensten onderling maar ook tussen de “gecentraliseerde” en de 
“gedecentraliseerde” diensten. Deze mechanismen ontbreken vaak en de politieorganisatie heeft dan te 
maken met entiteiten die goed maar los van elkaar functioneren. Een andere vaststelling heeft te maken 
met het feit dat de gecentraliseerde dienst “interventies” onvoldoende tegemoetkomt aan het personeel 
van de wijkcommissariaten12. Deze dienst voelt zich niet betrokken bij de problemen van de wijken en is 
te weinig betrokken bij de wijken. Er blijkt duidelijk dat de politiezone naarstig moet beginnen te werken 
om te trachten haar ‘blazoen op te poetsen’ bij de bevolking, of bij een deel ervan, waarmee ze een 
openlijk conflict heeft. Ze kan, en ze heeft daartoe de middelen, werken aan haar imago door te zorgen 
voor een meer zichtbare politie, die dichter bij de burger staat en meer geïntegreerd is13. 

De ‘crime fighting’-aanpak moet gekoppeld worden aan andere benaderingen14, anders dreigt de 
politiezone werkelijk terecht te komen in een negatieve spiraal en haar broze evenwicht te verliezen. De 
gekozen aanpak levert resultaten15 op, maar lost de (on)veiligheidsproblemen die worden ervaren in de 
wijken niet op en maakt de kloof tussen politieambtenaren en burgers alleen nog maar dieper. 

De zichtbaarheid van politieambtenaren in de HAVENWIJK en de MARIE-JOSÉWIJK wordt niet voldoende 
bevonden. De politieambtenaren zijn niet zichtbaar noch aanwezig op straat. De dienst interventies is 
immers niet lokaal noch zonaal verankerd. Zijn personeelsleden beantwoorden niet aan de behoeften en 
verwachtingen van de wijk in termen van veiligheid en leefbaarheid buiten de opdrachten die hen 
toevertrouwd worden16. Hoewel de partners tevreden zijn over de kwaliteit en de snelheid van de wijze 
van interventie, zijn ze dat niet over de benadering en de communicatie van de politieambtenaren17 van 
en met de bevolking in de wijk. Er zijn nog andere vaststellingen die bevestigen dat de dienst 
interventies niet werkt volgens een logica van gemeenschapsgerichte politiezorg. Alle politieambtenaren 
in de zone zijn onvoldoende bewust gemaakt inzake milieu en de verschillende soorten overlastgedrag 
die ze vaststellen maar waarop ze niet reageren. Meer en meer onaangepast gedrag wordt bestraft door 
andere intervenanten, waardoor politieambtenaren misschien uit het oog kunnen verliezen dat zij er ook 
zijn om daartegen te ageren. 

Multiculturaliteit is een belangrijk kenmerk van de HAVENWIJK en de MARIE-JOSÉWIJK, waarbij deze 
laatste wijk een grotere mix kent. Deze vaststelling kan worden gezien als een rijkdom, veeleer een 
opportuniteit dan een moeilijkheid. De politiediensten moeten werken in multiculturele wijken, dat is een 
realiteit en ze moeten ertegen opgewassen zijn. De bevolking van die wijken en de politieambtenaren 
die er werken moeten elkaar leren kennen, met elkaar omgaan, samenleven en afhankelijk van de 
generatie kan dat meer of minder moeilijk blijken. De moeilijkheid ligt dus niet zozeer in de 
multiculturaliteit zelf dan wel in de manier waarop men ermee omgaat. Een reflectiepiste die werd 
geopperd tijdens de gesprekken heeft betrekking op de “codes”. De kwestie van de “codes” en een goed 
                                                 
8  Op het terrein. 
9  Burgers, terreinactoren, (potentiële) partners. 
10  Door zich te concentreren op het wedervaren van elkeen en niet enkel op de gegevensbanken. 
11  Wat ons betreft, met betrekking tot de wijken. 
12  Zelfs wanneer de wijkploegen de dienst interventies komen versterken, treedt het personeel van die twee diensten niet 

“gemengd” op. 

13  Meer bepaald in het kader van deelnames aan buurtcomités, door de nadruk te leggen op meer zichtbare politie, meer 
politie te voet en door bijvoorbeeld de politie te paard in te schakelen. 

14  ‘Community policing’-gericht en meer toegespitst op preventie. 
15  Uitgedrukt in cijfers en volgens de interne actoren. 
16  Hun prerogatieven leggen hen dat trouwens niet op. 
17  Van deze dienst. 
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begrip ervan is cruciaal in wijken waarin die talrijk zijn. Er bestaan culturele en generationele codes en 
bij sommige bevolkingsgroepen kan het begrijpen van die codes al een eerste stap zijn naar meer 
communicatie. Niettemin moet worden vastgesteld dat het project van ontmoetingen tussen jongeren en 
politieambtenaren “intern” op zeer veel weerstand is gestuit, onder meer bij de verantwoordelijken, dus 
binnen het leidinggevend kader zelf. 

In de HAVENWIJK en de MARIE-JOSÉWIJK dient, aan de hand van de gestelde onderzoeksdaden, ook 
vastgesteld dat de visie inzake ‘community policing’, net als inzake ‘nabijheidspolitie’, veeleer ontbreekt. 
De gekozen benadering beoogt hoofdzakelijk het behalen van resultaten op korte termijn. Een 
benadering gebaseerd op de principes van ‘community policing’ levert resultaten op die minder snel 
zichtbaar zijn en die lange tijd op zich kunnen laten wachten. De politieorganisatie moet zich dus niet 
ongemakkelijk voelen wanneer er geen onmiddellijke feedback is naar aanleiding van een politiebeleid 
dat gericht is naar de gemeenschap want zulke zaken nemen soms tijd in beslag, vinden traag ingang. 
In dat opzicht is het van belang18 om een goede visie te bepalen inzake ‘community policing’ in ruime 
zin en inzake ‘nabijheidspolitie’19 in enge zin en om zich daaraan te houden. 

Tot slot is het, op het vlak van middelen, van belang om op te merken dat het personeelskader van de 
politiezone BRUSSEL-WEST werd uitgebreid in de loop van het onderzoek, wat positieve vooruitzichten 
biedt voor de toekomst van deze zone. 

1.2.2 Met betrekking tot de politiezone BRUSSEL-ZUID 
Een van de eerste vaststellingen gedaan bij aanvang van het onderzoek is, net als voor de zone 
BRUSSEL-WEST, het gebrek aan een ‘beeld’ van de wijken binnen de politiezone. De analyse verricht op 
basis van het imago van de wijken en van de politieorganisatie20 heeft nochtans 51 werkpistes in het 
licht gesteld om het politiewerk in de KUREGEMWIJK en in de PETERBOSWIJK te verbeteren, wat het 
belang aantoont om een dergelijk beeld uit te werken. Het reikt immers elementen aan om een 
antwoord te bieden op bepaalde problemen. Om die te achterhalen en opdat ze ‘weerklank’ zouden 
vinden in de politiezone, moeten de verantwoordelijken belangstelling hebben voor het wedervaren van 
hun politieambtenaren en voor dat van de externe actoren. Die personen kennen de situatie in de wijken 
waarin ze zich bewegen en die externe oriëntering is nodig om een ‘bewust’ politioneel beeld op te 
bouwen van de wijken; en om dit te kunnen doen, moet men afstappen van de gebruikelijke 
kwantitatieve logica. 

Het Vast Comité P heeft bijzondere aandacht geschonken aan bepaalde wijken in de gemeente 
ANDERLECHT ingevolge, onder meer, verscheidene gebeurtenissen, feiten, oproepen in de media, 
parlementaire vragen, slogans, propaganda, … betreffende de veiligheid, hoofdzakelijk in KUREGEM. In 
die zin is de perceptie over de wijk over het geheel genomen negatief. In dit verband is één van de 
vaststellingen van het onderzoek dat negatieve percepties ook door de leden van het politiekorps 
worden overgebracht naar de buitenwereld, wat de opbouw van een vertrouwensband tussen de 
politieambtenaren en de externe actoren belemmert. 

Het is een feit dat KUREGEM meer dan PETERBOS een zekere aandacht trekt; toch omvatten beide 
wijken sectoren die ‘uitstralen’ en die het omgevingsklimaat verslechteren. Dat klimaat is gunstig voor 
delinquenten en criminelen. De politiediensten moeten deze externe milieus begrijpen en er rekening 
mee houden om ze beter te benaderen en om politiewerk ‘op maat’ te leveren. 

Tevens dient te worden vastgesteld dat de politieambtenaren zich aanpassen aan de fenomenen en aan 
de nieuwe situaties waarmee ze geconfronteerd worden. Vaak maken ze aan hun gesprekspartners 
boodschappen over in de trant van ‘het heeft geen zin om klacht in te dienen’, verdubbelen ze de 
patrouilles, verplaatsen ze zich bijna uitsluitend met de wagen, laten ze zich negatief en discriminerend 
uit over de wijk(en), enz. maar proberen ze niet terug te keren naar een meer leefbare, normale21 
situatie of werking, hetzij voor henzelf, hetzij voor de bevolking die ze beschermen. Door dit soort 
gedrag zijn er ‘steeds meer middelen en steeds meer personeel’ nodig. Nochtans zou de 
politieorganisatie ernaar moeten streven om (opnieuw) te komen tot een goede politieverankering in de 
                                                 
18  Om te vermijden dat men telkens alles op losse schroeven moet zetten. 
19  Hoewel die vaak gebruikt wordt, is de term ‘nabijheidspolitie’ immers niet duidelijk gedefinieerd, wat twijfel laat bestaan 

over de betekenis en het gebruik ervan. 
20  Beeld dat werd geschetst op basis van de gestelde onderzoeksdaden. 
21  In deze analyse moet de normale werking worden begrepen als zijnde die waarbij een patrouille alleen kan optreden, 

zonder dat er een ploeg in versterking moet worden geroepen nog voor men ter plaatse gaat. 
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twee wijken, onder meer door er een zichtbare, ‘maatwerkleverende’, te voet of te paard patrouillerende 
politie in te voeren, een politie waarnaar (intern) geluisterd wordt en die luistert naar de burgers, zodat 
de vertrouwensband die in deze wijken ontbreekt22 wordt opgebouwd of hersteld. 

Een andere vaststelling houdt verband met het feit dat de gecentraliseerde dienst “interventies” 
onvoldoende tegemoetkomt aan het personeel van de wijkcommissariaten. Deze dienst voelt zich niet 
betrokken bij de problemen van de wijken en is te weinig betrokken bij de wijken. 

Binnen het politiekorps werden disfuncties vastgesteld, onder meer met betrekking tot interpersoonlijke 
problemen die het goed beheer van het korps ernstig schaden. Die disfuncties veroorzaken een 
vertrouwensprobleem en zaaien soms intern verwarring23 alsook extern, onder meer wat betreft de 
contacten genomen in de zone. Er dient opgemerkt, enerzijds, dat de politiezone BRUSSEL-ZUID geen 
Single Point Of Contact (SPOC) heeft, zoals dat bestaat in andere Brusselse politiezones24 en, anderzijds, 
dat er in de PETERBOSWIJK geen partnerschappen25 aangegaan zijn, in tegenstelling tot in KUREGEM, 
wat niet betekent dat de kwaliteit er wordt verwaarloosd. Het personeel van deze wijkantenne heeft 
trouwens goede initiatieven uitgewerkt, die verdienen te worden onderstreept26. 

Een andere vaststelling die voortvloeit uit het toezichtsonderzoek houdt verband met het feit dat de 
zone het over het algemeen goed doet op reactief vlak en minder goed op preventief vlak27, waar er een 
gebrek aan responsabilisering en betrokkenheid28 is. In dringende gevallen en over het geheel genomen 
handelen de optredende politieambtenaren adequaat – behalve op het vlak van discretie – en worden 
hun bevoegdheden meestal erkend. 

Een andere vaststelling, en een tamelijk ernstige, is de ongelijkwaardige dienstverlening aan de 
bevolking. KUREGEM en PETERBOS genieten niet van een politiedienst die in staat is om de problemen 
die ze ondervinden aan te pakken, en dit in tegenstelling tot andere wijken in de politiezone BRUSSEL-
ZUID29. 

1.2.3 Met betrekking tot de transversale vaststellingen 
Hieronder worden de voornaamste vaststellingen weergegeven die gemeenschappelijk zijn aan beide 
politiezones30. Overwegen om vanuit deze vaststellingen te werken, zou al een manier kunnen zijn om 
de twee organisaties te laten evalueren naar meer praktische aspecten van ‘community policing’. 

1.2.3.1 Inzet van capaciteit houdt amper rekening met de externe 
verwachtingen en behoeften 

Een eerste vaststelling die geldt voor beide zones is het feit dat hun werking hoofdzakelijk naar binnen 
gericht is en onvoldoende naar buiten. Ondanks opvallende verschillen hebben beide organisaties 
gekozen voor het model van decentralisatie voor de basisfunctionaliteiten ‘onthaal’ en ‘wijkwerking’ en 
voor dat van centralisatie voor de andere functionaliteiten waaronder ‘interventie’. De organisatiekeuze 
hangt af van meerdere factoren, die voornamelijk intrinsiek van aard zijn, waaronder de geschiedenis 
van de politiezone, de middelen waarover zij beschikt, de managementploeg die aangesteld is, de 
keuzes die zij maakt, het beleid dat wordt uitgestippeld door de bevoegde overheden, enz. De gemaakte 
keuzes31 zijn onvoldoende ingegeven door de extrinsieke factoren, waaronder de kenmerken eigen aan 
de plaatsen waar de politiezone haar opdrachten moet uitvoeren. Die keuzes zijn in hoofdzaak gericht op 
de interne werking en zijn te weinig gebaseerd op de verwachtingen en de behoeften die uitgaan van de 
terreinactoren inzake veiligheid en leefbaarheid. 

Een gedetailleerd beeld ophangen op maat van de wijken en daar rekening mee houden wanneer men 
politiecapaciteit inzet, is de basis van het werk dat erop gericht is de veiligheid en de leefbaarheid te 
verbeteren. Het onderzoek heeft aangetoond dat het voor de politiediensten32 belangrijk is om de 
                                                 
22  Op het ogenblik van het onderzoek. 
23  Tussen personen, diensten en functionaliteiten. 
24  Wat ook bijdraagt tot het bestaande gevoel van verwarring. 
25  Behalve dan één partnerschap, waar de zone niet omheen kan. 
26  Onder meer op het vlak van de presentaties die worden gedaan in de scholen en de wijkverenigingen. 
27  Preventieve patrouilles komen zelden voor. Via een nota wordt aan de politieambtenaren gevraagd om, in de mate van hun 

mogelijkheden, naar deze of gene plaats te gaan, maar zij hebben daar niet noodzakelijkerwijs de tijd voor … 
28  In de zin van de vijfde pijler van ‘community policing’. 
29  Cf. de ‘maatwerk’-benadering UNEUS, VIRTUS, enz. genaamd. 
30  BRUSSEL-WEST en BRUSSEL-ZUID. 
31  Behalve wat de politieke macht ter plaatse betreft. 
32  Ook al worden ze geconfronteerd met een veelheid van taken. 
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gegevens en de informatie die bestemd zijn om de behoeften en de verwachtingen binnen de wijken te 
bepalen beter te vergaren, te analyseren en te benutten. Die gegevens moeten hen helpen om zo nauw 
mogelijk aan te sluiten bij de ervaring van deze en gene partij, zonder de politieambtenaren te 
vergeten. De zones werken te vaak vanuit hun interne omgeving en baseren zich op cijfers die ze 
gehaald hebben uit politiedatabanken, verslagen, onderzoeksresultaten, enz. De contextuele gegevens, 
die extern gezocht moeten worden, ontbreken veeleer. In die zin zou elke organisatie moeten 
beschikken over een ‘gedetailleerd’ politioneel beeld van haar externe omgeving dat zo nauw mogelijk 
aansluit bij de werkelijkheid en bij de veiligheid in ruime zin. Het gebrek aan dergelijk beeld bemoeilijkt 
de uitbouw van een politie-inzet op maat van de wijken. 

Er is een kennis van de wijken33 maar die is onuitgesproken en wordt weinig of niet benut. Die kennis 
benutten vergt een mentaliteitswijziging, meer openheid, een ‘echte’ externe oriëntering, 
vertrouwensrelaties en een betrokkenheid vanwege alle leden van het politiekorps, met inbegrip van die 
van de hiërarchische lijn en van de ondersteunende diensten34. De politiediensten moeten meer 
aandacht besteden aan de percepties en het aanvoelen van hun leden alsook aan die van de bevolking 
en van organisaties35, meer in het bijzonder voor strategische doeleinden. Ze moeten, op hun niveau, 
deze informatie omzetten in expliciete kennis. Om dat doel te bereiken, moeten de leden die 
strategische functies bekleden binnen de organisatie, opdat ze goed zouden begrijpen wat er in de 
wijken gebeurt, af en toe naar buiten gaan om de personen die er wonen, werken en er vaak komen te 
ontmoeten36. Een belangrijke vaststelling is dat het nodig is om die functies te herzien opdat ze meer 
bereid zouden zijn om te luisteren naar personeelsleden en burgers. Die diensten37 hebben immers niet 
voldoende rechtstreekse banden met de wijken, de burgers en de terreinactoren. 

1.2.3.2 ‘Angst’ voor de externe omgeving leidt tot ‘zich op zichzelf 
terugplooien’ 

In elke zone is de angst voor de omgeving een duidelijk aanwezig element. Die angst leidt tot 
verschillende individuele en/of collectieve gedragingen waaronder het nemen van maatregelen – die 
soms de kloof tussen de binnen- en de buitenwereld nog vergroten – en tot vermijdingsgedrag – wat de 
goede integratie van politieambtenaren in de buitenwereld in het gedrang brengt. Het is van 
fundamenteel belang dat een betere communicatie tot stand wordt gebracht tussen de 
politieambtenaren en de burgers die in de wijken wonen of er vaak komen, die als het ware deel 
uitmaken van het decor, die codes delen38 en degenen die zich verschuilen achter een grotere categorie 
van individuen39. De noodzaak om een ‘echte’ dialoog tussen de politieambtenaren en de terreinactoren 
en/of de bewoners in te voeren, is een belangrijke vaststelling40. In bepaalde plaatsen is die vaststelling 
nog duidelijker: “Schrijven werkt niet. In die wijken is een dialoog nodig.41” 

1.2.3.3 Wijken/werkomgeving beter begrijpen 
Wat het benoemen van de wijken betreft, is in de loop van het onderzoek en uit de analyse gebleken dat 
deze oefening moeilijker was dan ze bij aanvang van het onderzoek leek. Sommigen aarzelen niet om 
bepaalde wijken te bestempelen als ‘probleemwijken’, ‘onrustige’ of ‘moeilijke’ wijken, enz. zonder die te 
kennen, en ze baseren zich daarbij op allerhande informatie die op ruime schaal verspreid wordt over 
die wijken. ‘De vinger aan de pols leggen’ en trachten te begrijpen wat er speelt in termen van veiligheid 
en leefbaarheid zijn essentiële stappen. De eerste termen die opduiken of die algemeen gangbaar zijn 
om die wijken aan te duiden, zijn niet noodzakelijkerwijs de meest correcte of ‘adequate’. Terwijl men 
zich op basis van de vergaarde informatie een goed idee kan vormen van hun architectuur, 
geschiedenis, structuur, bevolking, enz. Die informatie maakt het mogelijk om de termen die gebruikt 
zouden kunnen worden te verduidelijken zodat men niet vervalt in stigmatisering, een volstrekte 

                                                 
33  Bij de personeelsleden die er vaak komen. 
34  De organisatie moet kunnen aanvaarden dat de politie niet enkel steunt op de ingevoerde processen maar ook op de 

personen op wie die berusten. Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de bij de politiediensten ontmoete personen 
beschikt over informatie over en kennis van de wijken en van de organisatie waarin ze zich bewegen. Die personen praten 
gemakkelijk, vooral wanneer er naar hen geluisterd wordt. 

35  Die hoofdzakelijk aanwezig zijn in de plaatsen waar zich het meeste problemen voordoen. 
36  Geregeld. 
37  Die te maken hebben met de ontwikkeling van het beleid en van de strategie. 
38  Waaronder de jongeren – die in bepaalde wijken een doelgroep zijn – en dit temeer daar ze zich gewoonlijk weinig 

verplaatsen. 
39  “Zij”. 
40  Hoofdzakelijk voor de HAVENWIJK, de KUREGEMWIJK en de PETERBOSWIJK. 
41  In beide politiezones werd verwezen naar de voormalige gemeentepolitie die soms goede kanten had, vooral omdat ze de 

‘kunst’ verstond om in dialoog te treden met de bewoners. 
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overdrijving van wat er gebeurt of, integendeel, de situatie net gaat onderschatten door de omvang te 
miskennen van de situatie zoals ze is. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om niet te spreken van 
‘moeilijke’ wijken, omdat deze benaming niet de meest passende was42. De wijken verschillen onderling 
en een generieke term gebruiken die een stigmatiserende bijklank heeft, is al een verkeerde weg 
inslaan. 

Voor sommige wijken uit het onderzoek werden echter elementen in verband met actuele 
gebeurtenissen die betrekking hebben op de veiligheid via de media verspreid en waren die het 
voorwerp van parlementaire vragen. De hoofdbedoeling was om de aandacht van de politieoverheid los 
te weken opdat ze krachtig zou beginnen te reageren op de bestaande veiligheidsproblemen. Zonder te 
willen vooruitlopen op die acties genomen ten aanzien van de schriftelijke pers, zouden de politiezones 
zich meer diepgaande vragen kunnen stellen over de motieven van degenen die de media 
waarschuwen43. Voor sommigen is het politiewerk dat ze verrichten gewoonlijk reactioneel en zij houden 
geen rekening met enige vorm van anticipering noch met externe persoonlijke contacten. De vraag van 
de ‘problem solving’ blijft volledig open want, zoals werd uiteengezet in de analyse, zijn de formules die 
werden uitgewerkt als antwoord op de problemen waarmee ze geconfronteerd werden, niet doeltreffend 
gebleken. Die formules zijn in het bijzonder de ‘crime fighting’-aanpak en wat sommigen ‘nultolerantie’44 
noemen. Hoewel dit aspect ‘crime fighting’ meer aanwezig bleek te zijn in de zone BRUSSEL-WEST, is 
dat niet afwezig in de zone BRUSSEL-ZUID. Een andere uitdaging voor de zones is dus om meer 
‘problem solving’-gericht te werken, vooral om meer informatiebronnen aan te boren en dus meer 
informatie te verzamelen, waarbij de andere pijlers van ‘community policing’ niet uit het oog mogen 
worden verloren, want zij pleiten onder meer voor de erkenning van haar intrinsieke waarde en voor het 
belang om de informatie te delen. 

1.2.3.4 Terreinactoren beter leren kennen en respecteren 
Tijdens het onderzoek werd ook vastgesteld dat een groot deel van de partners die de enquêteurs 
ontmoet hebben – buiten de officiële instanties – niet gecontacteerd was door vertegenwoordigers van 
de politiezone45. Zonder die contacten is het nochtans moeilijk om de verwachtingen en de 
(on)tevredenheidsgraad te kennen die gelinkt is aan de (on)veiligheidssituaties in de wijken. Het wekt 
dus geen verbazing dat reacties of ‘hulpkreten’ werden verspreid via de pers, die niet aarzelt om de 
aangeklaagde problemen aan te roeren alsook de gevoelens van angst, onveiligheid, frustratie en 
ongerustheid die ermee gepaard gaan. Dat terwijl de actoren geconfronteerd worden met een situatie 
waarvoor hen geen (voorstel van) oplossing wordt geboden. 

Daarnaast kennen de lokale politieambtenaren niet altijd de (andere) intervenanten die opdrachten 
kunnen uitvoeren in de wijken46. Die intervenanten lijden onder de miskenning en de onverschilligheid 
van de politieambtenaren over het bestaan zelf van hun beroep en over de inhoud van hun opdrachten. 
De algemene vaststelling houdt verband met het tekort aan informatie dat de politieambtenaren hebben 
over de verschillende diensten die kunnen optreden in de wijken47. De vertegenwoordigers van bepaalde 
van die instellingen zouden graag hebben dat de politieambtenaren beschikken over gedetailleerde 
informatie over hun bestaan, over hun bevoegdheden en over hun opdrachten want ze zijn zelf ook 
aanwezig in de wijken en kampen48 er met moeilijkheden. De (potentiële) partners49 hebben gezegd dat 
ze bereid zijn om verschillende vormen van samenwerking aan te gaan met de politie, wat een echte 
dialoog vereist. 

                                                 
42  Hoewel de kwalificatie ‘moeilijk’ niet werd gebruikt in de analyse, is het mogelijk die te (her)overwegen afhankelijk van de 

werklast van de politieambtenaren die hun activiteiten vervullen in de wijken en waarbij sommigen de uitputting nabij zijn. 
In sommige wijken kunnen de politieambtenaren zich immers overstelpt met werk voelen. Ze kunnen onder druk staan of 
druk ervaren, zowel intern als extern, ten overstaan van de bevolking die verwachtingen heeft die niet ingelost worden of 
die zich beklaagt over te lange wachttijden. In beide zones dient inderdaad vastgesteld dat de werklast zoals die blijkt uit 
de opdrachten die aan die personeelsleden worden toevertrouwd zwaar is. 

43  En met hen bekijken wat die talrijke initiatieven ontketend heeft. 
44  Ook al geeft die benaming aanleiding tot controverse. 
45  Om de werkprocessen te verbeteren of gewoonweg met de bedoeling om hun perceptie over het werk van de 

politiediensten te achterhalen. 
46  Ongeacht of ze af en toe dan wel geregeld optreden, en dit met uitzondering van de gemeenschapswachten, die meer en 

meer gewaardeerd worden door de politieambtenaren. 
47  Specifiek als controleorgaan. 
48  Zij ook. 
49  Die werden ontmoet. 
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1.2.3.5 Belang van rekenschap afleggen 
Rekenschap afleggen50 is bovenal belangrijk om zich bekend te maken bij de bevolking en om met haar 
een vertrouwensbank te kunnen (her)opbouwen. In beide zones lijkt die band broos en moeten er dus 
werkpistes overwogen worden om die (opnieuw) op te bouwen. De bevolking heeft echt zin om het werk 
van de politie in zijn diverse aspecten te leren kennen51. Uitwisselingen organiseren tussen politie en 
burgers zou de afbouw kunnen bevorderen van een soms erg negatief imago dat wordt verspreid door 
de bewoners van eenzelfde wijk en zou een vorm van vertrouwen herstellen. Dit soort initiatief kan 
onder andere worden overwogen via ontmoetingen die worden georganiseerd in de scholen van de 
wijken tussen politieambtenaren en jongeren – met inbegrip van de jongeren die een meer chaotische 
schooltijd beleven52. Een doelstelling zou erin kunnen bestaan om het politiewerk van zijn 
geheimzinnigheid te ontdoen zodat het beeld dat erover circuleert in de media en/of via de ervaringen 
van enkele personen beter bij de realiteit aansluit. In die zin zouden de politiediensten informatiesessies 
kunnen houden waarbij ze alle milieus en alle doelgroepen trachten te bereiken, zoals trouwens nu al 
gebeurt. 

1.2.3.6 Contacten tussen politieambtenaren en burgers herstellen 
Tijdens het onderzoek kon niet worden vastgesteld dat er een gebrek aan vertrouwensband is tussen de 
‘wijkpolitieman’ en de burger, maar wel dat zij geen contact met elkaar hebben. Die vaststelling volgt 
specifiek uit het feit dat, in de huidige stand van zaken, de politieambtenaar geen tijd heeft om aan een 
burger te wijden. Een werkwijze in de wijk wordt gemeenzaam ‘werken op de manier van vroeger’ 
genoemd, die manier werd meermaals aangehaald om te benadrukken dat er zo op meer geregelde en 
natuurlijke wijze contacten werden gelegd. Naast de negatieve aspecten die werden opgesomd over die 
methode53, dient te worden opgemerkt dat ze de voorkeur gaf aan dialoog in plaats van het opstellen 
van verslagen54 en dat ze een gevoel van vertrouwen opwekte. Ondanks alles, leeft dat gevoel meestal 
bij het wijkpersoneel. Bewijs daarvan is dat zij vooraan worden geplaatst, zelfs in de eerste linie 
wanneer er spanningen in de wijken moeten worden bedaard. Die personeelsleden hebben een 
werkwijze ontwikkeld die sterk verschilt van die van de andere personeelsleden en die doeltreffend kan 
blijken in crisissituaties. Bijgevolg is het nodig om een beleid op poten te zetten dat die contacten 
versterkt, niet alleen tussen het wijkpersoneel en de burgers maar ook tussen de leden van de andere 
basisfunctionaliteiten en de burgers. In fine is die aanpak gunstig voor alle personeelsleden van de 
politiezone. 

1.2.3.7 Nabijheidspolitie, een term die niet voor zich spreekt 
Geen van beide zones heeft zich de moeite getroost om de term ‘nabijheidspolitie’ te definiëren, terwijl 
die op beide plaatsen vaak gebruikt wordt om diverse aspecten gelinkt aan de organisatie of aan haar 
leden te benoemen. Zijn betekenis zou, volgens het gebruik dat ervan wordt gemaakt, onmiddellijk voor 
iedereen duidelijk moeten zijn want ‘nabijheid’ betekent ‘dichtbij’. De facto is dat nochtans niet zo 
evident want een nabijheidspolitie, een directeur nabijheidspolitie, een dienst nabijheidspolitie, een 
inspecteur nabijheidspolitie zijn vaak gebruikte benamingen waarvan de betekenis niet altijd 
gemakkelijk te vatten is. De term wordt gebruikt om diensten, functies, personen, enz. aan te duiden en 
ook al klinkt hij iedereen vertrouwd in de oren55, spreekt hij niet voor zich. Doordat hij op al die 
manieren gebruikt wordt, verliest hij zijn hoofdbetekenis. Wat betekent het woord nabijheidspolitie 
wanneer het wordt samengevoegd met een directeur, een dienst of een persoon? Wordt die term niet 
net verondersteld om een minder specifiek en meer transversaal begrip voor te stellen dat betrekking 
heeft op het geheel van de organisatie, de diensten en de personeelsleden? Zoals hij vandaag op vele 
manieren wordt gebruikt, leidt die naam tot verwarring. Over de term moet in beide zones worden 
nagedacht om tot een definitie en tot een juist gebruik te komen, zodat verwarring wordt vermeden of 

                                                 
50  Over het politiewerk verricht in de wijken. 
51  Dit kan gaan om de voornaamste verschillen die er zijn tussen de lokale politie en de federale poltie, enerzijds, en de 

verschillen tussen de basisfunctionaliteiten, anderzijds, de rol van elkeen bij bepaalde opdrachten, enz. Er zijn vele 
mogelijkheden. 

52  Zoals dat trouwens al is gedaan door het personeel van de KUREGEMWIJK. 
53  Vooral met betrekking tot het gebrek aan controle en het feit dat ze niet bekwaam zijn om de hen ter beschikking gestelde 

middelen te gebruiken (gebruik van computers voor de oude generatie). 
54  Hoewel werd vastgesteld dat de huidige wijkinspecteurs weinig of zelfs geen informatierapporten (RIR) opstellen, terwijl ze 

aan de bron zitten en informatie krijgen die er, zonder enige twijfel, in opgetekend zou kunnen worden. Informatie wordt 
niet altijd doorgegeven, hetzij door tijdsgebrek, hetzij door moeilijkheden in verband met de ingevoerde processen. 

55  In de zin van ‘dichtbij’ of ‘nabij’ … 
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beperkt56. Dat alles maakt deel uit van een strategie en een keuze die zich niet beperken tot specifieke 
functies. 

1.2.3.8 Minimale maar niet gelijkwaardige veiligheid voor de bevolking 
In beide zones is vrij expliciet gebleken dat, enerzijds, de veiligheid niet op gelijkwaardige wijze 
verzekerd is afhankelijk van de plaats en/of de gemeente en dat, anderzijds, er een veiligheid met twee 
snelheden is naar gelang van de beschikbare middelen. Immers, de private veiligheidsmarkt ontwikkelt 
zich daar waar de middelen aanwezig zijn en de politie organiseert zich om een betere veiligheid te 
verzekeren daar waar de middelen haar ter beschikking worden gesteld. Ondanks deze vaststelling, die 
niet altijd gemakkelijk te accepteren is, moet er niet worden getwijfeld aan de vaststelling volgens 
dewelke de lokale politie in staat is om aan de vier wijken een minimale basispolitiezorg te 
verstrekken57. Volgens ons is het van belang om met die vaststellingen rekening te houden om de 
politieopdrachten te vervullen en daarbij te trachten om binnen eenzelfde zone een evenwicht op 
veiligheidsvlak te verzekeren. 

De vier wijken genieten niet allemaal van een eigen politiestructuur. Die vaststelling leidt ook tot de 
conclusie dat de dienstverlening aan de bevolking niet gelijkwaardig is. Het lokaal partnerschap is 
duidelijk beter uitgebouwd in de wijken die beschikken over structuren of microstructuren dan in de 
wijken waar er weinig structuren zijn. Die structuren58 zijn aanwezig op de meest levendige plaatsen, of 
dit nu is in termen van levensritme dan wel wegens de diverse problemen die er heersen. Het lokaal 
partnerschap is haast niet uitgebouwd of ontbreekt volkomen in de wijken waarin geen politieantenne 
gevestigd is. Dat is er wel daar waar de politieverankering ‘goed’ is, daar waar een politiestructuur is en 
daar waar (micro)structuren aanwezig zijn. De wijken die beschikken over een politieantenne kennen 
een authentiek partnerschap, in tegenstelling tot de andere, waar nog bijna alles gedaan moet worden. 

1.2.3.9 Samen de problemen op het vlak van veiligheid en leefbaarheid 
aanpakken 

De politie die aanwezig is in de wijken is in feite een reactieve politie. Ze treedt over het algemeen snel 
en goed op, dat kan haar niet worden verweten, integendeel. Wat er soms ontbreekt, is een politie die 
verankerd is, aanwezig, luistert naar wat er gebeurt, wat er leeft, die kleine conflicten, dagelijkse 
overlastproblemen oplost en die het grootste deel van de verzamelde informatie naar boven laat 
doorstromen op een manier die eenvoudig is voor het personeel – dit wil zeggen zonder administratieve 
logheid – en in een continue stroom. In die optiek moeten er inspanningen worden geleverd. Op dat vlak 
is reflectie nodig, die er bovendien op gericht zou zijn om het beeld te voeden. Luisteren naar de 
wijkinspecteurs, de intervenanten en degenen die werken in de andere basisfunctionaliteiten over wat ze 
beleven en ervaren wanneer ze hun opdrachten vervullen is ook een manier om hun graad van 
integratie in de wijken in te schatten. Luisteren naar en vragen stellen aan de terreinactoren over wat ze 
beleven en ervaren in diezelfde wijken is op zich een manier om te peilen naar de politieverankering en 
om ‘de vinger aan de pols te leggen’. Die meer ‘proactieve’ aanpak gebeurt niet correct, terwijl ze nodig 
is. 

De problemen waarmee de wijken kampen, vereisen een meer specifieke benadering dan deze die 
vandaag in beide politiezones wordt gehanteerd want het politiewerk biedt onvoldoende antwoord op die 
problemen. Bovendien is de wijkwerking niet in staat om, in haar eentje, die problemen het hoofd te 
bieden. Ze moet geholpen worden door de andere basisfunctionaliteiten die, zij ook, een belangrijke rol 
te vervullen hebben in de veiligheid op het niveau van de wijken, wat nog niet het geval is. Bovenop de 
functionaliteit wijkwerking hebben de wijken nood aan een aangepaste inzet van alle andere diensten en 
basisfunctionaliteiten. De wijken hebben behoeften in termen van inzet van politiecapaciteit die 
verschillen naar gelang van hun eigen kenmerken. De politiediensten zouden daarmee rekening moeten 
houden en hun ploegen zo aanpassen dat ze worden ingezet naar de meer specifieke behoeften toe, wat 

                                                 
56  Die term wordt immers in de politiezone BRUSSEL-ZUID gebruikt voor de functie van directeur nabijheidspolitie op zonaal 

niveau, voor de functie van directeur nabijheidspolitie op niveau van de afdelingen (directeur van de wijken), zijn eerste 
letters voor de ‘Proxi’-patrouilles, op niveau van de wijkantennes maar ook om de wijkopdrachten te definiëren. Intern 
spreekt het onderscheid tussen de drie functies niet voor alle personeelsleden voor zich en extern wordt het niet begrepen. 
Indien de term staat voor een politie dicht bij de burger, moet er worden gewerkt op die optie om de politieambtenaar en 
de burger dichter bij elkaar te brengen. Er bestaan verscheidene pistes, hetzij structurele – mini-antennes, coban, 
decentralisatie, deconcentratie, delokalisatie, enz. – hetzij toegespitst op gedraging, houding, middelen van vervoer, enz. – 
verplaatsingen te voet, per fiets, op skates, per scooter, aanwezigheid van politie te paard, enz. 

57  Ook al zou die dienstverlening meer aangepast kunnen/moeten zijn aan hun soms ingewikkelde werkelijkheid. 
58  Vaak gesubsidieerd. 
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een impact zal hebben in termen van doeltreffendheid en doelmatigheid. De wijken hebben problemen 
die raken aan verschillende diensten en verschillende basisfunctionaliteiten. Beide zones moeten het 
juiste evenwicht vinden tussen een gecentraliseerde aanpak en een politie op maat van de wijken. 

Het probleem van het leiderschap doet zich in beide zones voor, maar op een verschillende wijze. In de 
ene zone zijn er problemen opgedoken in verband met aspecten van loyauteit, integriteit en 
interpersoonlijke relaties59. In de andere zone werden er problemen vastgesteld die verband houden met 
een gebrek aan autonomie en aan vrijheid in het formuleren van de keuzes60. De politiezone niet 
beschouwen als een optelling van verscheidene gemeenten maar als een en dezelfde entiteit61 zou voor 
hen een nieuwe uitdaging kunnen vormen. Om dat doel te bereiken, zullen ze een ad-hocleiderschap 
moeten ontwikkelen of stimuleren. 

Tot slot is het belangrijk te wijzen op een banalisering van ‘onburgerlijk’ gedrag. Politieambtenaren van 
de dienst interventies, in het bijzonder, hebben niet de gewoonte om op te treden tegen hinder, 
vervuiling of overlastgedrag62. Nochtans doen er zich in de wijken herhaaldelijk dergelijke problemen 
voor en tasten ze het veiligheidsgevoel aan. Mensen raken gewoon aan onveiligheid maar niet aan 
vuiligheid. Bijgevolg is het van belang dat de politiediensten optreden tegen zulk gedrag, temeer daar 
afval een bron van business kan zijn63. 

1.3 Conclusies 

De geselecteerde wijken kunnen beschouwd worden als ‘laboratoria’ in het kader van dit onderzoek dat 
talrijke vaststellingen aan het licht heeft gebracht die antwoordelementen bieden op de 
onderzoeksvraag64. De gevolgde methode kan worden herhaald en worden toegepast op het niveau van 
de lokale politie in alle wijken. Ze levert resultaten op in termen van werkpistes en aanbevelingen. Voor 
sommige van hen moeten de leden van de directie van de politiekorpsen echter zichzelf in vraag gaan 
stellen. Om bepaalde situaties te doen bewegen, moeten zij zich inschrijven in een wil tot verbetering 
van de veiligheid en van de leefbaarheid in de wijken en zich diepgaander buigen over de interne 
problemen alsook over de problemen die rechtstreeks raken aan de wijken, de externe omgeving. 

Doorheen de analyse, de conclusies en de werkpistes werd geïllustreerd dat de inzet van de 
politiecapaciteit verbeterd kan worden door ruimer na te denken over de wijken en over de 
politieorganisatie. Er werden werkpistes uitgedacht volgens een logica die uitgaat van de pijlers van 
‘community policing’, voornamelijk als referentiekader. Die pijlers zijn geen gesloten en ontoegankelijke 
entiteiten; integendeel, ze zijn open en klaar om gebruikt te worden op heel wat verschillende manieren. 
Wat er trouwens een onuitputbare bron van inspiratie van maakt in de zoektocht naar oplossingen en 
verbeteringen op het vlak van de werking van de politie. De principes gelinkt aan het model van 
‘community policing’ verdienen niet enkel te worden toegepast, maar ook en vooral, en waarschijnlijk 
ligt daar de kritieke succesfactor, de belangstelling van ‘alle’ politieverantwoordelijken van de zone. Het 
is dus nodig dat ze erin geloven. Als ze worden toegepast, moeten die principes ook de nodige tijd 
krijgen om hun vruchten af te werpen. 

De vier wijken hebben een gemeenschappelijk kenmerk, nl. ze mobiliseren de politie. Het zijn geen 
wijken die ‘vergeten’ zijn door de politie, die er tijd aan besteedt en er professioneel mee omgaat, maar 
niet altijd oplossingen op lange termijn aanreikt. Hun werkelijkheid zorgt er echter voor dat sommige 
wijken vrij vaak de actualiteit halen en de politieambtenaren aanzetten tot meer voorzichtigheid, hetzij 
in hun manier van optreden, hetzij in hun manier om de problemen op te lossen65. Voorzichtigheid blijft 
dus het ordewoord en die wijken ervaren uiteindelijk slechts een vorm van reactiviteit, terwijl hun 
behoeften aanzienlijk groter zijn. Mogelijke voorbeelden zijn: een politie die te voet en te paard 
aanwezig is, zoals dat elders het geval is66; politieambtenaren die de tijd nemen om met de bevolking te 
                                                 
59  Voornamelijk in verband met in het verleden beklede posten. Binnen de zone ZUID meer bepaald, binnen de hiërarchische 

lijn, werd tijdens de gesprekken verwezen naar problemen van gedrag/verstandhouding/vertrouwen/beslissingname/enz. 
Zoveel elementen dat men zich gaat afvragen wat er is geworden van het voorbeeldgedrag, van begrippen gelinkt aan 
waarden, aan integriteit en aan loyauteit. 

60  Waarvan de ambities meer op zonaal dan op gemeentelijk vlak zouden liggen. 
61  Waarvan de gemeenten deel uitmaken. 
62  In de wijken waarin het onderzoek werd gevoerd. 
63  Illegale. 
64  Cf. supra punt 1.1. 
65  Cf. supra “angst voor de omgeving”. 
66  Terwijl een te gemakkelijk antwoord op de vaststelling dat zij er niet aanwezig is, de volgende is: “dat is niet afgestemd op 

de wijk”, wat volgens de professionals van de politie te paard onjuist is. 
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praten en naar haar te luisteren, die interesse tonen voor de problemen van de wijk en die ze trachten 
op te lossen op lange termijn … Dit zijn behoeften waaraan niet kan worden voldaan door een 
(eenvoudige) interventie67. 

Meer specifiek kunnen de veiligheid en de leefbaarheid in de wijken worden verbeterd door concrete 
aanpassingen. Die aanpassingen vergen echter een correcte investering en de betrokkenheid van ‘alle’ 
actoren alsook een evolutie van de tot nog toe genomen acties naar een meer preventieve en 
gemeenschapsgerichte benadering. De politiediensten laten het luik leefbaarheid te veel over aan andere 
actoren68 en hebben de neiging te vergeten dat ook zij een rol te spelen hebben om dat luik, dat ook tot 
hun bevoegdheden behoort, te verbeteren. Om die verbeteringen te realiseren, moeten de leden van 
beide zones een inspanning leveren en zich engageren om de wijken in al hun diversiteit te leren 
kennen. Ze moeten een beeld ophangen van de wijken op basis van de kennis die er intern en extern is, 
zodat ze er voordeel mee kunnen doen zowel vanuit operationeel als vanuit strategisch oogpunt. Bij de 
inzet van de politiecapaciteit wordt immers te weinig rekening gehouden met de specificiteiten van het 
terrein. 

Het politiewerk wordt niet verricht ‘op maat’ om velerlei redenen, maar vooral wegens de (te grote) 
werklast, een gebrek aan synergie en ondersteuning tussen de verschillende diensten/ 
basisfunctionaliteiten, een gebrek aan belangstelling vanwege de leden van de gecentraliseerde 
diensten, een gebrek aan uitwisseling tussen die personeelsleden en de personeelsleden van de 
gedecentraliseerde diensten, een gebrek aan opleiding69 en aan erkenning voor de functie ‘wijkwerking’. 

Tot slot is het van belang op te merken dat veiligheid niet enkel de zaak van de politiediensten is, ze is 
de zaak van ‘allen’. Het Vast Comité P is hoofdzakelijk bevoegd voor de politiediensten en kan enkel 
aanbevelingen formuleren die voor hen bestemd zijn70, wat de facto hun toepassingsgebied en hun 
draagwijdte beperkt. Om de veiligheid in de wijken te verbeteren, is het een uitgemaakte zaak dat alle 
actoren op integrale en geïntegreerde wijze moeten samenwerken71. 

Uit dit onderzoek kan ook worden besloten dat beide zones een minimale veiligheid verzekeren aan de 
burgers zonder hen evenwel een gelijkwaardige veiligheid te verzekeren. De organisaties zijn 
onvoldoende aangepast aan hun werkomgeving en schatten die niet juist in. De fundamentele principes 
van ‘community policing’ worden in onvoldoende mate toegepast. Nochtans kunnen de politieprestaties, 
in het kader van de drie bestudeerde basisfunctionaliteiten van politie72, verbeterd worden door concrete 
aanpassingen door te voeren op basis van die principes. Dat vergt een echte externe oriëntering. 

                                                 
67  Ook al wordt die met het grootst mogelijke professionalisme uitgevoerd. 
68  Waartoe behoren de gemeenteambtenaren, de gemeenschapswachten, de straathoekwerkers, de parkeerstewards, de 

‘ATRIUM’-stewards, de sociale werkers, de diensten die controle uitoefenen op het openbaar vervoer, de instellingen die 
instaan voor de openbare veiligheid, enz. 

69  De politieambtenaren werkzaam in de wijk zijn niet allemaal in staat om informatierapporten op te stellen. 
70  Enkele uitzonderingen niet te na gesproken. 
71  Het is een feit dat heel wat andere terreinactoren en/of (potentiële) partners ook betrokken zijn en niets liever zouden 

doen dan werken in overleg met de politiediensten. 
72  ‘Wijkwerking’, ‘interventie’ en ‘onthaal’. 
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1.4 Aanbevelingen 

De specifieke aanbevelingen voor elke politiezone zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabel 16:  Specifieke aanbevelingen per politiezone 

Specifieke aanbevelingen voor de politiezone 
BRUSSEL-WEST:  

Specifieke aanbevelingen voor de politiezone 
BRUSSEL-ZUID: 

- Een beeld schetsen van de wijken, dat gebruiken 
en rekening houden met hun complexiteitsgraad 
om de politiecapaciteit in te zetten73. 

- Een klimaat van vrede en vertrouwen herstellen 
tussen de burgers en de politieambtenaren, 
meer bepaald via preventie74. 

- De negatieve effecten van de centralisatie 
verzachten en tegelijkertijd haar positieve 
aspecten behouden, waaronder de 
schaalvergroting en het professionalisme75. 

- Nog meer zonaal denken en werken76. 
- Een visie inzake “nabijheidspolitie” ontwikkelen 

en concretiseren, de polyvalentie en de 
zichtbaarheid herdenken77.  

- De verantwoordelijken bewust maken van het 
feit dat het noodzakelijk is om concreet te 
werken volgens de vijf assen van het model van 
gemeenschapsgerichte politiezorg en vooral om 
te geloven in dat model78. 

- Een beeld schetsen van de wijken, zelfs van 
de sectoren en dat gebruiken, meer bepaald 
om de politiecapaciteit in te zetten79. 

- Het vertrouwen tussen de politie en de 
bevolking herstellen door verankering, 
luisterbereidheid, beschikbaarheid, 
zichtbaarheid, en door stigmatisering te 
vermijden80. 

- Het lokaal en institutioneel partnerschap 
verbeteren81.  

- Opteren voor een globale en op maat 
uitgewerkte benadering van het werk82. 

- Werken op de fundamenten van de 
organisatie, meer bepaald door aandacht te 
besteden aan het personeel(sbeheer) en aan 
de relaties tussen diensten (intern)83. 

- Erop toezien dat er een gelijkwaardige 
dienstverlening aan de bevolking wordt 
verzekerd in de politiezone in haar geheel84.  

- Theorie omzetten in praktijk wat de principes 
van ‘community policing’ betreft85. 

 

De algemene aanbevelingen luiden als volgt: 

- Een beeld schetsen van de wijken (de sectoren) en er gebruik van maken, meer bepaald met 
het oog op een globale en ‘op maat uitgewerkte’ inzet van de politiecapaciteit; 

- Erop toezien dat een gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking wordt verzekerd (meer 
bepaald in termen van investeringen) op het grondgebied van de politiezone; 

- Het vertrouwen en een klimaat van vrede herstellen tussen de politieambtenaren en de 
bevolking door te luisteren, beschikbaar en zichtbaar te zijn om te komen tot een betere 
verankering. Dat verloopt ook door het lokaal en institutioneel partnerschap beter te maken; 

- Meer concreet werken vanuit de vijf assen van het model van gemeenschapsgerichte politiezorg, 
de ‘community policing’ en vooral geloven in dat model. 

Deze algemene aanbevelingen houden rechtstreeks verband met de specifieke aanbevelingen en met de 
werkpistes die besproken zijn in de cahiers die opgesteld zijn voor de politiezones BRUSSEL-WEST en 
BRUSSEL-ZUID.  

                                                 
73  Cf. werkpistes: 1 tot 5, 8, 26 van het verslag over de politiezone BRUSSEL-WEST. 
74  Cf. werkpistes: 19 en 22 tot 29 – idem. 
75  Cf. werkpistes: 6, 7, 10, 16, 17 tot 21 – idem. 
76  Cf. werkpistes: 4 en 11 – idem. 
77  Cf. werkpistes: 13, 14, 15, 18 tot 21 – idem. 
78  Cf. werkpistes: 9, 12, 17, 28 tot 33 – idem. 
79  Cf. werkpistes: 1, 2, 4, 8, 17 van het verslag over de politiezone BRUSSEL-ZUID. 
80  Cf. werkpistes: 9, 10, 11, 21, 22, 35, 44 – idem. 
81  Cf. werkpistes: 5, 6, 12, 27, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 – idem. 
82  Cf. werkpistes: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 29, 39, 51 – idem. 
83  Cf. werkpistes: 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 – idem. 
84  Cf. werkpistes: 29, 36, 50, 51 – idem. 
85  Cf. werkpistes: 15, 18, 19, 20, 21, 33, 41, 42, 43, 44, 51 – idem. 
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2 BRUSSELSE DISPATCHINGS 

2.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Voorafgaandelijk aan dit toezichtsonderzoek werd reeds in 2004 onderzoek verricht in dit domein op 
basis van een opdracht van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, met name “het uitvoeren 
van een toezichtsonderzoek naar de huidige werking van de 101-centrales, ter voorbereiding en 
optimalisering van de werking van de toekomstige oproepcentrales met het A.S.T.R.I.D.-systeem”. 
Daarnaast en in het verlengde van dat onderzoek voerde het Vast Comité P het thematisch onderzoek 
“ASTRID”. 

In 2004 werd reeds een bezoek gebracht aan één van de Brusselse dispatchings. In de periode 2005-
2007 werd een quickscan uitgevoerd van een drietal Brusselse dispatchings waarbij telkenmale de sterke 
punten en de verbeterpunten uiteengezet werden aan de korpschefs.  

De vraag rees toen hoe de Brusselse dispatchings zouden evolueren na de inplaatsstelling van het CIC 
BRU met daaraan gekoppeld de ingebruikname van de ASTRID-middelen en -technologie. In deze 
overgangsperiode werd tevens een bezoek gebracht aan het CIC BRU. 

In 2008 werden alle grote dispatchings binnen de Brusselse agglomeratie bevraagd: de zes zonale 
dispatchings van de Brusselse politiezones, het CIC BRU en de dispatching (commandocentrum) van de 
federale spoorwegpolitie van Brussel (hierna SPC Brussel). Het was de bedoeling een beter zicht te 
krijgen op: (1) de functionaliteit van de dispatchings, (2) het personeel (kost, besparingen, …), (3) de 
mogelijkheid van het CIC BRU om alle Brusselse politiediensten te dispatchen en (4) de interface 101-
dispatchings/commandocentrum SPC. 

De conclusie was toen dat, niettegenstaande het CIC BRU steeds bereid geweest was om de volledige 
dispatching sensu stricto op zich te nemen, de Brusselse politiezones er van bij aanvang, om diverse 
redenen, voor geopteerd hadden om hun eigen zonale dispatching te behouden. Ook de SPC Brussel 
opteerde toen voor een eigen commandocentrum met grotendeels gelijklopende argumenten. Andere 
conclusies waren toen: (1) de samenwerking tussen het CIC BRU, de zonale dispatchings en het 
commandocentrum SPC verloopt voldoende vlot en constructief, (2) de zonale dispatchings voeren veel 
meer taken uit dan het dispatchen sensu stricto en het zich laten dispatchen door het CIC BRU zou 
volgens de toenmalige respondenten dan ook geen grote kostenbesparing opleveren voor de politiezones 
en (3) dat het wel degelijk mogelijk zou zijn over te stappen naar één dispatching voor het ganse 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar dat dit om lokale en politieke redenen niet haalbaar, of minstens 
niet gewenst was. 

Op vraag van de Kamer van volksvertegenwoordigers werd in 2010 onderhavig onderzoek aangevat 
naar de dispatchings in de Brusselse agglomeratie. Dit handelt onder meer over de dispatchings, zoals 
ze bestaan, en de steun die zij kunnen leveren aan de interventieploegen op het terrein. 

De hamvraag was of een (dringende) oproep om politiehulp wordt behandeld met maximale garanties 
binnen die structuren om een “veilige” en “kwaliteitsvolle” afhandeling door de interventieploeg te 
verzekeren. 

2.2 Vaststellingen 

Om een antwoord te bieden op de onderzoeksvragen en andere aspecten, werd op 12 oktober 2010 een 
brainstorming georganiseerd met de verantwoordelijken van de interventiediensten. Het verslag van die 
brainstorming leverde stof voor de tweede fase van het onderzoek, met name de opmaak van een 
individuele vragenlijst bestemd voor de leden van de interventiediensten van de zes Brusselse 
politiezones en voor de interventieleden van de WPR Brabant en de SPC Brussel. Deze vragenlijsten 
werden aan de diverse zones overgemaakt vanaf midden 2011 en ingezameld tegen begin 2012. Het 
was de bedoeling om zo naar de perceptie van de medewerkers van de verschillende interventiediensten 
van de lokale politie en van de federale eenheden in het Brussels gewest te peilen met betrekking tot de 
werking van hun respectieve dispatchings, zowel op het vlak van veiligheid als van kwaliteit van de 
interventie. De vragenlijst bevatte 39 stellingen en 4 open vragen om te peilen naar de sterke punten en 
de verbeterpunten van de dispatchings. Het Vast Comité P ontving 644 antwoorden. 
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De stellingen werden gehergroepeerd volgens de drie belangstellingsdomeinen waarop de aandacht 
gevestigd was tijdens de voorbereidende brainstorming waaraan de vertegenwoordigers van de 
interventiediensten van de politiezones en -eenheden die het voorwerp van het onderzoek uitmaken, 
hebben deelgenomen, zijnde: (1) het personeel, (2) de middelen en procedures en (3) het 
management. 

Dankzij de clusteranalyse konden de resultaten verfijnd en de vaststellingen genuanceerd worden. 
Rekening houdend met de resultaten maakte het Vast Comité P een synthesetabel op waarin voor elk 
profiel de sterke punten en de zwakke punten van de dispatchings weergegeven zijn. 

Tabel 17:  Sterke punten en zwakke punten van de dispatchings 

CLUSTER POSITIEVE PERCEPTIE NEGATIEVE PERCEPTIE 

CLUSTER 1 

(personeel) 

Zoeken naar bijkomende informatie 
op vraag van de interventieploegen. 

Op initiatief bijkomende informatie 
zoeken, vooral over: 

• de historiek van de interventies 
• het milieu 

Terreinervaring; 

Actief volgen van de ploegen op het 
terrein; 

Zorgen voor de taakverdeling tussen de 
interventieploegen; 

De samenwerking tussen de 
interventieploegen bevorderen; 

De opdrachten ‘in real time’ kennen; 

Betrokken zijn bij de interventies; 

Ondersteuning geven die bijdraagt tot 
de veiligheid en de kwaliteit van de 
interventie. 

Het informatiebeheer: 
• aan de ploegen alle informatie 

geven die ze nodig hebben om 
een goede interventie uit te 
voeren 

• de informatie doorsturen naar 
de betrokken diensten na een 
interventie om een goede 
opvolging van die interventie te 
verzekeren 

• informatie uitwisselen tussen 
de dispatching en de interventie 
na een grootschalige 
interventie of een operatie 
(debriefing). 

CLUSTER 2 

(middelen en 
procedures) 

Zoeken van informatie op initiatief 
en op vraag; 

Duidelijkheid en nauwkeurigheid van 
de berichten meegedeeld aan de 
interventieploegen; 

Goede opvolging van de ploegen op 
het terrein; 

Actieve omkadering en 
ondersteuning. 

Terreinervaring. 
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CLUSTER 3  

(management) 

Beschikbaarheid van de dispatching; 

Adequaat reageren op de vragen 
(om bijkomende informatie, 
versterking); 

Duidelijkheid en nauwkeurigheid van 
de berichten; 

Kennis van de werking van de zone 
en de steunmogelijkheden. 

Op initiatief bijkomende informatie 
zoeken, vooral over:  

• de historiek van de interventies 
• het milieu 

Terreinervaring; 

Kennis van de behoeften van de 
interventieploegen; 

Ondersteuning en beheer van de 
ploegen op het terrein (samenwerking 
en taakverdeling tussen die ploegen). 

2.3 Conclusies 

Bij het lezen van de resultaten dient rekening gehouden te worden met het feit dat dit onderzoek een 
momentopname betreft. Gezien de resultaten van de bevraging werd geen verder terreinonderzoek 
(observatie van de dispatchings) nodig geacht. Evenmin werd feedback van de resultaten en best 
practices ontvangen van de betrokken zones en diensten van de federale politie. 

Uit deze schriftelijke bevraging blijkt dat de politiezone of -dienst waartoe men behoort de gegeven 
antwoorden beïnvloedt. Het Vast Comité P heeft geen verband kunnen leggen met de anciënniteit van de 
respondenten. Met betrekking tot de taalrol waartoe de respondenten behoren, blijkt in enkele zones dat 
het gebrek aan tweetaligheid meer wordt aangevoeld door Nederlandstalige respondenten. 

De meeste respondenten van één bepaalde politiezone laten zich positief uit, ongeacht de invalshoek 
van de analyse: het personeel van de dispatching, de methodes en procedures, de omkadering. 
A contrario, heeft een meerderheid van de respondenten van een andere politiezone en van een dienst 
van de federale politie een vrij negatief beeld van de werking van hun dispatching. 

Meer in het bijzonder op het vlak van het personeel van de dispatching stelt het Vast Comité P vast dat 
de respondenten uit alle bevraagde politiezones en -eenheden, behorend tot verschillende graden, 
moeilijker een standpunt innemen ten aanzien van vragen over het zoeken van bijkomende informatie 
op initiatief door de leden van de dispatching. De hypothese dat de medewerkers van de 
interventiediensten de omvang van het werk dat uit eigen beweging door de dispatching wordt verricht 
niet kennen of dat de leden van de interventiedienst geen behoefte hebben aan die informatie, zou hier 
naar voren kunnen worden geschoven. 

Wanneer het gaat om het zoeken naar bijkomende informatie op vraag van de interventieploegen, is de 
perceptie daarentegen veel positiever. Over het algemeen hebben de respondenten de perceptie dat de 
leden van de dispatching adequaat reageren op de vragen om informatie gesteld door de 
interventieploegen. 

Naast het zoeken naar informatie, werden de leden van de dispatching ook door de interventieploegen 
beoordeeld op hun terreinkennis en hun terreinervaring. Wat het eerste aspect betreft, verschilt de 
mening van de federale politie-eenheden sterk van die van de leden van de lokale politiezones. De 
respondenten van de twee diensten van de federale politie gaan immers duidelijk niet akkoord met de 
stelling, in het bijzonder wat de kennis van het spoorwegnet betreft en in mindere mate van het 
metronet, terwijl de respondenten van de lokale politiezones veeleer positief zijn. 

Deze vaststelling zou kunnen worden verklaard door de moeilijkheid om een plaats exact te bepalen op 
het grondgebied van deze twee diensten van de federale politie, in tegenstelling tot in de politiezones. 
Bij de politiezones gaat gemiddeld 44,9% van de respondenten niet akkoord met de stelling dat de leden 
van de dispatching een ruime ervaring in interventie hebben. 

Inzake methodes en procedures heeft het Vast Comité P vooral aandacht voor het sturen van 
versterking, het geven van duidelijke berichten, de ondersteuning en de debriefing. Wat het sturen van 
versterking betreft, heeft gemiddeld 84% van de respondenten een gunstige perceptie. Meer in het 
bijzonder voor het sturen van het juiste aantal ploegen ter versterking vertonen vier zones een groter 
aandeel tevreden respondenten, in tegenstelling tot de twee diensten van de federale politie en een 
andere politiezone. 
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Bij een dienst van de federale politie en in twee zones zijn de respondenten die menen dat de 
dispatching de berichten niet op klare, juiste en ondubbelzinnige wijze meedeelt het talrijkst. 

Met betrekking tot de kennis van de steunmogelijkheden door de dispatching is de algemene mening 
veeleer gunstig. 

Slechts twee zones wijzen op het bestaan van informatie-uitwisseling tussen de leden van de dispatching 
en de leden van de interventie na een operatie of een belangrijke interventie om er de nodige lessen uit 
te kunnen trekken. Elders gaan de respondenten eerder niet akkoord met deze stelling. 

Wat de omkadering betreft, verschilt de perceptie naar gelang van de eenheid. Zo hebben de 
respondenten van een dienst van de federale politie en een politiezone een vrij negatieve perceptie van 
de werking van hun dispatching. In een andere zone heerst dan weer een positieve perceptie en nog in 
andere zones is de perceptie genuanceerder. 

De meest significante resultaten hebben betrekking op de perceptie van de kennis van de behoeften van 
de interventieploegen: met uitzondering van een dienst van de federale politie, zijn alle bevraagde 
politiezones of federale eenheden eerder positief. 

Wat het proactief werk van de dispatching inzake coördinatie van de ploegen op het terrein betreft, 
uitten veel respondenten geen mening. Dit zou kunnen betekenen dat de interventieploegen niet weten 
in welke mate de dispatching die actieve begeleidende rol op zich neemt. Een dienst van de federale 
politie en een politiezone hebben daarentegen een negatieve mening over de kwestie van de actieve 
omkadering en hebben de indruk dat de leden van de dispatching zich niet betrokken voelen bij de 
interventies. 

Globaal bekeken, kan worden geconcludeerd dat de (naast elkaar) bestaande structuren niet slecht 
functioneren mits (1) het in acht nemen van de door het Vast Comité P, in het integraal rapport, 
voorgestelde verbeterpunten en (2) het permanent streven naar het verbeteren van de efficiëntie, de 
effectiviteit en de kwaliteit van de dispatchings rekening houdend met de verzuchtingen van het terrein. 

2.4 Aanbevelingen 

De politiediensten kunnen, met de bevindingen van huidige analyse in de hand, bij de organisatie van 
hun dispatching de nodige aandacht besteden en bijsturingen aanbrengen aan:  

• de zorg voor de oproepers, met aandacht voor het zoeken van bijkomende informatie, op 
initiatief, over de precieze plaats van de interventie, de betrokken personen, het milieu waarin 
de opdracht zich afspeelt alsook over de historiek van de interventies op het meegedeelde 
adres;  

• de interacties tussen de dispatching en de ploegen op het terrein, met bijzondere aandacht voor 
de duidelijkheid en de nauwkeurigheid van de gegeven berichten, het zoeken van bijkomende 
informatie op vraag van de ploegen op het terrein en;  

• de (pro)actieve omkadering van de dispatching (adequaat reageren in functie van de 
gebeurtenissen, actief bijdragen tot de samenwerking en de taakverdeling tussen de 
interventieploegen). 

De dispatchings moeten in het bijzonder ook belang hechten aan: 

• de feedback en/of debriefing bij incidenten of belangrijke interventies en; 
• het terugkoppelen, waar nodig, naar de betrokken interventiedienst/-ploeg of zelfs andere 

betrokken diensten. 

De Brusselse dispatchings dienen te streven naar een continue verbetering van hun werking door 
rekening te houden met: 

• de analyseresultaten overgemaakt door het Vast Comité P; 
• de behoeften van het terrein, in het bijzonder van de dienst interventie en; 
• de best pratices die nog dienen opgesteld te worden door het Operationeel Comité van Lokale 

dispatchings. 
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3 MONITORING VAN HET FENOMEEN VAN GEWELD TEGEN POLITIE-
AMBTENAREN 

3.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

In 2010 werd een onderzoek geopend naar het vuurwapengebruik door criminelen tegen leden van de 
politiediensten, op vraag van de Senaatsvoorzitter, ingevolge verscheidene gewelddadige incidenten die 
zich hadden voorgedaan in Brussel. Gelet op de toename van geweld tegen politieambtenaren die werd 
waargenomen, heeft het Vast Comité P het onderzoek uitgebreid naar de algemene problematiek van 
het geweld gepleegd tegen leden van de politiediensten en van het politiewezen binnen de Brusselse 
agglomeratie86. 

In 2012 richtte de minister van Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van nieuwe incidenten waarbij 
ernstig geweld werd gepleegd tegen leden van de politiediensten, vier werkgroepen op, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de geïntegreerde politie, vertegenwoordigers van de vakbonden en experts 
van buiten de politie, om zich te buigen over de versterking van de strijd tegen geweld tegen 
politieambtenaren. De werkgroepen dienden verschillende aspecten van de problematiek te bestuderen: 
preventie, sensibilisering en opleiding van de leden van de politie, analyse van het fenomeen, 
begeleiding van het politieslachtoffer en snelheid van de gerechtelijke procedures. Zeer snel konden de 
ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie dertien concrete engagementen voorstellen, die het 
resultaat waren van de eerste vergaderingen van die werkgroepen. 

Gelet op de ontwikkelingen die in het kader van deze problematiek werden verwacht, achtte het Vast 
Comité P het niet opportuun om het lopende onderzoek voort te zetten en werd het eind 2012 
afgesloten in de staat waarin het zich bevond. De resultaten van de schriftelijke bevraging die werd 
gehouden bij een representatieve steekproef van leden van de Brusselse politiediensten werden 
overgemaakt aan de overheden die mede reflecteren over de te nemen maatregelen. Tijdens het 
onderzoek was immers vastgesteld dat het niet mogelijk was om een aanvaardbaar beeld op te hangen 
van het fenoneem en van zijn impact op de politie bij gebrek aan politionele gegevens. 

Op vraag van zijn parlementaire begeleidingscommissie, verrichtte het Vast Comité P, begin 2014, een 
toezichtsonderzoek naar de monitoring van het fenomeen van geweld bij de geïntegreerde politie 
gestructureerd op twee niveaus teneinde na te gaan op welke manier er toezicht werd gehouden op dat 
fenomeen. De analyse van het fenomeen en het systeem van melding van geweldsincidenten zijn 
toevertrouwd aan DGS87 op basis van o.a. de werkzaamheden van de werkgroep voorgezeten door de 
federale politie. 

3.2 Vaststellingen 

Elke gebeurtenis die gepaard gaat met gewelddaden, waarbij al dan niet gebruik is gemaakt van de 
politiebewapening, interventietechnieken of -tactieken, is onderworpen aan een meldingsplicht krachtens 
de omzendbrief GPI 6288. Naast de meldingen die dringend zijn vanuit operationeel oogpunt, 
bijvoorbeeld met het oog op het in werking stellen van politieprocedures of het inzetten van 
gespecialiseerde steun zoals het “stressteam” van de federale politie, moeten meer omstandige 
verslagen worden gestuurd aan diverse bestemmelingen binnen de federale politie, alsook aan de AIG89 
omwille van het toezicht, het beheer en de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de gebeurtenissen. 
In dat verband wordt een onmiddellijke gepaste reactie verwacht met het oog op het voorkomen van 
arbeidsongevallen en de bevordering van de veiligheid van elkeen door permanent te streven naar 
betere uitrusting en interventietechnieken en -tactieken. 

De omzendbrief GPI 4890 voorziet ook in de analyse van gebeurtenissen met gebruik van zwaar geweld. 
Sommige van die gebeurtenissen moeten systematisch het voorwerp uitmaken van een analyse: gebruik 
van een wapen (vuurwapen of niet) of bijzondere technieken (bijvoorbeeld gevechtssporten) tegen 

                                                 
86  Toezichtsonderzoek naar 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. 
87  Algemene directie van de ondersteuning en het beheer in de voormalige structuur van de federale politie. 
88  Ministeriële omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 van toepassing op de geïntegreerde politie betreffende de 

bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
89  Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. 
90  Ministeriële omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 van toepassing op de geïntegreerde politie betreffende de opleiding en 

training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten. 
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politieambtenaren, gebruik van intentioneel geweld tegen politieambtenaren in dienst, dat een 
werkonbekwaamheid heeft veroorzaakt, intentioneel en accidenteel gebruik van een vuurwapen door 
politieambtenaren alsook intentioneel gebruik van neutraliserende middelen door politieambtenaren. 
Binnen de federale politie wordt een statistische analyse verricht op basis van de inlichtingen die worden 
verstrekt in het kader van de algemene meldingsprocedure voor incidenten en ongevallen voorzien door 
de omzendbrief. Die analyse heeft tot doel om een zo exact mogelijk beeld te schetsen van de 
veelvuldige vormen waarin het geweld tot uiting komt en van hun evolutie, om de interventietactieken 
en de politietechnieken alsook hun onderrichting voortdurend te kunnen aanpassen. 

Naar aanleiding van het toezichtsonderzoek naar diverse vormen van geweld gepleegd tegen leden van 
de Brusselse politiediensten had het Vast Comité P vastgesteld dat het niet mogelijk was om een 
aanvaardbaar beeld op te hangen van het fenomeen en zijn impact op de politie bij gebrek aan 
gegevens op de verschillende niveaus van de geïntegreerde politie. De partijen die waren uitgenodigd 
om de problematiek te bestuderen, zowel op het niveau van de politiediensten als op het niveau van de 
politieoverheden, hebben tevens moeten vaststellen dat betrouwbare gegevens ontbraken, waardoor er 
geen correct beeld van het fenomeen kon worden opgehangen. 

In het kader van de haar toevertrouwde opdracht is de federale politie, in 2013, overgegaan tot een 
analyse van het fenomeen op basis van een schriftelijke bevraging die werd gehouden bij bijna 
5000 leden van de geïntegreerde politie. De onderzoeksresultaten, die in feite een “nulmeting” vormen, 
lijken significant91. De definitie van het fenomeen die toen werd gehanteerd, is ingegeven door de wet 
op het welzijn op het werk92: “Elke feitelijkheid waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt 
bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk of in zijn privéleven (werkgerelateerd 
slachtofferschap) door een persoon extern de politieorganisatie”. Het eigenlijke onderzoek had 
betrekking op drie specifieke categorieën van geweld: verbale agressie, bedreiging of intimidatie 
(verbale, schriftelijke en door gebaren) en fysieke agressie. 

De onderzoeksresultaten werden besproken in een verslag93 dat werd overgemaakt aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en waaruit, zeer kort samengevat, kan worden opgemaakt dat: 

1) 79,1% van de respondenten aangeeft dat ze in de loop van hun carrière het slachtoffer werden van 
verbale agressie, 62,6% van bedreiging of intimidatie en 51,7% van fysieke agressie; 

2) 62,7% van de respondenten in de loop van de afgelopen twaalf maanden tweemaal of meer het 
slachtoffer waren van geweldsdelicten. De “chronische” vormen van geweld zijn, gerangschikt 
volgens hun belang, verbaal geweld, bedreiging of intimidatie en fysiek geweld; 

3) de leden van de lokale politie het grootste risico lopen om het slachtoffer te worden van 
geweldsdelicten (79,3% van de respondenten van de lokale politie was slachtoffer tegenover 48% 
van de respondenten van de federale politie). De victimisatiegraad bij de lokale politie bedraagt 
haast het dubbele als die bij de federale politie wat bedreiging en intimidatie betreft en het 
drievoudige voor fysieke agressie; 

4) wanneer het fenomeen in zijn totaliteit geanalyseerd wordt, er geen significant verschil merkbaar is 
naar gelang van het type politiezone. De hoogste percentages worden opgetekend in de grote 
steden en in regionale steden94. De laagste percentages zijn terug te vinden in de weinig 
verstedelijkte gemeenten. De verschillen tussen die geografische entiteiten zijn echter 
verwaarloosbaar; 

5) de open vragen die werden gesteld aan de respondenten, hen ertoe gebracht hebben om een aantal 
thema’s aan te snijden, die vrij constant worden opgeworpen met betrekking tot de problematiek: 

                                                 
91  De onderzoeksresultaten zijn representatief gelet op de structuur van de respondenten die niet veel verschilt van die van 

de geïntegreerde politie en op de responsgraad die in wetenschappelijke kringen als hoog beschouwd wordt in vergelijking 
met de responsgraad behaald in soortgelijke studies. Niettemin kan niet worden uitgesloten dat de respondenten haast 
uitsluitend personeelsleden zijn die het slachtoffer geworden zijn van geweld, wat een statistische bias tot gevolg zou 
hebben. Men moet ook voor ogen houden dat de antwoorden op sommige “items” van het onderzoek de perceptie van de 
respondenten weergeven. 

92  Het artikel 32ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk: “1° geweld op het werk: elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van 
toepassing is psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk;”. 

93  Algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie, “Wat flik je me nu – Een onderzoek naar 
geweld tegen politie”, 2013. 

94  In het kader van het onderzoek van de federale politie werden de politiezones onderverdeeld in vijf categorieën volgens 
een algemeen aanvaarde typologie. De zone BRUSSEL HOOFDSTAD - ELSENE werd opgenomen in de categorie van de 
“grote steden” terwijl de 18 andere gemeenten van de Brusselse agglomeratie werden opgenomen in de categorie van de 
“regionale steden”. 
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frustratie door een vermeende te zwakke bestraffing door justitie, gebrek aan ondersteuning en aan 
begrip vanwege de politionele hiërarchie, bepaalde categorieën van personeelsleden (agenten van 
politie, onthaalpersoneel) worden vaker blootgesteld aan geweld, verlangen naar een betere 
individuele bescherming (“bodycam”, afschaffen van het dragen van het “naamplaatje”, afscherming 
van de identiteit van het politieslachtoffer in de processen-verbaal, enz.), tijdens de opleidingen zou 
er meer nadruk moeten worden gelegd op het oplossen van geweldssituaties zonder gebruik te 
maken van wapens en er zou meer aandacht moeten worden besteed aan nazorg en begeleiding 
van politieslachtoffers. Sommigen vestigen ook de aandacht op het feit dat de houding en de 
persoonlijkheid van de politieambtenaar van belang zijn om geweldssituaties te vermijden. Sommige 
politieambtenaren zouden door hun houding soms geweld uitlokken. Veel respondenten zijn ook van 
mening dat geconfronteerd worden met geweld ‘part of the job’ is; 

6) de federale politie aanbevelingen heeft gedaan aan de minister van Binnenlandse Zaken, meer 
bepaald inzake opleiding, opvolging en nazorg van slachtoffers en de erkenning van het fenomeen 
binnen de politieorganisatie. 

Binnen DGS werd een werkgroep opgericht om een systeem uit te werken voor de permanente, 
gecentraliseerde en geautomatiseerde registratie van geweldsincidenten. Aan die werkgroep nemen 
vertegenwoordigers deel van de geïntegreerde politie die zich bezighouden met de problematiek (DSW95, 
Vaste commissie van de lokale politie, AIG, enz.). Het registratieveld werd uitgebreid tot de vormen van 
geweld die niet strikt voorzien zijn door de omzendbrieven GPI 48 en 62. Zo worden in het kader van de 
melding ook in aanmerking genomen: geweld tegen Calog-personeelsleden96, geweld buiten dienst en 
door de dienst alsook psychisch geweld. De registratie van incidenten naar aanleiding van de 
overbrenging van gevangenen bepaald door de MFO-197 is ook voorzien. De werkgroep heeft gekozen 
voor een registratie aan de hand van een geautomatiseerd formulier dat voor elke politieambtenaar 
toegankelijk is via het intranet van de politie. Toen het onderzoek werd afgesloten, was de invoering van 
dat project nog aan de gang. 

3.3 Conclusies 

Het in plaats gestelde systeem, meer bepaald in het kader van hetgeen voorgeschreven is in de 
omzendbrieven GPI 48 en 62, heeft niet rechtstreeks tot doel om een precies beeld te krijgen van het 
fenomeen van geweld tegen politieambtenaren noch om er een permanente monitoring van te doen, ook 
al wordt dat ter sprake gebracht. De federale politie heeft een eerste analyse gemaakt van het 
fenomeen, een “nulmeting”, op het niveau van de geïntegreerde politie om tegemoet te komen aan het 
gebrek aan beschikbare gegevens. 

De evolutie van het vroegere systeem om geweldsincidenten te melden voorzien door de ministeriële 
omzendbrieven naar een systeem van permanente, gecentraliseerde en geautomatiseerde registratie, 
dat het meer bepaald mogelijk maakt om het fenomeen van geweld tegen leden van de politiediensten 
te monitoren, is nog in ontwikkeling. 

3.4 Aanbevelingen 

Aangezien het aan gang zijnde project niet afgerond was bij het afsluiten van het onderzoek, werden 
geen specifieke aanbevelingen geformuleerd in dit stadium van de implementatie van de monitoring van 
het fenomeen, daar er op korte termijn geen evaluatie van het nieuwe voorziene systeem mogelijk is. 

  

                                                 
95  Benaming voor de interne dienst voor preventie en bescherming in de voormalige structuur van de federale politie. 
96  Administratief en logistiek kader. 
97  Dwingende richtlijn van 13 december 2001 van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie inzake het verzekeren 

van de openbare orde in hoven en rechtbanken, het overbrengen van gevangenen en het handhaven van de orde en de 
veiligheid in de gevangenissen in geval van oproer of onlusten. 
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4 BEHEER VAN TERUGKERENDE GEBEURTENISSEN 

4.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

In aanvulling op eerdere analyses met betrekking tot het genegotieerd beheer van de openbare ruimte 
werd er door het Vast Comité P voor geopteerd om het beheer van grootschalige gebeurtenissen af te 
toetsen aan het referentiekader vooropgesteld door de ministeriële rondzendbrief CP498. 

Teneinde zo veel mogelijk rekening te houden met de aspecten geïntroduceerd door de ministeriële 
omzendbrief CP4 enerzijds en met de core business van het Vast Comité P anderzijds, werden 
4 onderzoeksdomeinen geselecteerd, met name: 

1) de risicoanalyse; 
2) de partnerships; 
3) het gebruik van dwangmiddelen en de vrijheidsberoving;  
4) de evaluatie. 

In de betrachting om gebeurtenissen van verschillende aard te analyseren, werden 5 evenementen 
onderzocht, waarvan 4 weerkerende en 1 onaangekondigd, meer bepaald:  

1) Ronde van Vlaanderen; 
2) Tomorrowland; 
3) Foire Agricole, Forestière et Agroalimentaire de LIBRAMONT; 
4) Fêtes de Wallonie à NAMUR; 
5) Opstanden – muiterijen in de wijk Matongé te BRUSSEL. 

4.2 Vaststellingen 

Het spreekt voor zich dat ieder bestudeerd evenement zijn eigenheid kent en dat de analyses, 
vaststellingen en aanbevelingen die hieruit zijn voortgevloeid enkel betrekking hebben op die specifieke 
gebeurtenis en bijgevolg niet zonder meer veralgemeend kunnen worden. Niettemin werd er in het 
eindrapport naar gestreefd om toch een aantal gemeenschappelijke vaststellingen, conclusies, best 
practices en aanbevelingen voorop te stellen. Ook hier dient echter te worden benadrukt dat de 
bevindingen in hun specifieke context van tijd en ruimte dienen te worden geplaatst. 

4.2.1 Analyse van het onderzoeksdomein ‘risicoanalyse’ 
Bij de ontwikkeling van dit onderzoeksdomein heeft het Vast Comité P rekening gehouden met enerzijds 
de risicoanalyse voor het evenement, zeg maar de voorbereiding ervan en anderzijds met de 
risicoanalyse tijdens het evenement. 

4.2.1.1 Voor het evenement 
De inschatting van de risico’s geschiedt hoofdzakelijk op basis van de ontvangen essentiële 
inlichtingselementen (EEI) en aan de hand van de ervaring uit het verleden. 

De politiekorpsen, hierin bijgestaan door andere diensten van de geïntegreerde politie evenals door 
externe organen, volgen tevens aandachtig de nationale en internationale actualiteit teneinde zo 
adequaat mogelijk te kunnen inspelen op de meest recente ontwikkelingen. 

Zowel het administratief informatierapport (RAR-formulier) als het operatieorder voorziet op diverse 
plaatsen in de mogelijkheid om informatie te vatten met betrekking tot de risico’s en het Vast Comité P 
kan, op basis van de uitgevoerde analyse, besluiten dat deze rubrieken doorgaans goed worden 
ingevuld. 

Geen enkele respondent stelde een formeel uitgeschreven politionele risicoanalyse ter beschikking, doch 
uit de aangeleverde informatie komt duidelijk naar voor dat het begeleiden en het beheren van het 
evenement wordt gestuurd dan wel aangepast op basis van de ingewonnen informatie. Ook blijkt uit de 
overgemaakte documenten dat de (informele) risicoanalyse permanent deel uitmaakt van de debatten. 

                                                 
98  Rondzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 11 mei 2011 betreffende het genegotieerd beheer van de 

publieke ruimte voor de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 14 juni 2011). 
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Het resultaat van de risicoanalyse wordt in de meeste gevallen systematisch ter kennis gebracht van de 
overheden en vormt de basis om de inzet van de machten te bepalen gekoppeld aan de opdrachten.  

Bepaalde politiezones verwijzen in de bestudeerde documenten naar de veiligheidsanalyses die door de 
noodplanningsambtenaar (de gemeentelijke veiligheidscel) en de verantwoordelijken voor de 
verschillende disciplines (discipline 1: directeur brandweer, discipline 2: directeur medische 
hulpverlening, discipline 3: directeur politie, discipline 4: directeur logistiek en discipline 5: directeur 
informatie) worden uitgevoerd in het kader van het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) of van het 
algemeen nood- en interventieplan (ANIP). Het Vast Comité P kan zich niet van de indruk ontdoen dat 
een dergelijke analyse door sommige leidinggevenden te veel wordt naar voor geschoven als een 
alternatief voor de politionele risicoanalyse, waarbij het gevaar om de hoek loert dat hierdoor ‘zuivere 
politionele risico’s’ uit het oog worden verloren. 

Uit de overgemaakte documentatie blijkt dat er voor de complexe problemen advies wordt gevraagd aan 
overheden en gespecialiseerde (juridische) diensten. 

De tolerantiegrenzen dan wel de filosofie waarbinnen wordt gewerkt (overwegend het gastheerschap), 
staan niet altijd (praktisch) vertaald in het operatieorder. 

4.2.1.2 Tijdens het evenement 
Regelmatig worden Indiaploegen (informatieploegen) op het terrein gestuurd met de opdracht om 
informatie in te winnen op bepaalde plaatsen, naar bepaalde personen en naar nevenevenementen. 

Vooral bij meerdaagse evenementen wordt vastgesteld dat er op geregelde tijdstippen 
overlegvergaderingen worden georganiseerd waaraan de leidinggevenden van de verschillende 
disciplines deelnemen. De resultaten die voortvloeien uit deze bijeenkomsten geven geregeld aanleiding 
tot het bijsturen van de initiële risicoanalyse. 

Wanneer de leidinggevenden geconfronteerd worden met onverwachte wendingen, wordt er op basis van 
de gedetecteerde risico’s en de beschikbare middelen geprobeerd om zo adequaat mogelijk te reageren. 
Wanneer er sprake is van een blijvende dreiging, wordt de bestaande risicoanalyse verrijkt met onder 
meer: 1) eerder opgedane ervaringen, 2) informatie ingewonnen op het terrein en 3) informatie die 
circuleert op sociale media en inlichtingen die ingewonnen worden bij verantwoordelijken, leiders of 
woordvoerders van groepen of bewegingen. 

4.2.2 Analyse van het onderzoeksdomein ‘partnership’ 
Uit de geanalyseerde documenten blijkt een sterk ontwikkeld partnerschap waarbij maximaal gestreefd 
wordt naar het vastleggen van eenieders verantwoordelijkheid. Er dient echter opgemerkt dat het 
vertalen van de (operationele) taakstelling van de diverse partners naar de politiemensen op het terrein 
in sommige gevallen beter kan. 

De voorbereiding van een evenement vergt meerdere vergaderingen met de verschillende partners en 
het Vast Comité P vond in de aangeleverde documentatie vrij gedetailleerde notulen waarin de 
gemaakte afspraken nauwgezet worden vastgelegd. 

Hoewel de terminologie ‘gemeenschapsgerichte politie’ bijna niet als dusdanig voorkomt in de 
geanalyseerde documenten, blijkt uit de aangeleverde informatie dat er in de praktijk wel degelijk 
invulling wordt gegeven aan haar verschillende componenten, met name de externe oriëntering, het 
probleemoplossend werken, het partnerschap, het afleggen van verantwoording en de bekwame 
betrokkenheid. In dat verband kan worden opgemerkt dat waar mogelijk en wenselijk aan de 
organisatoren wordt aanbevolen om maximaal samen te werken met private beveiligingsfirma’s. 

Vaak hebben randevenementen een niet onbelangrijke impact op de mobiliteit in de (onmiddellijke) 
omgeving van het evenement. Er wordt vastgesteld dat talrijke initiatieven worden genomen om zowel 
de buurtbewoners als de deelnemers aan het evenement alsook aan het (de) randevenement(en) 
hieromtrent maximaal te informeren. De communicatievormen die hiertoe gebruikt worden, zijn dan ook 
vrij divers. 
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4.2.3 Analyse van het onderzoeksdomein ‘dwangmiddelen – 
vrijheidsberoving’ 

Het gebruik van dwang en geweld in de zin van de artikelen 1, 37 en 38 WPA staat niet specifiek in elk 
bestudeerd operatieorder beschreven. In dat verband heeft het Vast Comité P kunnen vaststellen dat de 
voorziene politionele benadering evenals de aard van het evenement hierbij een rol speelt. 

De visie van zowel de administratieve als de gerechtelijke overheden, die trouwens gekend moet zijn 
door de politieverantwoordelijken, vindt men zelden terug in de aangeleverde documenten. 

De wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de aanhoudingen staan over het algemeen vrij goed 
ontwikkeld in het operatieorder, waarbij wel de kanttekening dient gemaakt dat de aanhoudingsfiches 
die op het terrein worden gebruikt (nog) niet overal aangepast zijn aan de bestaande wetgeving 
aangaande het aanleggen van handboeien99. 

De kledij, de uitrusting en de middelen van het personeel zijn over het algemeen gedetailleerd 
beschreven, waarbij onder meer oog is voor 1) de aard van de opdracht, 2) de veiligheid van het 
personeel en 3) het voorkomen van ordeverstoring of geweld. 

4.2.4 Analyse van het onderzoeksdomein ‘evaluatie’ 
De multidisciplinaire benadering begunstigt in elk geval de evaluatie: veelal wordt er na interne 
voorbereidingen met alle disciplines rond de tafel gezeten, waar zowel de positieve punten als de 
verbeterpunten onder de aandacht worden gebracht. 

Verder blijkt uit de documentenanalyse dat het resultaat van de evaluatievergaderingen wordt 
opgenomen in een verslag dat als basis dient om het evenement van het daaropvolgende jaar voor te 
bereiden. 

4.2.5 Analyse van de betrokkenheid van de DirCo’s100 
Uit de analyse van de antwoorden moet het Vast Comité P globaal besluiten dat het overgrote deel van 
de evenementen wordt beheerd en beheerst door de lokale politiediensten, die dus ook de operationele 
leiding hebben over de gebeurtenis. 

De DirCo’s geven aan dat hun aandeel zich beperkt tot het organiseren van de infogaring en het 
aanvragen en organiseren van de noodzakelijke operationele steun. Enkele respondenten rapporteren 
dat ze ‘occasioneel’ advies verlenen over de politionele aanpak of refereren aan het opstellen van nood- 
en interventieplannen, zonder dit echter verder te verduidelijken. Er wordt bijvoorbeeld niet 
gerapporteerd waaruit de specifieke ondersteuning (en meerwaarde) van het niveau DirCo bestaat. 

De meeste respondenten geven in algemene termen aan betrokken te zijn bij de risicoanalyse zonder 
echter te verhalen ‘hoe’ de risicoanalyse in de praktijk verloopt, noch te verduidelijken ‘wat’ de 
toegevoegde waarde van het niveau DirCo concreet inhoudt. Het is ten slotte markant te moeten 
vaststellen dat geen enkele respondent het rechtstreekse verband legt tussen de in de MFO-2101 
voorziene relatie tussen de behandeling van de externe steunaanvragen en het resultaat van de 
uitgevoerde risicoanalyse. 

De ontwikkeling van het partnerschap beperkt zich tot een opsomming van de partners waarmee 
(vooral) samengewerkt wordt als de DirCo’s de operationele leiding en coördinatie van een evenement 
dienen waar te nemen. Het is opvallend dat er geen informatie wordt verstrekt aangaande de diverse 
taken die meer verduidelijkt staan in de MFO-2. 

Uit de rapportering aangaande het gebruik van dwangmiddelen en de vrijheidsberoving komt enerzijds 
naar voor dat de DirCo’s hiermee zeer weinig worden geconfronteerd en anderzijds maken enkele 
DirCo’s melding van een (coördinatie)richtlijn waarin de door de medewerkers te respecteren richtlijnen 
staan opgesomd. 

                                                 
99  Cf. art. 37bis van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (B.S., 22 december 1992). 
100  Hier past het op te merken dat de bevraging plaatsvond bij de DirCo’s niet-arrondissementele directeurs. 
101  Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor 

opdrachten van bestuurlijke politie (B.S., 18 mei 2012). 
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In het onderzoeksdomein ‘evaluatie’ kan worden besloten dat geen enkele DirCo melding maakt van de 
wettelijk voorgeschreven verslaggeving aan de commissaris-generaal aangaande de uitvoering van de 
federale opdrachten door de lokale politie, noch over de evaluatie van de kwaliteit van de geleverde 
federale steun. Enkele DirCo’s hebben het over de HyCap-training, die, conform de modaliteiten 
opgenomen in de rondzendbrief MFO-2, afgestemd moet zijn op de getrokken lessen uit de voorbije 
ordediensten. 

4.3 Conclusies 

Deze conclusies dienen te worden gelezen en geïnterpreteerd binnen het kader waarin ze werden 
ingewonnen, waarmee het Vast Comité P duidelijk wil aangeven dat ze voortvloeien uit een beperkte 
analyse en dus geenszins veralgemeend kunnen worden, noch automatisch van toepassing kunnen zijn 
op om het even welk evenement. Deze benadering neemt echter niet weg dat de lezer van deze 
vergelijkende studie deze of gene conclusie of aanbeveling nuttig zou kunnen aanwenden in (de 
voorbereiding van) zijn/haar evenement. 

4.3.1 In het domein ‘risicoanalyse’ 
Uit het onderzoek komt naar voor dat er middels het RAR-formulier gericht informatie wordt ingewonnen 
met betrekking tot het evenement en dat het administratief informatierapport ook effectief wordt 
aangewend in het kader van de risicoanalyse. Er dient evenwel over gewaakt dat het invullen van het 
RAR-formulier bij terugkerende evenementen niet verwordt tot een routineklus.  

Uit de bestudeerde informatie blijkt dat de eventuele gevaren meestal in een of ander document staan 
opgelijst, doch dat er niet steeds voorzien wordt in een formeel uitgeschreven kwalitatieve en 
dynamische risicoanalyse waarbij de risico’s worden gerangschikt op basis van onder meer de 
waarschijnlijkheid en de gevolgen gekoppeld aan een afstemming hierop van de beschikbare menselijke 
en materiële middelen. 

Het Vast Comité P kan eveneens concluderen dat er zowel voor als tijdens het beheer van het 
evenement aandacht wordt besteed aan de gegenereerde neveneffecten. In dat verband kan worden 
opgemerkt dat er vooral (aanvullende) maatregelen worden genomen op het vlak van mobiliteit, 
overlast en criminaliteit. 

4.3.2 In het domein ‘partnership’ 
Uit de geanalyseerde documenten komt ontegensprekelijk naar voor dat het partnerschap en het 
probleemoplossend werken sterk verankerd zijn. Bovendien blijkt dat vooral de politie een 
voortrekkersrol vervult in het beheren en beheersen van het evenement.  

Daar waar genoegzaam blijkt dat er systematisch overleg wordt gepleegd met de bestuurlijke overheid, 
is het wel markant dat de gerechtelijke overheid (van nature) in mindere mate wordt betrokken bij de 
voorbereiding van een evenement. Dit impliceert dat er vaak weinig of geen richtlijnen worden 
opgenomen in de beleidsdocumenten die een consequent vervolgingsbeleid moeten kunnen waarborgen. 
Bovendien concludeert het Vast Comité P dat de tolerantiegrenzen niet altijd even grondig en formeel 
worden uitgeschreven in het operatieorder, hoewel ze vaak wel voorhanden zijn en als basis worden 
gebruikt voor de onderhandelingen met de verschillende betrokken actoren. 

Hoewel de filosofie van het gastheerschap102 wordt opgenomen in diverse documenten, komt tot uiting 
dat deze benadering niet altijd praktisch wordt vertaald naar de medewerkers op het terrein103. 

4.3.3 In het domein ‘dwangmiddelen – vrijheidsberoving’ 
Zowel op basis van de onderzochte documenten als aan de hand van de onderzoeksinformatie waarvan 
het Vast Comité P kennis krijgt, kan er worden besloten dat de politie maximaal de filosofie van het 
gemeenschapsgericht werken vertaalt in het beheren en beheersen van evenementen. Waar mogelijk en 
relevant wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de organisatoren. Ook worden de 

                                                 
102  Gastheerschap, ook wel Crowd Hospitality genoemd, betreft een operationeel concept dat moet waarborgen dat het 

dagdagelijkse leven zich kan ontplooien binnen de aanvaardbare norm en dit op basis van begrip, communicatie en 
samenwerking. 

103  De gewenste houding van de medewerkers en de geweldsinstructies zijn niet altijd neergeschreven in het operatieorder. 
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risicogroepen professioneel omkaderd. De inzet van de politiemiddelen gebeurt gradueel en de 
interventie-eenheden worden discreet opgesteld. 

Niet elke politiezone maakt gebruik van het (volledige) canvas van het operatieorder zoals het actueel 
wordt onderwezen in de politiescholen en als bijlage werd gevoegd bij de ministeriële richtlijn MFO-2. In 
de bestudeerde operatieorders wordt soms te onvolledig ingegaan op de verwachte houding en gedrag 
van de politiemensen. Ook dient meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van hypothesen als 
antwoord op gedetecteerde veiligheidsrisico’s. Ten slotte verdient het aanbeveling om nog meer oog te 
hebben voor geweldsinstructies. 

Het Vast Comité P blijft vaststellen dat de aanhoudingsfiches die op het terrein worden gebruikt (nog) 
niet overal aangepast zijn aan de bestaande wetgeving aangaande het aanleggen van handboeien. 

4.3.4 In het domein ‘evaluatie’ 
Uit de bestudeerde documenten komt duidelijk naar voor dat er bij de voorbereiding van de vijf 
evenementen voor de jaren 2012 en 2013 rekening wordt gehouden met die aspecten waarvan bij de 
vorige editie(s) bleek dat ze voor verbetering vatbaar waren. Het Vast Comité P heeft ook in voldoende 
mate kunnen vaststellen dat er op verschillende ogenblikken (voor, tijdens en na het evenement) en op 
diverse niveaus werd geëvalueerd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er een cultuur van evalueren 
bestaat, en dit zowel met de interne als met de externe partners. 

De informatie die voortvloeit uit de diverse interne en externe evaluatiemomenten wordt evenwel nog te 
weinig verwerkt in het RAR-formulier, en dit in het bijzonder in de rubriek die betrekking heeft op de te 
trekken lessen. 

4.4 Aanbevelingen 

4.4.1 In het domein ‘risicoanalyse’ 
Het verdient aanbeveling om de onderhandelde punten met de organisator(en) en de 
verantwoordelijke(n) van de drukkingsgroep(en) vooraf schriftelijk vast te leggen. Indien noodzakelijk 
en aangewezen laat dit de leidinggevende(n) toe hier expliciet naar te verwijzen bij (nakende) 
incidenten. 

Het concept van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte noodzaakt een permanente inzameling 
van de informatie teneinde zo adequaat mogelijk te kunnen reageren op potentiële risico’s, wat inhoudt 
dat de verantwoordelijke leidinggevenden alles in het werk moeten stellen om hieraan de beste invulling 
te kunnen geven. 

Het maken van een globale risicoanalyse van het geplande evenement op basis van de informatie 
aangereikt door de verschillende partners en waarbij elke discipline nadien een (deel)aanbod voorziet 
dan wel meerdere hypotheses uitwerkt ter beheersing van de (prioritaire) veiligheidsrisico’s104. 

Het gebruik maken van een goed uitgewerkt operatieorder dat, zoals aanbevolen in de rondzendbrief 
CP4, in overeenstemming is met de modaliteiten die ter zake onderwezen worden in de Nationale School 
voor Officieren. 

Wanneer een gebeurtenis een impact heeft op verschillende politiezones, dient er bij de voorbereiding 
van het beheren en het begeleiden van het evenement rekening gehouden met alle gedetecteerde 
veiligheidsrisico’s en dient hiertegenover logischerwijze in elke betrokken zone een bij voorkeur analoge 
benadering te worden uitgewerkt. Om dit te kunnen bewerkstelligen, heeft het Vast Comité P kunnen 
constateren dat een bepaalde politiezone, onder impuls en met de actieve medewerking van de 
provincie, heeft kunnen bekomen dat er een kader (provinciebesluit) werd uitgewerkt dat als leidraad 
werd gehanteerd bij het opstellen van de politiebesluiten. 

                                                 
104  In dat verband kan nuttig worden gerefereerd aan de ministeriële omzendbrief OOP41 van 31 maart 2014 betreffende de 

operationalisering van het referentiekader CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte naar aanleiding van 
gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen (B.S., 15 mei 2014). In het punt 3.2. wordt de risicoanalyse nader 
toegelicht. 
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4.4.2 In het domein ‘partnership’ 
Voor evenementen die plaatsvinden in meerdere gemeenten/politiezones is het, met het oog op een 
uniform handhavings- en interventiebeleid, aangewezen om als Gold commander te beschikken over 
congruerende beleidsvisies van de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden. 

Het in gebruik nemen van een groen nummer waarop de lokale bevolking in het algemeen en de 
omwonenden in het bijzonder terechtkunnen met vragen en klachten, kan enkel maar worden 
aanbevolen. 

Indien de aard van het evenement het rechtvaardigt of toelaat, kan het opstellen van een ANIP dan wel 
een BNIP worden overwogen. Deze werkwijze biedt niet alleen het voordeel dat er tussen de 
verschillende disciplines in een gemeenschappelijke structuur wordt samengewerkt, maar dat er ook 
praktische ervaring wordt opgedaan die ontegensprekelijk waardevol is indien er zich een samenwerking 
opdringt bij niet-geplande evenementen of rampspoedige situaties.  

Wanneer een evenement de inzet vergt van heel wat (verkeers)ploegen op het terrein, wat bijvoorbeeld 
het geval is bij wielerwedstrijden, kan de opvolging van de inplaatsstelling van deze ploegen in een 
eerste tijd door de betrokken politiezone gevat worden in een informaticatool. Concreet wordt de 
ontvangen informatie onmiddellijk ingevuld in een Excelsheet en het betrokken communicatie- en 
informatiecentrum (CIC), dat ook lees- en schrijfrechten heeft, kan deze gegevens online opvolgen. Met 
deze werkwijze wordt het radionet gevoelig ontlast105.  

Met het oog op het zo goed mogelijk informeren van de deelnemers aan een evenement, kan worden 
overwogen om de medewerkers (die in de praktijk belast worden met de doorverwijsfunctie) in het bezit 
te stellen van (geïndividualiseerde) kaarten/fiches/flyers. 

De organisatie van een rondleiding voor de buurtbewoners die, hoe miniem ook, tijdelijk te maken 
hebben met overlast, lijkt een goed initiatief en dit om diverse redenen: 1) men creëert als politie, 
organisatie en veiligheidsdienst een band met de buurt, 2) buurtbewoners worden geconfronteerd met 
(een deel van) de realiteit waarin het evenement beheerd en beheerst moet worden, 3) men kan als 
overheid, organisator en politie- en veiligheidsdienst verduidelijken welke maatregelen werden genomen 
om de buurt ‘leefbaar’ te houden en wat men als buurtbewoner kan verwachten van deze diensten en 
4) men creëert een stuk betrokkenheid.  

Als politiezone zelf een tekst samenstellen, bij voorkeur gevalideerd door de bestuurlijke en 
gerechtelijke overheid, die standaard gecommuniceerd dient te worden aan alle burgers die een 
overlastprobleem ter kennis brengen (dat gepaard gaat met het beheer van een bepaald evenement) 
van het communicatie- en informatiecentrum, zorgt er niet alleen voor dat de oproepers eenduidig 
worden geïnformeerd, maar dat ze ook met kennis van zaken te woord worden gestaan. 

Het opstellen van een goed gestructureerd en uitgewerkt communicatieplan vergemakkelijkt het beheer 
van het evenement. 

4.4.3 In het domein ‘dwangmiddelen – vrijheidsberoving’ 
Om de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheren en beheersen, kan het aangewezen zijn om 
bepaalde gebieden als veiligheidszone106 te definiëren. In iedere veiligheidszone staat een 
politieverantwoordelijke in voor het naleven van de opgelegde voorwaarden, die verwerkt zijn in 
particuliere orders. Verder verdient het aanbeveling om in elke veiligheidszone een officier van 
bestuurlijke politie in te zetten, zodoende dat deze persoon desgevallend de nodige bestuurlijke 
maatregelen zou kunnen nemen die zich binnen zijn/haar specifiek bevoegdheidsdomein opdringen.  

                                                 
105  Deze werkwijze wordt toegepast wanneer de DirCo de algemene coördinatie van een wielerwedstrijd die plaatsvindt op het 

grondgebied van meerdere provincies moet verzekeren. In de politiezone waar de hoofdkrachtinspanning van het 
evenement zich bevindt, wordt een commandopost geïnstalleerd die onder meer via een afzonderlijke gespreksgroep de 
inplaatsstelling van de verschillende verkeersploegen opvolgt maar evenzeer de voortgang van de renners. Vervolgens 
worden de ontvangen gegevens gevat in een Excelsheet en kan de DirCo deze informatie in reële tijd volgen. Met andere 
woorden, dit document vervangt alle communicaties tussen de commandopost van de zone en het desbetreffende CIC. 

106  Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn omwille 
van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen, 
…). Dit gebied wordt verder omschreven als een verzameling van verschillende randevenementen dicht bij elkaar of één 
randactiviteit met een groot risico. In deze zones gebeurt het beheer van de grote massa supporters (crowdmanagement) 
door de politie in partnership met de organisatoren (inzet stewards, signaalgevers, nadars, …) en de gemeentediensten. 
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Er kan worden overwogen om de aangehouden personen systematisch te filmen voor hun opsluiting in 
de cel en bij hun vrijlating. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van de bewakingscamera’s 
geïnstalleerd in het cellencomplex. Het is verder aanbevelenswaardig om zowel voor als na de opsluiting 
aan betrokkene te vragen of hij/zij verwondingen heeft opgelopen en ze in affirmatief geval, voor zover 
het schaamtegevoel hierdoor niet wordt aangetast, te filmen. Ten slotte kan aan de aangehoudene 
worden gevraagd of hij/zij bepaalde klachten wenst te formuleren. Het spreekt voor zich dat het filmen 
geenszins de politieambtenaar ontslaat van het opstellen van een proces-verbaal of een administratief 
document waarin ook een relaas wordt gegeven van de voormelde gestelde handelingen en de gedane 
vaststellingen. 

Het gebruik van lichtkranten waarvan de tekst aangepast kan worden in functie van de operationele 
noodzaak op het terrein, vormt zeker in het begeleiden en beheren van niet-beteugelende evenementen 
een nuttige tool om de deelnemers te informeren dan wel hun aandacht te vestigen op en/of hun 
medewerking te vragen voor bepaalde zaken. Met een minimum aan inspanningen kan hiermee een 
ruim publiek worden bereikt en een omvangrijke medewerking worden bewerkstelligd. 

4.4.4 In het domein ‘evaluatie’ 
De rondzendbrief CP4 voorziet expliciet in ‘evaluatie en terugkoppeling’. Om aan deze doelstelling te 
voldoen, kan na afloop van het begeleiden en het beheren van een belangrijk evenement, met de 
verschillende leidinggevenden en de medewerkers die een sleutelpositie bekleedden binnen het beheren 
en beheersen van het evenement, een evaluatievergadering107 worden georganiseerd. De op- of 
aanmerkingen die hieruit voortvloeien worden aangewend tijdens de evaluatievergaderingen met de 
overheden en de partners. 

Het inrichten van een soort ‘callcenter’ enkele dagen of weken voor de aanvangsdatum van een 
grootschalig evenement waar de bevolking en de deelnemers terechtkunnen met hun (praktische) 
vragen betekent een ontlasting voor de politie. Hier dient evenwel opgemerkt dat het belangrijk is dat 
de politie zich organiseert om zicht te krijgen op de aard van de vragen die gesteld worden omdat dit 
mogelijks een impact heeft op het begeleiden en beheren van het evenement.  

4.4.5 Algemene slotconclusie inzake de implementatie van de 
rondzendbrief CP4 

Als algemene slotconclusie kan het Vast Comité P formuleren dat het referentiekader zoals opgenomen 
in de CP4 gekend is en dat er in grote mate naar wordt gehandeld op het terrein. De risicoanalyse 
evenals de evaluatie zou in sommige gevallen beter wat formeler worden ontwikkeld in het operatieorder 
en/of in het RAR-formulier. Verder blijkt dat de politie invulling geeft aan de verschillende pijlers van de 
gemeenschapsgerichte politiezorg. De richtlijnen met betrekking tot de aanwending van dwang en 
geweld blijven echter een permanent aandachtspunt. Evenwel kan er (nog) meer invulling worden 
gegeven aan de dimensie ‘geïntegreerde politie’: het overleg en de samenwerking tussen de lokale en de 
federale politie lijkt nog te weinig gestructureerd en doet zich ook niet systematisch voor. 

In zijn jaarverslag 2010 stelde het Vast Comité P reeds een geactualiseerd, synthetisch en 
gestructureerd overzicht voor van zijn belangrijkste aanbevelingen over de politiefunctie uit het 
afgelopen decennium (2002-2011). Hierin werden ook diverse aanbevelingen opgenomen die betrekking 
hebben op de thematiek van dit onderzoek. Op basis van de resultaten van dit toezichtsonderzoek, 
aangevuld met de bevindingen die voortvloeien uit andere onderzoeken, kan het Vast Comité P alleen 
maar besluiten dat het gros van die aanbevelingen nog steeds actueel is. Zo werden er aanbevelingen 
geformuleerd in de volgende domeinen: de voorbereiding en de planning van het evenement, het 
verloop van het beheer van het evenement met aandachtspunten die vooral betrekking hebben op de 
leiding, de aanwending van dwang en geweld, de organisatie van grootschalige aanhoudingen en het 
evaluatieproces. 

  

                                                 
107  De evaluatie kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd volgens het ALUO-principe: Advantages (wat zijn de voordelen?), 

Limitations (wat zijn de beperkingen?), Unique (wat is uniek?) en Overcome (wat zijn de oplossingen om de beperkingen 
te overwinnen?). Voormelde medewerkers worden samengebracht en dienen onder begeleiding een antwoord te geven op 
voormelde vragen. Deze antwoorden worden vervolgens geclusterd. 
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5 SCHIETSTANDEN 

5.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Het artikel 1 van de wet op het politieambt108 stelt dat de politiediensten bij het vervullen van hun 
opdrachten waken over de naleving van en bijdragen tot de bescherming van de individuele rechten en 
vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij. Te dien einde kunnen zij, 
onder de voorwaarden die door de wet worden bepaald, eveneens dwangmiddelen aanwenden. 

De algemene voorwaarden waaronder politieambtenaren geweld mogen gebruiken bij het uitoefenen van 
hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie bestaan uit het nastreven van een wettig doel 
dat op geen andere wijze bereikt kan worden. Het aangewende geweld moet bovendien redelijk zijn en 
in verhouding tot dit nagestreefde doel en moet, tenzij het daardoor onwerkzaam zou worden, 
voorafgegaan worden door een waarschuwing. Hierbij dient onderstreept te worden dat bij het gebruik 
van geweld steeds rekening moet worden gehouden met de risico’s die dit met zich meebrengt.109 

Naast de algemene voorwaarden somt artikel 38 van de wet op het politieambt nog bijzondere 
voorwaarden op betreffende de situaties waarbij gebruik mag worden gemaakt van het vuurwapen. 

Om onder andere de risico’s die het gebruik van een vuurwapen met zich meebrengt goed te kunnen 
inschatten, regelt de omzendbrief GPI 48 de opleiding en de training in de materie van de 
geweldbeheersing.110 Tijdens de basisopleiding worden de aspiranten aan de politiescholen opgeleid om 
met een vuurwapen te werken. Na deze opleiding voorziet de omzendbrief eveneens in periodieke 
trainingen op het gebied van geweldbeheersing. De periodieke trainingsnormen die deze omzendbrief 
oplegt aan de leden van het basis-, midden- en officierenkader van de geïntegreerde politie zijn 
minimumnormen. Voor de politieambtenaren die een operationele functie uitoefenen bestaat de 
periodieke training uit ten minste vijf sessies, waarvan één besteed wordt aan evaluatie, die gelijkmatig 
gespreid worden over een referentieperiode van twaalf maanden. De leden van het operationeel kader 
die geen operationele functie uitoefenen en die nog in het bezit zijn van hun dienstwapen dienen 
minstens één sessie per jaar te volgen. Een trainingssessie bestaat uit ten minste vier lesperioden per 
persoon en alle domeinen van de geweldbeheersing dienen aan bod te komen tijdens het geheel van de 
sessies van één referentieperiode. 

Om zich te bekwamen in het gebruik van een vuurwapen, maken de politiediensten gebruik van 
schietstanden die ze al dan niet in eigen beheer hebben.  

Het Vast Comité P opende een toezichtsonderzoek naar de schietstanden in België. Hierbij werden alle 
politiezones en de federale politie begin 2014 aangeschreven met het verzoek een bijgaande vragenlijst 
in te vullen. Op basis van de verkregen antwoorden werd vervolgens een kwantitatieve analyse verricht. 
Middels deze analyse werd een overzicht gemaakt van het aantal schietstanden per provincie. Hierbij 
werd onder meer nagegaan of ze geschikt zijn voor specifieke politietraining en onder wiens beheer ze 
vallen. 

5.2 Vaststellingen 

Om het aanbod aan infrastructuur of nog de capaciteit van een schietstand te kennen, wordt gekeken 
naar de tijdspannen waarbinnen een aantal schutters een schietstand kunnen gebruiken. Het aanbod is 
afhankelijk van de grootte van de schietstand of het aantal schutters die tegelijkertijd kunnen vuren, de 
openingstijden van de schietstand en de technische installatie van de stand die bepaalt hoeveel patronen 
er maximaal per uur afgevuurd mogen worden. 

De vraag naar infrastructuur is afhankelijk van het aantal politieambtenaren die nood hebben aan 
opleiding en training. 

Hoewel vraag en aanbod in uren uitgedrukt kunnen worden, wordt een louter mathematische 
benadering door verschillende factoren gehypothekeerd. 

                                                 
108  Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (B.S., 22 december 1992). 
109  Art. 37 Wet Politieambt. 
110  Omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden 

van het operationeel kader van de politiediensten (B.S., 14 april 2006). 
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De vraag is immers afhankelijk van het aantal aspiranten die de opleiding aanvatten en die bijgevolg 
meer schieturen nodig hebben. De vraag is eveneens afhankelijk van het aantal operationele 
politieambtenaren die training nodig hebben. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat 
de norm die bepaald wordt in de GPI 48 een minimumnorm is en dat bijgevolg minder begenadigde 
schutters meer uren training nodig hebben. Bovendien fluctueren deze aantallen. Verder is de vraag ook 
afhankelijk van de evolutie in de opleiding geweldbeheersing met vuurwapen en de ontwikkeling van 
nieuwe politionele interventietactieken die ook meer training vergen. Ten slotte is er ook een verhoogde 
vraag naar opleiding wanneer overgeschakeld wordt naar een nieuw type wapen, zoals recentelijk bij de 
federale politie het geval was. 

Aan aanbodzijde heeft men anderzijds niet steeds een efficiënte aanwending van de beschikbare 
capaciteit wegens onvoorziene operationele omstandigheden en ziektes van personeelsleden, waardoor 
gereserveerde capaciteit verloren gaat. Bovendien laat de infrastructuur van de schietstanden niet altijd 
een efficiënte politietraining toe. Sommige schietstanden laten immers niet toe om met operationele 
munitie – type ‘hollow point’ – te vuren, andere zijn niet uitgerust om verschillende situaties te 
simuleren en nog andere laten geen dynamisch politievuren toe, waardoor ze nauwelijks of niet 
bruikbaar zijn. 

In 2010 maakte een werkgroep, bestaande uit het technisch bureau van de federale politie DGS/DSL111, 
de interne preventiedienst van de federale politie DGS/DSW112, vertegenwoordigers uit de lokale politie 
en een externe preventiedienst, een overzicht per politiezone van het aantal schietstanden waarvan de 
politie eigenaar of huurder is. De werkgroep onderzocht de mate van behoefte en aanbod van capaciteit 
van schietstanden. Hierbij werd rekening gehouden met het aantal beschikbare vuurlijnen a rato van 
8 uur per dag aan 180 werkdagen en met het aantal operationele medewerkers die elk gedurende 5 uur 
per jaar in een schietstand zouden moeten trainen. Deze studie vanuit een theoretische benadering met 
zelfs een onderschatte behoefte maakte duidelijk dat er in Brussel, Wallonië en Vlaanderen een 
structureel tekort is aan beschikbare capaciteit. 

Naar aanleiding van het onderzoek dat in 2014 gevoerd werd door het Vast Comité P konden uit de 
antwoorden op de vragenlijst 175 schietstanden worden geïnventariseerd, waarvan er 153 of 87% in 
gebruik zijn. Van deze 175 schietstanden laten er slechts 89 of 51% dynamisch vuren toe, waardoor ze 
geschikt zijn voor politioneel gebruik. De overheid in het algemeen is eigenaar van 51% van de 
schietstanden. De overige 49% is in handen van private eigenaars. 

Per provincie geeft dit volgend beeld: 

                                                 
111  Thans DGR/DGR-logistiek/DSL. 
112  Thans CG/CGWB. 
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Tabel 18:  Overzicht van de schietstanden per provincie 

PROVINCIE 
Totaal aantal 

schietstanden 

Aantal 

thans in 

gebruik  

Laten 

dynamisch 

vuren toe 

Private 

schietstanden 

Uitsluitend 

gebruikt door 

politiediensten 

Uitsluitend 

gebruikt door 

particulieren 

Gemengd 

gebruik 

West-
Vlaanderen 

13 8 7 4 3 4 6 

Oost-
Vlaanderen 

25 22 14 12 5 10 10 

Antwerpen 27 25 11 15 7 13 7 

Limburg 12 11 6 7 2 5 4 

Vlaams-
Brabant 

9 7 7 2 3 2 3 

Brusselse 
agglom. 

13 11 10 2 7 3 3 

Waals-Brabant 3 3 2 3 0 1 2 

Henegouwen 35 29 13 23 5 17 8 

Namen 11 11 6 4 5 3 3 

Luik 17 16 9 10 4 4 8 

Luxemburg 10 10 4 4 3 3 4 

 

De federale politie heeft 14 schietstanden in eigen beheer en huurt er 24. De gehuurde schietstanden 
worden deels gehuurd op de privémarkt en deels bij andere overheden. Twaalf politiezones beschikken 
over een eigen schietstand. 

Veel politiediensten zijn dus genoodzaakt om schietstanden te huren. De huurprijzen voor de 
schietstanden variëren soms sterk van provincie tot provincie. Schietstanden die eigendom zijn van een 
gemeente worden dikwijls aan lage prijzen of zelfs gratis ter beschikking gesteld van de politiezones. 
Het beheer gebeurt dan ook vaak door deze zones. De huurprijzen voor de schietstanden van het 
Belgisch leger zijn zeer voordelig, maar die schietstanden voldoen echter niet altijd om specifieke 
politietraining toe te laten. 

Politiediensten moeten soms ook private schietstanden huren. Politietrainingen zijn er enkel mogelijk 
wanneer het politieschieten er strikt gescheiden gebeurt van het sportschieten.113 De meeste private 
schietstanden zijn echter niet aangepast om het dynamisch politievuren toe te laten. Hierbij kunnen nog 
enkele bedenkingen worden geformuleerd. Sommige schietstanden zijn immers uitgerust met een 
camerasysteem om de schutters te filmen. Deze camera’s kunnen in voorkomend geval de politietraining 
filmen, wat een risico inhoudt voor het openbaar maken van de politie-interventietechnieken. Bovendien 
worden de politiediensten geacht de exploitanten van schietstanden en de sportschutters te controleren. 
De correcte controle op de exploitanten en de eigenaars van vergunningsplichtige wapens dreigt in het 
gedrang te komen, zoals in onderzoeken van het Vast Comité P over het handhaven van de wapenwet 
reeds werd belicht, wanneer de politie of individuele politieambtenaren een belang hebben bij de 
exploitatie van de schietstand of te nauw betrokken worden bij het beheer van schietclubs. 

De investeringskost voor het oprichten van een eigen schietstand is echter vrij hoog. Daarenboven is de 
regionale milieuwetgeving van toepassing op de schietstanden en op het opslaan van munitie. In de 

                                                 
113  Art. 5 van het koninklijk besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden (B.S., 

1 augustus 2000). 
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schoot van de eerder genoemde werkgroep werd een normenboek114 ontwikkeld voor schietstanden die 
door de politie worden gebruikt. Dit normenboek is gebaseerd op de strengste normen uit de regionale 
wetgeving, waardoor het van toepassing is voor gans België. Naast de technische normen is, gezien de 
hoge kost voor het oprichten en onderhouden van een schietstand, een optimaal gebruik van de 
capaciteit ervan dan ook aangewezen.  

5.3 Conclusies 

De studie van de werkgroep binnen de geïntegreerde politie toont aan dat elke regio te kampen heeft 
met een structureel tekort aan schietstanden voor politieschieten. Uit onderzoek van het Vast Comité P 
blijkt dat van alle schietstanden in België slechts de helft geschikt is om een adequate politietraining toe 
te laten. 

Daarenboven kunnen bij het huren van private schietstanden enkele bedenkingen geformuleerd worden 
op deontologisch vlak en op het vlak van het prijsgeven van politionele interventietechnieken. Meestal 
ligt de huurprijs op de private markt ook hoger. 

5.4 Aanbevelingen 

De aankoop, het inrichten en het onderhouden van een schietstand voor politietraining vergt een 
belangrijke investering. Indien de overheid in de toekomst overweegt om te investeren in een 
schietstand, lijkt het aangewezen om met enkele aspecten rekening te houden. Zo dient rekening te 
worden gehouden met de behoefte van de doelgroep van de potentiële gebruikers. Hierbij is de afstand 
die afgelegd dient te worden een belangrijke factor, daar deze afstand zich vertaalt in verplaatsingstijd 
en bijgevolg in personeelskost. Er moet bovendien op worden toegezien dat de capaciteit van de 
schietstand optimaal wordt gebruikt. Naast de geïntegreerde politie zijn er nog diensten van de 
openbare macht en het openbaar gezag die nood hebben aan schietonderricht. Een samenwerking naar 
infrastructuur lijkt hier dan ook aangewezen. Ten slotte is het investeren in aanpassingswerken van de 
bestaande infrastructuur meestal goedkoper dan het oprichten van een nieuwe schietstand. Op basis 
van de inventarisatie van de bestaande schietstanden in België en rekening houdend met de ligging 
ervan en de vereisten uit het ontwikkelde normenboek dringt een rationelere aanpak zich op, waarbij 
een goed evenwicht tussen de kwantiteit en de kwaliteit van de opleiding wordt nagestreefd. 

  

                                                 
114  Dit normenboek werd echter nog niet gevalideerd door de minister van Binnenlandse Zaken. 
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6 OVERHEIDSOPDRACHTEN BIJ DE FEDERALE POLITIE 

6.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Sinds 1 januari 2001, datum waarop de geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus 
daadwerkelijk werd ingesteld, werden verscheidene gerechtelijke dossiers geopend waarin leden van 
verschillende politiekorpsen betrokken waren wegens hun beheer van overheidsopdrachten. De 
inbreuken in deze dossiers betreffen zowel feiten van omkoping als van splitsing van opdrachten om de 
drempel van 5 500 EUR excl. BTW niet te overschrijden. Vanaf dat bedrag is de wetgeving op de 
opdrachten immers van toepassing. 

Op 29 juni 2012 vertrouwde mevrouw de minister van Binnenlandse Zaken aan het Comité P een 
toezichtsonderzoek toe naar de werking en het beleid van de federale politie. 

Het onderzoek, dat werd verricht voor de optimalisatie van 2014, spitste zich toe op het beleid inzake 
overheidsopdrachten bij de federale politie en had tot doel de mechanismen van dat beleid te 
bestuderen en eventuele zwakten bloot te leggen die tot disfuncties kunnen leiden. 

Gelet op de complexiteit en de specificiteit van overheidsopdrachten, diende het Comité P zich eerst zeer 
uitgebreid te documenteren om de technische aspecten van die materie onder de knie te krijgen. 

Zodra deze louter theoretische benadering afgerond was, werd een vragenlijst opgesteld die daarna aan 
de federale politie werd gestuurd. 

6.2 Vaststellingen 

6.2.1 Voorwaarden voor overheidsopdrachten 
De overheidsopdrachten van de federale politie situeren zich hoofdzakelijk op het vlak van leveringen en 
diensten. Het complexer worden van de overheidsopdrachten, gekoppeld aan het steeds technischer 
worden van de producten die het voorwerp uitmaken van die opdrachten, verplicht de organisaties die 
gebruik maken van dergelijke opdrachten om de zaken professioneler en nauwgezetter aan te pakken. 

6.2.2 Directie van de Aankopen (DSA)115 

6.2.2.1 Algemene beschouwingen 
DSA is specifiek belast met de realisatie van de verschillende stappen van de procedures van 
overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten ten bate van de federale politie, met 
inbegrip van de juridische controle van de dossiers. Op dit niveau wordt ook overgegaan tot een 
juridische controle van de overheidsopdrachten voor een bedrag tot 22 000 EUR afgesloten door de 
gecentraliseerde ordonnateurs116. De directeur van DSA rapporteert rechtstreeks aan de directeur-
generaal van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS). Niettemin spruit zijn 
bevoegdheid om overheidsopdrachten rechtstreeks voor de minister van Binnenlandse Zaken af te 
sluiten voort uit het ministerieel besluit van overdracht en wat de juridische controle van de dossiers 
inzake overheidsopdrachten van minder dan 22 000 EUR betreft, ontleent hij zijn bevoegdheid 
rechtstreeks aan de commissaris-generaal. 

                                                 
115  Sinds de optimalisatie van 2014 is DSA geïntegreerd in de Directie van de logistiek. 
116  Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 27 maart 2012, Belgisch Staatsblad van 15 mei 2012 waarin de lijst is opgenomen 

betreffende de overdracht van bevoegdheid voor overheidsopdrachten in het stadium van voorbereiding, selectie en 
gunning van de opdracht door de minister van Binnenlandse Zaken op het niveau van de federale politie: 

 Inspecteur-generaal 
Adjunct-inspecteur-generaal 
Directeur-diensthoofd van het secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI) 
Commissaris-generaal 
Directeur van de directie van de aankopen 
Bureauchefs van de directie van de aankopen 
Directeur-generaal van de algemene directie bestuurlijke politie 
Directeur-generaal van de algemene directie gerechtelijke politie 
Directeur-generaal van de algemene directie ondersteuning en beheer 
Directeur van de directie logistieke steun 
Directeur van de directie infrastructuur en uitrusting 
Directeur van de directie telematica 
Directeur van de directie van de speciale eenheden 
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6.2.2.2 Personeel van DSA 
Wat het personeel van DSA betreft, verlieten in de periode van 2010 tot 2013, op een totaal van 
39 personen, 13 personen de directie en kwamen er 24 nieuwelingen bij. Voor deze aanzienlijke turn-
over zijn verschillende verklaringen. Vooreerst dient vastgesteld dat de jongeren, geheel volgens de 
huidige tendens, hun ervaringen willen uitbreiden en bijgevolg geen “carrière willen maken” binnen 
eenzelfde dienst. Dit gegeven wordt nog versterkt door de vaststelling dat de carrièreplanning binnen de 
dienst vrij beperkt is. Een ander belangrijk element dat negatief inwerkt op de binding van het personeel 
is, vreemd genoeg, de hoge specialisatiegraad die men binnen de dienst verwerft. Nadat ze zijn 
opgeleid, vertrekken sommige aankopers immers naar de privésector, die op zoek is naar die zeldzame 
profielen en beter betaalt dan de politie. Anderen verlaten het federale niveau omdat ze worden 
aangetrokken door de lokale politiezones. Om het personeel aan zich te proberen te binden en de 
aanwerving te vergemakkelijken, wordt de personeelsleden de mogelijkheid geboden om twee dagen 
per week thuis te werken. 

De taken die verband houden met de overheidsopdrachten worden doorgaans toevertrouwd aan 
niveaus A die niet over een specifiek diploma dienen te beschikken. Hoewel zij zeker goed werk leveren, 
moet toch worden toegegeven dat er, gelet op het technische karakter van bepaalde opdrachten, 
specialisten aanwezig zouden moeten zijn. In die zin werden verschillende plaatsen opengesteld voor 
ingenieurs in de ruime zin van het woord. Dit leverde niet het verhoopte succes op, omdat carrières in 
de privésector aantrekkelijker zijn. Bij gebrek aan eigen aanwerving zou men dan kunnen overwegen 
om partnerschappen aan te gaan met andere staatssectoren. 

6.2.2.3 Opleiding inzake overheidsopdrachten 
Elk nieuw personeelslid krijgt bij zijn indiensttreding een praktische basisopleiding inzake 
overheidsopdrachten. Die opleiding wordt intern verstrekt. De basisopleiding wordt aangevuld met een 
praktische voortgezette opleiding die wordt gegeven door de collega’s van het bureau. Door de 
organisatie in kleine cellen kan er ook voortdurend kennis worden uitgewisseld. Per taalgroep wordt er 
maandelijks ook een opleiding van een halve dag gegeven over actuele kwesties of een specifiek 
onderwerp. 

Met het oog op de nieuwe reglementering inzake overheidsopdrachten117 die van kracht werd op 
1 juli 2013, hebben in 2013 alle aankopers van DSA die in mei aanwezig waren de gecertificeerde 
opleiding overheidsopdrachten gevolgd. 

6.2.3 Toezicht op de opdrachten 

6.2.3.1 Extern toezicht 
Zoals we al onderstreept hebben, zijn de procedures voor de uitwerking van overheidsopdrachten 
complex en sterk gereglementeerd. Er wordt veelvuldig toezicht op gehouden. De Inspectie van 
Financiën oefent bijvoorbeeld extern toezicht uit. Het geheel van firma’s die betrokken zijn bij de 
opdracht is ook een niet te verwaarlozen element van extern toezicht. Hier zullen wij ons echter 
beperken tot het toezicht uitgeoefend binnen de federale politie. 

6.2.3.2 Toezicht door DSA 
DSA stelt zich garant voor de naleving van de procedures. Zo zullen van a tot z in deze procedures een 
of meer vertegenwoordigers van de directie van de aankopen aanwezig zijn. DSA is verantwoordelijk 
voor de realisatie van de overheidsopdrachten in die zin dat ze de desbetreffende wetgeving toepast op 
een specifieke behoefte. DSA houdt zich niet bezig met de opmaak van technische specificaties noch met 
de technische evaluatie van de offertes. Deze taken worden verricht door de leidinggevende 
ambtenaren, die de uiteindelijke begunstigden zijn van het materiaal. 

                                                 
117  Deze hervorming van de overheidsopdrachten houdt de opheffing in van de wet van 24 december 1993 en van de 

koninklijke uitvoeringsbesluiten van die wet en hoofdzakelijk de “plaatsingsbesluiten” van 8 januari 1996 (klassieke 
sectoren) en van 10 januari 2013 (speciale sectoren) alsook het besluit van 26 september 1996 en zijn bijlage algemene 
aannemingsvoorwaarden inzake de uitvoering van overheidsopdrachten. 
De nieuwe wettelijke basis zal worden gevormd door de wet van 15 juni 2006 ten uitvoer gelegd door de 
“plaatsingsbesluiten” van 15 juli 2011 (klassieke sectoren) en 16 juli 2012 (speciale sectoren) alsook het koninklijk besluit 
“algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten” van 14 januari 2013 dat alle uitvoeringsregels in één tekst 
samenvoegt. 
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Op het vlak van commerciële relaties met handelaars hanteert DSA een “nultolerantiebeleid”. Alle 
procedures die ingevoerd zijn voor de gunning van overheidsopdrachten zijn erop gericht om fouten zo 
veel mogelijk te vermijden. Men moet echter realistisch blijven en voor ogen houden dat alle ingevoerde 
procedures niet kunnen verhinderen dat er uitschuivers worden gemaakt, voornamelijk op het vlak van 
omkoping. Die interne en externe controleprocedures maken onwettige praktijken steeds moeilijker, 
maar het spreekt voor zich dat wanneer een van de partijen, bewust en afgesproken, ongeoorloofde 
voordelen wenst te verkrijgen, het zeer moeilijk is om dit te verhinderen en te ontdekken. Het spreekt 
voor zich dat wanneer dergelijke feiten ontdekt worden, de overheden daar snel en passend op moeten 
reageren. 

6.2.4 Uitwerking van overheidsopdrachten 

6.2.4.1 Naleven van termijnen 
De termijnen waarbinnen aanvragen voor materiaal, evaluatieverslagen en vragen voor verlenging 
moeten worden ingediend zijn vastgelegd. Toch dient vastgesteld dat die termijnen niet altijd worden 
nageleefd, wat leidt tot een opeenhoping van de aanvragen aan het einde van de periode. Deze niet-
naleving van de termijnen door de aanvragers heeft velerlei gevolgen, zoals opeenstapelingen van werk 
en punctuele werkoverlast, waarbij dan te vrezen is voor een grotere foutenmarge in de behandeling 
van de dossiers maar ook voor een trapsgewijze vertraging in de gunning van de opdrachten en zelfs in 
de bevoorrading van de federale politie. 

6.2.4.2 Planning 
De gunning van overheidsopdrachten impliceert proceduretermijnen die wettelijk niet kunnen worden 
ingekort. Daarom is het nodig om vooruit te lopen op deze opdrachten, meer bepaald op het vlak van 
hun opmaak. Maar de federale politie lijkt op dit vlak te zondigen door een gebrek aan 
investeringsplannen. Een geluk dat de wet van 26 maart 2014 houdende optimalisatiemaatregelen voor 
de politiediensten en tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus in zijn artikel 12 voorzien heeft dat aan het 
nationaal veiligheidsplan een meerjarenraming zal worden toegevoegd van de middelen en investeringen 
die door de federale politie als onmisbaar worden beschouwd, voor de duur van dat plan. 

6.2.4.3 Evaluatiecommissies 
In het algemeen proces voor de gunning van overheidsopdrachten heeft een specifiek punt onze 
aandacht getrokken. Het gaat om de evaluatiecommissie materiaal (CEM). Aangezien de evaluatie van 
het materiaal een cruciale en delicate fase is die van doorslaggevende invloed is voor het vervolg van de 
opdracht en de keuzes die zullen worden gemaakt, moet er zeer specifieke aandacht aan worden 
besteed. Er zou moeten worden overwogen om dit reglement vrij snel te actualiseren. 

6.2.5 Beleid in beweging 

6.2.5.1 “Geïntegreerde” opdrachten 
Momenteel waait er een progressieve wind door de federale politie. Dit vertaalt zich onder meer in 
vergaderingen tussen DSM en soortgelijke departementen (FOD) waaronder FOR-CMS en 
Landsverdediging, teneinde informatie uit te wisselen over de lopende opdrachten en de eventuele 
mogelijkheid om er zich bij aan te sluiten. 

Sinds de politiehervorming kunnen de lokale politiezones genieten van de opdrachten gegund door de 
federale politie, die de rol van opdrachtencentrale vervult. Op die manier kunnen de zones 
gunningsprocedures voor opdrachten vermijden. Toch moet er nog een zeker aantal administratieve 
stappen worden ondernomen voor de plaatsing van bestelbons tussen de zones en de leveranciers, wat 
voor gevolg heeft dat er bijkomende administratieve kosten worden gefactureerd, waarbij de 
bijkomende kost voor de verwerking van kleine bestellingen uitgaande van de politiezones in de 
documenten van de opdracht vastgelegd moet worden. 

Om deze meerkost te vermijden, kan de federale politie ook de rol van aankoopcentrale vervullen, wat 
als voordeel heeft dat zij als enige de bestelbon plaatst en de voorraden beheert. De lokale politiezones 
kunnen dan genieten van eenheidsprijzen toegekend voor één enkele grote opdracht. Jammer genoeg, 
heeft dit systeem op heden twee grote nadelen. Het eerste heeft te maken met het feit dat de 
politiezones die hun behoeften te kennen hebben gegeven vóór de gunning van de opdracht niet 
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verplicht zijn om nadien daadwerkelijk aan te kopen. Aangezien de federale politie de opdracht bij 
aanvang moet financieren, loopt zij het risico met overschotten te blijven zitten en dus financieel verlies 
te lijden. Er zouden meerjarenplannen moeten worden opgemaakt met een prefinanciering door de 
politiezones, die er aldus zouden toe gehouden zijn om hun verplichtingen na te komen. Het tweede 
nadeel van de aankoopcentrale houdt verband met het unieke karakter van de opdracht dat, gekoppeld 
aan de onzekerheden die gepaard gaan met het technische karakter ervan, de realisatie van opdrachten 
zou kunnen blokkeren indien de opdracht om een of andere reden niet uitgevoerd zou kunnen worden. 
De techniek van de aankoopcentrale moet weloverwogen en geval per geval gebruikt worden. 

6.2.5.2 Invloed van FEDCOM 
De invoering van FEDCOM op het niveau van de federale politie heeft uiteraard weinig impact gehad op 
het aankoopbeleid, omdat dit bepaald is door bepaalde doelstellingen van het nationaal veiligheidsplan. 
Het staat daarentegen vast dat FEDCOM een niet te ontkennen invloed heeft op de realisatie van 
opdrachten wegens de systematische en terugkerende invoering van alle begrotingsgegevens. Dit laat 
bijgevolg een betere opvolging toe van de uitgaven en van de uitvoering van de opdrachten. Deze 
betere opvolging van de uitgaven zou de leidinggevende instanties op hun beurt in staat moeten stellen 
om een duidelijker zicht te hebben op de budgettaire mogelijkheden in de toekomst en, hierdoor, 
adequater te kunnen plannen welke behoeften gedekt kunnen worden. 

6.3 Conclusies 

Hoewel de overheidsopdrachten een materie zijn waarvan de organisatie perfect afgebakend is op 
wettelijk vlak, moeten ze zich schikken naar de specificiteit van de taken en doelstellingen van de 
politie. Doorheen ons onderzoek hebben wij kunnen zien dat DSA, de dienst die deze opdrachten 
uitvoert, degelijk georganiseerd is en voortdurend wil verbeteren. Toch hebben we ook vastgesteld dat, 
niettegenstaande DSA een stuwende kracht is die in grote mate toezicht uitoefent op het proces van 
opmaak en gunning van overheidsopdrachten, die dienst kadert in een geheel dat afhankelijk is van 
andere partners. We hebben geen belangrijke zwakke plekken ontdekt in de organisatie en de 
verwerking van de overheidsopdrachten binnen de federale politie. De afwijkingen die een gerechtelijk 
gevolg hebben gekend betreffen individuele en alleenstaande feiten, waarbij geen misbruik werd 
gemaakt van de zwakke plekken in het systeem maar wel werd gesteund op gezagsverhoudingen. Het 
feit dat er inzake omkoping geen “nulrisico” bestaat, mag er niet tot leiden dat de waakzaamheid van 
elkeen vermindert en dat de ontwikkeling van performante controlesystemen voor alle niveaus wordt 
afgeremd, hoe hoog die ook zijn. 

6.4 Aanbevelingen 

- Uit voorzorg zou het goed zijn dat het personeel dat door de leidinggevende ambtenaar wordt 
aangewezen om te zetelen in de technische evaluatiecommissie niet behoort tot het niveau dat 
datzelfde materiaal ontvangt. 

- Hoewel dit niet altijd realiseerbaar is door de specificiteit van het bestelde materiaal, denken we dat 
het wenselijk zou zijn om te proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande opdrachten en 
zich enkel toe te spitsen op de opdrachten eigen aan de politie. 

- Daar er niet altijd voldoende personeelsleden zijn die technische kennis bezitten die specifiek is voor 
bepaalde materialen, zou het wenselijk zijn dat er partnerschappen worden uitgebouwd met de 
diensten die wel over zulk personeel beschikken (bv. Landsverdediging). 

- Er bestaan controleprocessen maar ze moeten daadwerkelijk worden toegepast op alle niveaus, 
zonder uitzondering. Daarnaast moeten er procedures worden ingevoerd en een adequaat 
deontologisch handboek worden opgesteld zodat onregelmatigheden onbevreesd kunnen worden 
aangegeven. 

- Door de centralisatie van de aankopen van materiaal ten bate van de federale politie en van de 
lokale politie zouden interessantere marktvoorwaarden kunnen worden verkregen. Die 
partnerschappen lokaal/federaal gebeuren echter enkel op vrijwillige basis. Er zou moeten worden 
nagegaan of het mogelijk is om meerjarenplannen op te maken met verplichte financiering door de 
zones die ermee instemmen en de plicht voor die zones om hun verplichtingen na te komen. 
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- In een streven naar optimalisatie van de processen voor het beheren van overheidsopdrachten 
zouden de regels inzake de termijnen waarbinnen de administratieve stappen moeten worden 
ondernomen op alle niveaus van de federale politie in herinnering moeten worden gebracht en 
voornamelijk bij de diensten die hun behoeften moeten uiten. 

- Overheidsopdrachten zijn een materie die perfect en op uniforme wijze gereglementeerd is en van 
toepassing is op alle diensten van de Staat. Het zou dus goed zijn om geen afwachtende houding 
aan te nemen en de goede praktijken te gaan zoeken waar ze te vinden zijn. 

- Er moet zo snel mogelijk een adequate opleiding georganiseerd worden voor alle actoren van de 
geïntegreerde politie, met een permanente opvolging. 
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7 INFORMATIEPOSITIE VAN DIVERSE DIENSTEN EN VAN HET OCAD NAAR 
AANLEIDING VAN EEN BURGER DIE IN BELGIË VLIEGLESSEN HEEFT 
KUNNEN VOLGEN 

7.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 
Oorsprong van het onderzoek118 
In de pers verschenen op 17 en 18 juli 2012 diverse artikelen met citaten uit het toezichtsonderzoek119 
“informatiestromen op de luchthavens” van het Vast Comité P. Onder andere werd geciteerd – als een 
voorbeeld van het mank lopen van de informatie-uitwisseling tussen LPA OOSTENDE120 (verder LPAO) en 
FGP/OA Airport121 – dat een persoon met een verleden dat wijst op mogelijke radicalisering een cursus 
piloot kon volgen op de luchthaven van WEVELGEM. 

Methodologie 
In een eerste fase werd er een onderzoek gevoerd door het Vast Comité P waarin volgende daden 
werden gesteld122: 

- vergaren van informatie met betrekking tot bovenvermelde persoon die een vliegcursus gevolgd zou 
hebben op de luchthaven van WEVELGEM wat de informatiepositie van de politiediensten betreft; 

- een “antwoord” formuleren op de hierna gemaakte bedenkingen123: 

- waarom beperkte FGP/OA Airport aanvankelijk de toegang tot het RIR124 van 2006 (hierna RIR 
FGP 2006)?  

- waarom weigerde FGP/OA Airport op bepaalde ogenblikken haar medewerking te verlenen aan 
de coördinatievergaderingen belegd door LPAO? 

- waarom is er geen echte opvolging gebeurd van dit dossier door FGP/OA Airport? 
- hoe komt het dat dergelijke zachte informatie niet rechtstreeks ter kennis kan worden gebracht 

van de badgecommissie125? 

In deze fase waren er contacten met (1) het CIT126 van LPA BRUNAT, (2) de FGP/OA Airport, (3) het 
AIK127 GENT, (4) LPAO en LPAO - Post WEVELGEM en (5) het OCAD128. 

In een tweede fase werd (met het akkoord van het Vast Comité I129) beslist om het onderzoek uit te 
breiden naar de rol van het OCAD, de VSSE, de ADIV en de andere betrokken ondersteunende 
diensten130. Hierbij werden volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

- betreffende het OCAD: (1) van welke diensten kreeg het OCAD informatie doorgespeeld betreffende 
X en wanneer, (2) welke is de informatiepositie van het OCAD betreffende X en welke 
dreigingsanalyse werd er uitgevoerd, 3) werden er maatregelen aanbevolen in het raam van het 
plan R (plan Radicalisme) en zo ja, welke en met welk resultaat? 

- betreffende DVZ131: (1) welke was de informatiepositie van DVZ bij de aankomst van X in BELGIË, 
(2) werd hierover aan iemand informatie overgemaakt, (3) zo ja, welke en wanneer? 

- betreffende VSSE132: (1) werd er een onderzoek gevoerd naar de fondsen van X om zijn 
vliegopleiding te betalen en met welk resultaat en welke is de motivering om dit al dan niet te doen, 

                                                 
118  Dossier nr. 81786/2013. 
119  Dossier nr. 77352/2005. 
120  LPA: Luchtvaartpolitie. 
121  Federale gerechtelijke politie, onderzoeksafdeling op de luchthaven van ZAVENTEM. 
122  Een deel van de detailvragen zijn afkomstig uit het eerder geciteerde onderzoek betreffende informatiestromen op de 

luchthavens. Deze eerste fase was vervat in het dossier van het Vast Comité P nr. 111979/2011. 
123  Zie randnummer 19 van het verslag 61434/2012. 
124  RIR: gerechtelijk informatierapport cf. omzendbrief MFO-3. 
125  Zie ook dossier nr. 103630/2007. 
126  CIT: Contact- en Informatieteam van LPA BRUNAT. 
127  AIK: Arrondissementeel informatiekruispunt cf. omzendbrief MFO-6. 
128  OCAD: Orgaan voor de coördinatie en analyse van de dreiging. 
129  Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten. 
130  Hiermee worden de ondersteunende diensten zoals gedefinieerd in de Wet OCAD bedoeld. De informatiepositie van de 

VSSE en ADIV maakt deel uit van het aparte dossier van het Vast Comité I met referte ID/2012/034. 
131  DVZ: Dienst vreemdelingenzaken. 
132  VSSE: Veiligheid van de Staat – Sûreté de l’État. 
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(2) blijft men informatie inwinnen over betrokkene, (3) heeft X zijn opleiding tot commercieel piloot 
voortgezet en heeft hij reeds gevlogen? 

- betreffende ADIV133: (1) heeft men kennis van de luchtmacht van de PLO waar X gediend zou 
hebben, (2) welke is de geloofwaardigheid van deze informatie? 

Aldus werd er contact opgenomen met: (1) het OCAD, (2) de VSSE, (3) de ADIV en (4) de DVZ.  

7.2 Vaststellingen 

7.2.1 Reconstructie informatiepositie betreffende X 
Aangezien huidig verslag niet geclassificeerd is in de zin van de wet van 11 december 1998 maar een 
deel van het gevoerde onderzoek gegevens bevat die dat wel zijn, zal in het vervolg van deze tekst 
enkel in algemeenheden worden gesproken zonder in te gaan op meer details. Over X zijn bovendien 
een aantal preciseringen doelbewust weggelaten teneinde hem zo min mogelijk identificeerbaar te 
maken. 

X werkt sinds eind de jaren 90 op de nationale luchthaven ZAVENTEM in een technische functie bij het 
onderhoud van vliegtuigen. 

Op 29 maart 2006 stelde de FGP/OA Airport met betrekking tot X een RIR op met gebruikscode 01134 en 
met als prioriteit/fenomeen: terrorisme. De bestemmelingen waren: (1) het AIK BRUSSEL, standplaats 
ASSE, (2) het AIK GENT, (3) de FGP GENT, Gespecialiseerde diensten, (4) LPA BRUNAT, Afdeling 
Politiezorg, (5) DJP-Terrorisme en Sekten en (6) de PZ GENT. De feiten worden omschreven als 
misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige staatsveiligheid. In het RIR wordt gesteld dat op de 
luchthaven van ZAVENTEM het gedrag van X enorm veranderd zou zijn met een vermoeden van 
radicalisering. Deze gedragsverandering zou opgemerkt zijn door zijn collega’s en hij zou contacten 
onderhouden met een extremistische imam.  
Verder staat o.a. in dit RIR vermeld dat X gekend is voor: een feit van zware diefstal en een feit van 
opzettelijke slagen en verwondingen. Dit RIR bevat ook de reisbewegingen van X en beschrijft de 
contacten met de wijkagent. X is een onbekende voor de wijkagent. Er werden door de wijkagent ook 
geen geruchten opgevangen over een eventuele gedragsverandering van X. Begin 2007 doet men een 
opvolging van de situatie van betrokkene op de werkvloer en hieruit blijkt dat er geen nieuwe uitspraken 
werden gedaan en dat er ook geen bevestiging meer werd gevonden van de eerder vastgestelde 
radicalisering. 

Eind 2007 schreef X zich te WEVELGEM in bij een vliegschool om het vliegbrevet PPL135 te behalen. Met 
dergelijke licentie mag men een sportvliegtuig besturen. De wijkwerking van de LPAO, Post WEVELGEM 
komt te weten dat X buitengewoon gehaast zou zijn om dit brevet te behalen en dat hij steeds cash zou 
betalen136, wat hoogst uitzonderlijk is. X zou ook de intentie hebben om eind 2008 te starten met het 
brevet commercieel piloot waarmee hij veel zwaardere toestellen zou kunnen besturen. 

LPAO is zeer verontrust over deze gang van zaken en neemt het initiatief om meer gegevens te zoeken 
betreffende X. Zo ziet LPAO in de ANG137 het in toegang beperkte RIR van FGP/AO Airport. De code 01 
waarvoor in casu gekozen werd, komt (ons) als correct gerechtvaardigd voor, ingevolge de gesprekken 
die werden gevoerd met de onderzoekers. De postchef neemt op 20 november 2007 contact met de 
opsteller van het RIR van FGP/OA Airport en bekomt mondeling de inhoud van dat RIR. Het RIR-verslag 
zelf wordt pas, na aandringen, op 30 november 2007 via e-mail toegestuurd aan LPAO – Post 
WEVELGEM. LPAO is uitermate verwonderd over dit gedrag van FGP/OA Airport138. Op basis van de 
oorspronkelijke informatie (zie supra) en het mondelinge antwoord beslist men verder verschillende 
diensten te bevragen over X. In dit kader heeft er ook reeds een contact plaats met het OCAD op 26 of 
27 november 2007139. De postchef bevestigde dat het contact gebeurde met het oog op de vergadering 

                                                 
133  ADIV: Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid. 
134  Code 01: niet gebruiken zonder toelating opsteller. 
135  PPL: Private Pilot License. 
136  De kostprijs van zo’n brevet PPL ligt tussen 8 500 en 10 000 EUR. 
137  ANG: Algemene Nationale Gegevensbank. 
138  Dit gegeven maakt het voorwerp uit van ons onderzoek “informatiestromen op de luchthavens”. 
139  Nota OCAD/201565/13 d.d. 20 november 2012. 
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van 6 december 2007 (zie infra) en dat hij toen enkel vertelde over het feit dat X met cash geld 
betaalde en dat de cursus snel moest gaan. 

LPAO komt nog meer te weten over het verleden van X vooraleer hij in 1993 in BELGIË aankwam. Op 
basis van informatie die afkomstig zou zijn vanuit de Dienst Vreemdelingenzaken, maar waarop we in 
huidig verslag niet in detail kunnen ingaan, zou hij een verleden gehad hebben bij de PLO en daar ook 
een militaire training hebben gevolgd. Deze informatie is pas gevat in de ANG op 1 december 2007 maar 
zou verkregen zijn bij DVZ tussen 1 november 2007 en 20 november 2007. 

LPAO is van mening dat een betere coördinatie en informatie-uitwisseling in dit dossier noodzakelijk is 
en belegt een vergadering met alle protagonisten. Deze vergadering gaat door te WEVELGEM op 
6 december 2007 en DJP/Terro, FGP/OA Airport, FGP GENT, FGP KORTRIJK, LPA BRUNAT, LPAO en VSSE 
BRUGGE nemen eraan deel. Alle beschikbare gegevens worden er uitgewisseld. Op deze vergadering 
hebben de inlichtingendiensten geen nieuwe informatie aangebracht. Na afloop verzoekt DJP/Terro140 
het OCAD om een dreigingsanalyse. Het OCAD oordeelt dat voor X een veiligheidsrisico 2 (gemiddeld) 
geldt en verzoekt tegelijkertijd om een permanente opvolging, doch zonder hiervoor een specifiek 
verantwoordelijke dienst aan te duiden of te suggereren. X wordt ook SCHENGEN geseind, artikel 99.2. 
De vergadering beslist ook dat er geen reden is om X de toegang tot de luchthaven te weigeren en geeft 
daarom een positief advies (onder voorbehoud) aan de directie van de luchthaven van WEVELGEM. 

In de zomer van 2008 wordt X ten gevolge van een terugkeer uit het buitenland en zijn SIS-seining 
gecontroleerd op de luchthaven van ZAVENTEM. Op interpellatie geeft hij een bizar verhaal over zijn 
reis. Hiervan wordt ook een RIR opgesteld door LPA BRUNAT141. 

Er wordt door LPAO een nieuwe coördinatievergadering belegd die doorgaat op 12 november 2008. Het 
toenmalige diensthoofd FGP/OA Airport zou de opsteller van het RIR FGP 2006 – om onbegrijpelijke 
reden – verboden hebben om aanwezig te zijn op deze vergadering. Alle aanwezigen betreurden de 
houding van het diensthoofd FGP/OA Airport. 

X werd nooit de toegang geweigerd noch tot de nationale luchthaven van ZAVENTEM noch tot de 
regionale luchthaven van WEVELGEM. Het is wel een feit dat – volgens onze respondenten – zachte 
informatie niet overgemaakt kon worden aan de badgecommissie142. Door diverse eenheden werden nog 
RIR’s opgesteld met betrekking tot X maar de hierboven vermelde zachte informatie (“radicalisering” 
van X) uit 2006 werd nooit bevestigd. 

X behaalde zijn vliegbrevet PPL maar vatte nooit de cursus voor commercieel piloot aan.  

Er zijn geen lopende strafrechtelijke dossiers noch veroordelingen gekend met betrekking tot 
bovenvermelde feiten. Wel werd vastgesteld dat het parket te BRUSSEL, via drie vertrouwelijke 
verslagen van FGP/OA Airport, op de hoogte was van de problematiek rond X. 

Wat de betrokkenheid van het OCAD en de ondersteunende diensten via het OCAD betreft, blijkt dat het 
OCAD reeds op 21 maart 2006 betrokken werd bij een vraag tot inlichtingen inzake X (resultaat was 
negatief). De tweede maal wordt het OCAD op 26 of 27 november 2007 gecontacteerd door LPAO 
WEVELGEM, waarbij op 30 november 2007 een nota vertrekt naar enkele ondersteunende diensten 
(VSSE, ADIV en DJP/Cel TERRO) met de op dat ogenblik gekende informatie (verleden + nieuwe 
informatie inzake vlieglessen). Op 3 december 2007 stuurt DGJ/Cel TERRO een nota met vraag tot 
inlichtingen aan VSSE, FGP ASSE en ADIV. 

Op 4 december 2007 zegt VSSE over geen extra informatie te beschikken dan wat ze vernomen heeft 
van de politie en op 6 december 2007 zegt ADIV hetzelfde (geen informatie). 

Op 5 december 2007 krijgt het OCAD informatie afkomstig van DVZ inzake het verleden van X.  

Op 11 december 2007 krijgt het OCAD het verslag van de vergadering te WEVELGEM en daarin staat 
duidelijk dat X geen vlieglessen nodig heeft om een aanslag te kunnen plegen. Hij kan reeds vliegen 
volgens zijn instructeur en heeft in zijn functie toegang tot (grote) vliegtuigen. 

                                                 
140  DJP/Terro: Centrale dienst terrorisme binnen de gerechtelijke zuil (DGJ). 
141  Betreft RIR 5254 08 F GT RR 000178 van DAC BRUSSEL – grenscontrole. 
142  Deze commissie geeft een advies inzake het toekennen van de toegang tot alle of bepaalde delen van de luchthaven. 
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Op 18 december 2007 brengt het OCAD de evaluatie niveau 2 naar buiten, waarbij de hoofdmotivering 
het argument uit de voorgaande paragraaf is. 

Er zou ook een bevestiging zijn dat X besproken zou zijn op een lokaal overlegplatform te ASSE op 
9 juni 2010, doch zonder nieuwe informatie. 

7.2.2 Onderzoeksresultaten met betrekking tot de gemaakte bedenkingen 

7.2.2.1 Eerste bedenking (beperking van de toegang tot het RIR door 
FGP/OA Airport door gebruik te maken van een code) 

Uit het onderzoek blijkt dat de beperking terecht en gemotiveerd is, en dit in het kader van de 
bronbescherming. Er zijn geen aanwijzingen voor misbruik van de gebruikscode 01. 

7.2.2.2 Tweede bedenking (weigering medewerking FGP/OA Airport) 
Uit het onderzoek is gebleken dat, zodra door LPAO – Post WEVELGEM in de ANG een hit gemaakt werd 
met de informatie van FGP/OA Airport, onmiddellijk een mondelinge en later ook schriftelijke informatie-
uitwisseling is geweest waarbij er geen aanwijzingen zijn dat er door een van de partijen doelbewust 
informatie werd achtergehouden. Wel is het zo dat er aanwijzingen zijn dat het toenmalige diensthoofd 
FGP/OA Airport zijn medewerkers verbood om deel te nemen aan de tweede coördinatievergadering 
belegd door LPAO – Post WEVELGEM. 

7.2.2.3 Derde bedenking (geen opvolging door FGP/OA Airport) 
Er werd vastgesteld vast dat er zowel binnen LPA BRUNAT als bij FGP/OA Airport een opvolgingsdossier 
rond X was. We moeten hierbij opmerken dat het OCAD gevraagd had om een opvolging te doen zonder 
hierin zelf veel initiatief te nemen, aangezien de informatie van radicalisme uit 2006 eigenlijk nooit werd 
bevestigd en er eigenlijk werd geoordeeld dat er geen specifieke dreiging uitging van X. Op geregelde 
tijdstippen werd door een politiedienst een samenvattend RIR opgesteld met alle beschikbare informatie, 
die ook opgenomen werd in de ANG143. De zaak X kwam ook ter sprake op het lokale overlegplatform 
van radicalisme en terrorisme van het AIK ASSE. 

7.2.2.4 Vierde bedenking (waarom komt deze informatie niet terecht bij de 
badgecommissie?) 

De eindbeslissing om een badge al dan niet toe te kennen of te verlengen, ligt bij DGLV144, op advies 
van de leden van de badgecommissie. De informatie met betrekking tot X werd wel degelijk ter sprake 
gebracht op de badgecommissie. Deze informatie heeft niet geleid tot het intrekken en/of weigeren van 
zijn badge. 

Betreffende de vragen die in de tweede fase toegevoegd werden, moeten we zeggen dat in huidige 
verslaggeving hier enkel in algemene termen op ingegaan kan worden, aangezien het hier vaak 
geclassificeerde informatie overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreft. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen aanwijzingen zijn dat de VSSE, het OCAD of de ADIV een 
andere informatiepositie zouden hebben gehad dan aangegeven in de reconstructie van de 
informatiepositie supra. 

Op het ogenblik van naturalisatie (1998) hield de VSSE geen spoor bij van de vraag tot informatie, noch 
werden bepaalde personen wegens hun aangegeven verleden in hun procedure tot naturalisatie of 
erkenning als politiek vluchteling opgenomen in de documentatie van de VSSE.  

Het OCAD maakt op een bepaald ogenblik een dreigingsevaluatie van X maar laat de opvolging over aan 
de ondersteunende diensten in het algemeen (in huidig geval zou dit de taak zijn van de VSSE). Enkel 
bij nieuwe informatie of bij een dreigingsniveau 3 doet het OCAD aan actieve opvolging van het 
persoonsdossier. 

Er zijn geen elementen teruggevonden dat X zelf zou aanzetten tot radicalisering en bijgevolg valt hij 
niet binnen een mogelijke opvolging overeenkomstig het plan R. In het dossier DVZ zijn er aanwijzingen 
van zijn militair verleden, doch enkel op basis van wat hij hier (zelf) over verteld heeft. De elementen 
die hierin vervat zijn, hebben geen enkele rol gespeeld, noch bij de initiële weigeringen tot erkenning als 

                                                 
143  ANG: Algemene Nationale Gegevensbank cf. art. 44/1 t.e.m. art. 44/11 WPA. 
144  DGLV: Directoraat-generaal van de luchtvaart. 
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vluchteling, noch bij de uiteindelijke erkenning. De naturalisatieaanvraag zou volgens DVZ daarom 
logischerwijze ook zonder problemen goedgekeurd zijn. Er zijn sporen teruggevonden van informatie die 
uitgewisseld is met de federale politie, maar ook hier is geen disfunctie vast te stellen. De bijkomende 
onderzoeksdaden hebben evenmin nieuwe elementen aan het licht gebracht naar mogelijke disfuncties 
toe. 

7.3 Conclusies 

Over het algemeen blijkt dat het verzamelen van informatie op het terrein en het opstellen van de 
desbetreffende documenten goed verlopen is maar dat er toch enkele probleemgebieden gedetecteerd 
werden, nl. inzake (1) enkele technische aspecten (toegangsprofiel politiemensen), (2) menselijke factor 
(houding diensthoofd politie) en (3) sommige procedures die niet eenduidig zijn (informatiedoorstroming 
naar badgecommissie en opvolging RIR).  

In het bijzonder werd veel initiatief genomen door LPAO – Post WEVELGEM waardoor een optimale 
operationele coördinatie en informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden in dit dossier.  

Als het OCAD een evaluatie niveau 2 maakt en hierbij een permanente opvolging vraagt, dan is het voor 
de verschillende betrokken diensten niet duidelijk wie er coördineert of wat die opvolging nu exact 
inhoudt. Bovendien is het voor een dienst die niet aanvankelijk betrokken was bij de evaluatie 
onmogelijk om te weten te komen of er een permanente opvolging gevraagd werd door het OCAD.  

Als algemene conclusie kan worden gesteld dat de politiediensten in huidig dossier veel initiatief getoond 
hebben en erin geslaagd zijn om alle informatie samen te krijgen en ter beschikking te stellen van de 
andere betrokken en geïnteresseerde diensten.  

In de fase van het onderzoek die gericht was op de inlichtingendiensten, het OCAD en de andere 
ondersteunende diensten konden geen andersluidende elementen in het licht worden gesteld. 

Betreffende het verleden van X in zijn dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken moeten we vaststellen 
dat die dienst niet steeds de mogelijkheid heeft om in te schatten of de elementen die een persoon 
aanreikt al dan niet waarheid kunnen zijn (in casu bv. het militaire verleden van X).  

Opvallend is dat, tot voor kort, door de VSSE geen informatie werd bijgehouden van elementen die bij 
een naturalisatieaanvraag aan bod kwamen en waarin zij systematisch om advies gevraagd werd. 

7.4 Aanbevelingen 

Dat er op het niveau van het OCAD meer duidelijkheid wordt geschapen over het al dan niet 
aanvaardbare risiconiveau om te bepalen welke personen dienen te worden opgevolgd met betrekking 
tot het besturen van vliegtuigen; 

Dat wanneer derden aanzienlijke fondsen hebben moeten investeren om een project zoals dat hierboven 
besproken te realiseren, er tijdens de controle meer aandacht zou worden besteed aan de wijze waarop 
die fondsen verzameld konden worden; 

En dat een systeem van periodieke herevaluatie zou worden overwogen, ook voor de personen die een 
dreigingsniveau 2 vertonen. 
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8 HOUDING VAN DE POLITIE TEN AANZIEN VAN BURGERS DIE FILMEN OF 
FOTO’S NEMEN VAN EEN POLITIEOPTREDEN 

Het Vast Comité P ontvangt geregeld klachten waarbij het optreden van de politie in vraag gesteld 
wordt. Dit naar aanleiding van hun tussenkomst tegenover de klagers die het optreden van de politie 
filmen of er foto’s van nemen. Dit optreden blijkt zeer verscheiden te zijn: het filmen of fotograferen 
wordt verboden, soms wordt aan de burgers gevraagd de beelden te wissen, soms wist de 
politieambtenaar zelf de beelden, soms wordt het toestel in beslag genomen.  
De vraag of een burger een politieoptreden mag filmen of fotograferen komt geregeld ook aan bod via 
parlementaire vragen en in de rechtsleer. Het Vast Comité P besliste dan ook deze problematiek naar de 
wettigheid van het politioneel handelen op te volgen en te bekijken vanuit vier juridische 
referentiekaders. 

Vooreerst is er het recht op privacy. De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) leert dat ook wie zich in de publieke ruimte bevindt recht heeft op privacybescherming. Deze zal 
uiteraard relatiever zijn dan in de private sfeer maar dit is geen vrijgeleide voor derden om zomaar in de 
publieke ruimte de gedragingen van anderen op beeld vast te leggen en te verspreiden. 

Een tweede juridisch referentiekader vormt het recht op afbeelding. Dit recht op afbeelding of 
portretrecht komt ook de politieambtenaar toe. 

Een derde kader wordt gevormd door de vrijheid van meningsuiting. 

Een laatste referentiekader vormt de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De vraag naar de 
toepasbaarheid van deze wet is van groot belang nu de wet voorziet in strafsancties bij het niet naleven 
ervan. 

In haar antwoord op een parlementaire vraag daaromtrent stelde de vorige minister van Binnenlandse 
Zaken dat het loutere feit dat een burger beelden maakt van een politionele interventie geen misdrijf 
vormt. De privacywet is volgens haar slechts van toepassing vanaf het moment dat de politieambtenaar, 
of de personen die het voorwerp uitmaken van die politionele interventie, op de beelden kunnen worden 
geïdentificeerd en dat de persoon die de beelden heeft gemaakt, het gebruik ervan niet tot 
privédoeleinden beperkt, bijvoorbeeld door ze te verspreiden via internet. De inbeslagname van de 
toestellen die gediend hebben om de beelden te maken en het wissen van beelden, zijn dus niet 
mogelijk op het moment van het nemen van de beelden, maar enkel wanneer de inbreuk is vastgesteld, 
namelijk wanneer de beelden gepubliceerd zijn. 

Niet iedereen is het met dit standpunt eens. Beelden zijn een vorm van verwerking van 
persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. Dit maakt dat voor het maken 
van beelden een aantal voorwaarden, bepaald in de wet, in acht moeten worden genomen; zo is de 
toestemming van degene die in beeld wordt gebracht essentieel. 

Wanneer de toestemming ontbreekt zijn er evenwel andere mogelijkheden. Zo mogen volgens sommige 
bronnen persoonsgegevens (zonder dat daartoe toelating werd verleend) verwerkt worden op grond van 
een wettelijke bepaling of wanneer het belang van de “cameraman” zwaarder weegt dan het belang van 
degene die gefilmd wordt. Wat de notie ‘zwaarder’ dekt, wordt niet aangegeven in de wet. 
Gebeurtenissen waarvan de burgers in het algemeen niet verstoken kunnen blijven, zouden op basis 
daarvan ‘vrij’ gefilmd kunnen worden. 

Belangrijk is ook te onderstrepen dat zowel het louter filmen als het na het filmen verspreiden van de 
beelden op het internet een verwerking is in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens en dat 
beide verwerkingen aan de voorwaarden van de wet dienen te voldoen. Met andere woorden, zowel voor 
het filmen van politiebeambten als voor het verspreiden van de beelden lijkt de toestemming van de 
politieambtenaren of een belangenafweging vereist. 

Het maken van beelden voor louter persoonlijk of huishoudelijk gebruik valt buiten de toepassing van de 
Wet Verwerking Persoonsgegevens. Hierbij dient evenwel opgemerkt dat de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer dit begrip eng uitlegt omdat anders de bescherming die de 
Wet Verwerking Persoonsgegevens biedt snel zou uitgehold zijn. 

Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten volgt ook de problematiek van de inbeslagneming op 
zoals die uit ontvangen klachten naar voren komt.  
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Dit betreft vooral de al dan niet mogelijkheid voor de politieambtenaar om fotomateriaal in beslag te 
nemen wanneer hij geconfronteerd wordt met een burger die hem filmt/fotografeert in de uitoefening 
van zijn bevoegdheid. 

Beslag valt te kwalificeren als een dwangmiddel in de zin van artikel 1, derde lid Wet Politieambt. De 
notie ‘dwangmiddel’ wordt omschreven als iedere maatregel (bevel, vraag, terechtwijzing, geweld, …) 
die een verplichting, een verbod of een gebod inhoudt, die de burger ertoe verplicht iets te doen of te 
laten. Vermits het beslag inhoudt dat een of meer zaken aan de beslagene onttrokken worden, valt een 
en ander manifest onder het hiervoor geschetste begrip. 

Het gevolg hiervan is dat inzake het beslag het in artikel 1, derde lid Wet Politieambt voorgeschreven 
legaliteitsbeginsel geldt dat stelt: “Om hun opdrachten te vervullen, gebruiken zij slechts 
dwangmiddelen onder de voorwaarden die door de wet worden bepaald”. Dit betekent dat de politie haar 
bevoegdheid – haar bij wet verleend – enkel mag toepassen op de gronden en onder de modaliteiten 
vermeld in de betrokken wettelijke bepalingen.  

Een beslag kan bestuurlijk of gerechtelijk van aard zijn. 

Het bestuurlijk beslag door de federale dan wel de lokale politie wordt in zijn algemeenheid geregeld in 
artikel 30 Wet Politieambt. Dit artikel stelt: “de voorwerpen en dieren die een gevaar betekenen voor het 
leven en de lichamelijke integriteit van de personen en de veiligheid van goederen kunnen, in een voor 
het publiek toegankelijke plaats, door een politieambtenaar, met het oog op de handhaving van de 
openbare rust, aan de eigenaar, de bezitter of de houder onttrokken worden, die er niet langer vrij over 
kan beschikken, zolang zulks met het oog op de handhaving van de openbare rust vereist is”. 
Het komt ons voor dat aan de eisen van dit artikel geenszins is voldaan bij een (bestuurlijke) 
inbeslagneming van fotomateriaal. Het loutere fotograferen levert evenmin een reden op tot bestuurlijke 
aanhouding op grond van artikel 31 WPA. 

Het gerechtelijk beslag of het beslag in strafzaken wordt omschreven als een dwangmaatregel waarbij 
de bevoegde overheid naar aanleiding van een misdrijf, krachtens de wet en met inachtneming van de 
door de wet voorgeschreven vormen, een zaak onttrekt aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar 
of de bezitter, en ze tijdelijk ter beschikking stelt van het gerecht met het oog op de ontdekking van de 
waarheid, de verbeurdverklaring of de teruggave. 

Uit het hiervoor vermelde blijkt dat een gerechtelijk beslag slechts rechtgeldig kan zijn als er een 
duidelijke link voorligt met een (gepleegd dan wel te plegen) misdaad, wanbedrijf of overtreding. De 
vraag is dan ook of er een strafinbreuk voorhanden is die het filmen/fotograferen van de politie in actie 
strafbaar stelt. 

Gelet op de verschillende interpretaties en visies inzake de problematiek van het filmen van een 
politieoptreden door een burger en de inbeslagneming van diens fotomateriaal besliste het Vast 
Comité P in 2014 hieromtrent een toezichtsonderzoek te openen. Over de conclusies en aanbevelingen 
ter zake zal zodra mogelijk worden gerapporteerd. 
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9 INTERPRETATIE EN IMPLEMENTATIE VAN DE RONDZENDBRIEF CP3 

9.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Het onderzoek had tot doel om na te gaan hoe de rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende 
“organisatiebeheersing” in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus wordt 
geïnterpreteerd en geïmplementeerd. 

Aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst werden semi-gerichte gesprekken gevoerd met een 
selectie van korpschefs en/of hun specialist interne controle. 

Een eerste onderzoeksas beoogde de visie van de korpschef op de CP3 in te winnen, terwijl de tweede 
onderzoeksas de implementatie van het COSO-model wilde nagaan. Een dertigtal politiezones145 en de 
federale politie werden geselecteerd om deel uit te maken van het onderzoeksstaal. 

Onderhavig verslag wil een synthese zijn van de strekking van de uitlatingen die de korpschefs hebben 
gedaan in de loop van die gesprekken. 

9.2 Vaststellingen 

9.2.1 Interpretatie van de rondzendbrief door de korpschefs 
Dit eerste deel was erop gericht om de eerste indruk van de korpschefs in te winnen ingevolge de 
publicatie van de rondzendbrief CP3; om te peilen naar hun ambities die uit die rondzendbrief 
voortvloeien en naar hun concrete realisaties, maar ook om hun eventuele opmerkingen over de inhoud 
van de rondzendbrief te vernemen. 

Voor sommigen is de rondzendbrief zeer duidelijk, begrijpelijk, evident, zozeer zelfs dat ze van mening 
zijn dat die principes al van toepassing waren binnen hun politiezone. Voor anderen is de lezing van de 
rondzendbrief bijzonder moeilijk en zij bestempelen zijn inhoud als erg complex en theoretisch, 
academisch zelfs en dus niet praktisch en concreet toepasbaar. 

De CP3 heeft geen al te grote ambities losgeweekt. De CP3 heeft haast geen impact op de structuur van 
de politiekorpsen noch op hun interne organisatie. De CP3 komt niet speciaal aan bod in de zonale 
veiligheidsplannen en wanneer hij wel vermeld wordt, is het zeer vaak in vage bewoordingen zonder 
duidelijk identificeerbare doelstelling. De korpschefs menen dat de inhoud van de CP3 inherent is aan 
het goed beheer van een politiekorps. Bijgevolg stellen ze zich vragen bij het nut/de noodzaak van een 
dergelijke rondzendbrief. 

Het merendeel van de korpschefs betreurt het gebrek aan ondersteuning of begeleiding bij de praktische 
uitvoering van de rondzendbrief en van de principes waar hij voor staat. Ze wachten op de publicatie 
van een praktijkgids “CP3”. 

In twee bezochte politiekorpsen worden de principes van het COSO-model sinds vele jaren toegepast, 
lang voor de publicatie van de rondzendbrief. 

We merken tevens op dat ingevolge de aankondiging van dit onderzoek verscheidene politiekorpsen in 
2014 gestart zijn met een studie teneinde een inventaris op te maken van de risico’s in alle 
basisfunctionaliteiten. 

9.2.2 Implementatie van de rondzendbrief 

9.2.2.1 Interne omgeving 
Sommige korpschefs zijn zich bewust van het belang van een goede interne omgeving alvorens de 
rondzendbrief CP3 te implementeren. Volgens onze gesprekspartners houden de recente reorganisatie 
van de federale politie en de doorgevoerde structurele veranderingen rechtstreeks verband met de 

                                                 
145  ZP Liège (5277), ZP Charleroi (5330), PZ Gent (5415), PZ Antwerpen (5345), ZP Mons-Quévy (5324), ZP Namur (5303), 

ZP Basse-Meuse (5281), ZP Mouscron (5317), ZP La Louvière (5325), ZP Boraine (5327), ZP Seraing-Neupré (5278), 
ZP Châtelet-Aiseau-Presles-Farciennes (5331), PZ Leuven (5388), PZ Ieper (5462), PZ AMOW (5408), PZ Oostende 
(5449), PZ GAOZ (5384), ZP Brunau (5337), ZP Entre Sambre et Meuse (5306), ZP Ottignies-Louvain-la-Neuve (5275), 
ZP Braine-l’Alleud (5273), ZP Arlon-Attert-Habay-Martelange (5297), PZ Spoorkin (5459), PZ Laarne-Wetteren-Wichelen 
(5438), PZ Neteland (5369), PZ Demerdal-DSZ (5396), PZ Vlaamse Ardennen (5425), PZ Balen-Dessel-Mol (5368), 
PZ Heist (5362), PZ Geel-Meerhout-Laakdal (5366). 
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implementatie van de rondzendbrief CP3146. Dankzij die gewijzigde structuur zou men moeten kunnen 
genieten van een goede controleomgeving. 

De hoofdlijn van het COSO-model, overgenomen door de CP3, is erop gericht om doelstellingen te 
bepalen om daarna een of meer werkprocessen uit te werken om die doelstellingen te kunnen behalen. 
Het was absoluut noodzakelijk om te achterhalen of, enerzijds, die doelstellingen gedefinieerd waren en, 
anderzijds, of er werkprocessen beschreven waren. 

Aan doelstellingen is er geen gebrek bij de politiediensten. De veiligheidsplannen leggen immers 
strategische, operationele, interne, externe, e.d. doelstellingen vast. De CP3 blijft erg vaag over de 
doelstellingen waarop hij zich (bij voorrang) richt. A fortiori, zou elke doelstelling het voorwerp kunnen 
uitmaken van een studie volgens de principes van de CP3.  

De werkprocessen, daarentegen, zijn helemaal niet of onvoldoende uitgewerkt binnen de politiediensten. 
Men verklaart ons weliswaar dat ze zich (vandaag) volop toeleggen op het opstellen van werkprocessen 
of op het herschrijven ervan. De globale vaststelling van een gebrek aan procesbeschrijving binnen de 
politiekorpsen betekent echter niet dat er geen schriftelijke procedures zijn, sommige procedures zijn 
immers opgetekend in dienstnota’s. 

Een van de hoekstenen van de rondzendbrief CP3 is de stelling dat interne controle het werk van allen 
is. Maar hoe kan men hierin slagen? We onthouden verscheidene goede initiatieven die in dit verband 
genomen werden in verschillende politiekorpsen. 

9.2.2.2 Risico-evaluatie en risicobeheer 
In het model voorgesteld door de CP3 bestaat een van de stappen van het proces uit het detecteren van 
de risico’s gebonden aan de activiteiten van de organisatie. Die risicodetectie gaat gepaard met een 
risicoanalyse, zowel met betrekking tot de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet als met 
betrekking tot de impact wanneer het zich voordoet. 

In de fase van de detectie van risico’s werden verscheidene benaderingswijzen waargenomen. 

Het merendeel van de politiekorpsen heeft geen specifieke werkmethodologie inzake risicoanalyse 
ontwikkeld. In de politiekorpsen die hun potentiële risico’s aan het oplijsten zijn, hebben we niettemin 
vastgesteld dat er een risicoanalyse wordt gemaakt overeenkomstig hetgeen voorgesteld is door de 
rondzendbrief (rekening houdend met de potentiële impact en de waarschijnlijkheidsgraad van het 
risico). 

Op organisatorisch of structureel vlak blijven de lessen die worden getrokken uit de analyse van de 
klachten erg beperkt. 

Bepaalde activiteiten zijn eigen aan de politiediensten en zijn hun exclusieve bevoegdheid. Hierbij 
denken we aan het gebruik van dwang, aan vrijheidsberovingen en aan inbeslagnames en 
verbeurdverklaringen. In dat verband konden bepaalde procedures dankzij het onderzoek van bepaalde 
klachten worden verbeterd, maar vreemd genoeg werden die activiteiten niet systematisch door alle 
politiekorpsen aangesneden in het kader van de rondzendbrief CP3. 

9.2.2.3 Informatie en communicatie 
Informatie en communicatie nemen een essentiële plaats in het COSO-model in. Het is van belang dat 
de personeelsleden weten wat er van hen verwacht wordt, weten tot waar de verantwoordelijkheden van 
elkeen in de organisatie strekken, en meer specifiek in de verschillende ingevoerde processen. 

Ondanks zijn verspreiding via Infodoc en Infonews, werd de rondzendbrief CP3 als dusdanig niet altijd 
verspreid aan alle personeelsleden. Tal van korpschefs menen immers dat die rondzendbrief niet 
voldoende geoperationaliseerd is om als dusdanig aan het basispersoneel te worden overgemaakt. 

De doelstellingen van de politiekorpsen zijn wijdverbreid, zowel intern als extern, en, wanneer ze 
bestaan, kunnen de werkprocessen over het algemeen worden geraadpleegd door de personeelsleden. 
Vandaag zijn de communicatie- en informatiemiddelen velerlei en gevarieerd. 

                                                 
146  Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de 

organisatie en de bevoegdheden van de federale politie (B.S., 3 september 2014), p. 70234 e.v. 
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9.2.2.4 Monitoring 
Monitoring is bedoeld om het goede verloop van processen na te gaan, teneinde, in voorkomend geval, 
bepaalde procedures te herzien wanneer de tussentijdse doelstellingen niet bereikt zijn. 

Vandaag beschikken de meeste politiekorpsen over boordtabellen betreffende hun activiteiten. Sommige 
tabellen zijn erg uitgewerkt en gekoppeld aan de dagelijkse activiteiten van elk personeelslid op basis 
van een registratie van diens dienstactiviteiten. Over het algemeen volgt een projectverantwoordelijke 
de evolutie van die activiteiten op en registreert de resultaten in het kader van de opvolging van het 
zonaal veiligheidsplan. De politiezones die gedeeltelijke of tussentijdse doelstellingen hebben bepaald 
zijn dun gezaaid, maar sommige hebben in dat verband wel opmerkelijke instrumenten ontwikkeld. 

In de bevraagde politiediensten werd geen auditingsysteem ingevoerd. Op het niveau van het 
commissariaat-generaal van de federale politie is er een “auditdienst”. Soms doen de politiekorpsen een 
beroep op de Algemene inspectie of op “externe” firma’s om hen te helpen bij het beheer van hun 
politiekorps en, terloops, bij de toepassing van de CP3. Door mee te dingen naar prijzen voor 
uitmuntendheid of kwaliteit, beschikken sommige korpsen ook over een externe blik op hun organisatie. 

9.2.2.5 Stappenplan 
Geen enkele bezochte zone beschikt over een stappenplan. 

9.3 Conclusies 

9.3.1 Met betrekking tot de interpretatie van de korpschefs en de 
implementatie van de rondzendbrief CP3 

Heel wat korpschefs verklaren dat ze zich kunnen aansluiten bij de filosofie van de rondzendbrief en bij 
de principes die hij voorstaat. Ze verduidelijken dat die principes al werden toegepast binnen hun zone. 
Anderen vinden de inhoud van de rondzendbrief te theoretisch. 

Voor velen is de toepassing van de rondzendbrief inherent aan het goed beheer van het korps en 
spreekt het voor zich dat wie zijn korps beheert als bonus pater familias rekening houdt met de risico’s 
gebonden aan bepaalde activiteiten. 

De verspreiding van een praktijkgids, die de rondzendbrief operationeel bruikbaar maakt, laat nog altijd 
op zich wachten. Er is nochtans een ontwerp van handleiding, dat zou kunnen worden afgewerkt en 
toegezonden aan alle korpschefs. 

Ingevolge de aankondiging van dit onderzoek zijn sommige korpsen in 2014 gestart met een studie om 
de inventaris op te maken van de risico’s in hun basisfunctionaliteiten. Niettemin gebeurt de 
risicodetectie in de meeste bevraagde politiekorpsen vanuit een reactieve benadering en niet proactief. 

De doelen die de politiekorpsen zich stellen, zijn gemakkelijk terug te vinden, in tegenstelling tot de 
werkprocessen die zelden duidelijk omschreven zijn. Die vaststelling zet de implementatie van de 
rondzendbrief op losse schroeven. De korpschefs zijn er zich van bewust dat het uitschrijven van die 
processen een werk van lange adem is, dat een zekere capaciteit van hun politiekorps wegneemt. 

Nochtans hebben sommige politiekorpsen handleidingen samengesteld over deze of gene functionaliteit. 
Aan de hand van die documenten kunnen de verschillende stappen van het proces worden bepaald, net 
als de verantwoordelijkheden van elkeen en de potentiële links met andere processen. Die documenten 
zouden op nuttige wijze als basis kunnen dienen voor de identificatie van risico’s. 

Ofschoon een van de grondslagen van de rondzendbrief is dat interne “controle” het werk van allen is, is 
het erg moeilijk om het personeel te motiveren voor dit type van taak. Niettemin hebben sommige 
politiekorpsen een aantal goede ideeën uitgewerkt. 

We hebben geen andere methodologie inzake risicoanalyse ontwaard dan deze uit de rondzendbrief, die 
gebaseerd is op de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet, enerzijds, en op de potentiële impact 
ervan, anderzijds. 

Op organisatorisch of structureel vlak blijven de lessen die worden getrokken uit de analyse van de 
klachten erg beperkt. 
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Bepaalde activiteiten die eigen zijn aan de politiediensten en tot hun exclusieve bevoegdheid behoren, 
zoals het gebruik van dwang, vrijheidsberovingen, inbeslagnames en verbeurdverklaringen, werden niet 
systematisch door alle politiekorpsen aangesneden in het kader van de rondzendbrief CP3. 

De communicatiemiddelen waarover de politiekorpsen beschikken, zijn velerlei en veelvuldig (briefings, 
mails, intranet, SharePoint, …). De doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan worden intern en extern 
verspreid. Hetzelfde geldt intern voor de werkprocessen (wanneer die bestaan). 

Binnen de politiediensten werden heel wat “boordtabellen” opgesteld om de evolutie van bepaalde 
projecten of van de doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan op te volgen. 

De rondzendbrief als dusdanig werd niet, zoals ze gepubliceerd was, verspreid onder alle 
personeelsleden. Sommige korpsen hebben hierover wel informatiesessies georganiseerd. We 
herinneren eraan dat de medewerking van allen vereist is voor de implementatie van een “interne 
beheersing van de organisatie”. 

Het is binnen de politiezones die sinds vele jaren het COSO-model toepassen dat we hebben vastgesteld 
dat ze het verst gevorderd waren wat de implementie van de CP3 betreft. 

9.3.2 Hinderpalen 
De terminologie gebruikt in de rondzendbrief CP3 is een grote hinderpaal. Gelet op het feit dat het 
woordgebruik als te academisch wordt bestempeld, begrijpen we dat sommige korpschefs wachten tot 
ze ondersteuning kunnen krijgen bij de praktische toepassing van de rondzendbrief. 

Een andere hinderpaal is het opstellen van de werkprocessen. Wanneer die procesbeschrijvingen 
ontbreken, wordt de implementatie van de rondzendbrief op het spel gezet. 

Een derde potentieel struikelblok houdt verband met de rol van de lijnverantwoordelijken. Van hen 
wordt verwacht dat bij de behandeling van een klacht niet alleen eventuele individuele disfuncties 
worden onderzocht, maar ook organisatorische en structurele disfuncties. Sommige 
lijnverantwoordelijken staan te dicht bij hun personeel om onpartijdig te zijn, wat een eerste 
moeilijkheid is. Een tweede moeilijkheid ligt in het feit dat men zichzelf als verantwoordelijke aan een 
kritische analyse moet onderwerpen wanneer organisatorische of structurele aspecten op losse 
schroeven komen te staan door het onderzoek van die klacht. 

Een van de grondslagen van de rondzendbrief is te kunnen anticiperen op potentiële hinderpalen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen. Het systeem dat de CP3 naar voren schuift, heeft dus een 
proactieve insteek en geen reactieve. Te vaak zijn de voorbeelden van risicodetectie en -analyse die ons 
werden meegedeeld slechts een reactie op een gegeven probleem. We mogen een goed beheer van een 
politie “als een goede huisvader” dus niet verwarren met een goed risicobeheer. 

Tot slot beperkt de CP3 zich niet tot een analyse van de potentiële risico’s. De rondzendbrief werkt een 
“systeem” uit waarin verscheidene stappen voorzien zijn. Rekening houdend met de omgeving, 
evolueren de doelstellingen, worden de processen verbeterd en heruitgewerkt, duiken er nieuwe risico’s 
op en verdwijnen er andere, worden instrumenten voor controle en monitoring ontwikkeld. 

9.4 Aanbevelingen 

De implementatie van de principes van de CP3 zal alleen maar bijval krijgen van de personeelsleden 
wanneer iedereen de rondzendbrief goed begrijpt. De principes van de CP3 zouden gevulgariseerd 
moeten worden om toegankelijk en begrijpelijk te zijn voor alle personeelsleden. In dat opzicht zou het 
nuttig kunnen zijn om het idee van een handleiding “CP3” ter bevordering van de implementatie van de 
rondzendbrief nieuw leven in te blazen. 

Er zou ondersteuning kunnen worden geboden aan de politiediensten op het vlak van de 
procesbeschrijving. Dat is een belangrijke stap in de uitbouw van een systeem van interne controle maar 
vergt een aanzienlijke investering van de politiezones. Die procesbeschrijvingen zouden bijvoorbeeld 
gemutualiseerd kunnen worden. 

We sluiten ons aan bij het idee om binnen de federale politie een centrale stuwende kracht te hebben, 
alsook tussenpersonen op het niveau van de directeurs-coördinators. Op die manier zouden zowel de 
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eenheden van de federale politie als de politiezones die dat wensen zich kunnen wagen aan de 
implementatie van de rondzendbrief. 

Binnen de politiezones zou het efficiënt zijn om een persoon aan te stellen voor de implementatie van de 
CP3. De meest doorgedreven realisaties ter zake werden immers waargenomen in de politiekorpsen 
waar iemand was aangeduid als verantwoordelijke voor de implementatie van de rondzendbrief. 

Dat elke politiezone individueel geconfronteerd wordt met de toepassing en de implementatie van de 
CP3 neemt niet weg dat de risico’s gebonden aan de uitoefening van het politieambt vergelijkbaar zijn 
en dat de zones dus baat zouden hebben bij een detectie en een analyse die verspreid zou kunnen 
worden onder alle politiekorpsen. Er zou een inventaris moeten worden opgemaakt van de “CP3”-
praktijken bij de lokale politiezones en bij de eenheden van de federale politie. De risico’s die 
gedetecteerd en geanalyseerd zijn door de politiezones zouden geïnventariseerd kunnen worden bij de 
VCLP (of elk ander orgaan) en ter beschikking gesteld worden van andere eenheden. Sommige zones 
zouden hierin een leidende rol kunnen spelen omdat ze al zoveel voorsprong hebben in de toepassing 
van de principes van de CP3. 

De problematieken die het Comité P opvolgt, zouden op nuttige wijze kunnen worden bestudeerd vanuit 
het oogpunt van de CP3. Hierbij denken we meer bepaald aan de aspecten betreffende het gebruik van 
dwang, aan de vrijheidsberovingen en aan de inbeslagnames, maar ook, en dat thema is actueel, aan de 
beveiliging van gebouwen en gevoelig materieel. 
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10 ONTHAAL EN SLACHTOFFERBEJEGENING VAN SLACHTOFFERS VAN INTRA-
FAMILIAAL GEWELD 

10.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Op verzoek van de parlementaire begeleidingscommissie besliste het Vast Comité P een 
toezichtsonderzoek op te starten naar het onthaal en de slachtofferbejegening van slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld. In het kader van dat onderzoek werd door Dienst Enquêtes P aangaande het 
beleid inzake de aanpak van intrafamiliaal geweld onder meer een analyse gemaakt van het nationaal 
actieplan ter bestrijding van partnergeweld, van de nationale veiligheidsplannen 2008-2011 en 2012-
2015 en van de zonale veiligheidsplannen voor de periodes 2009-2013 en 2014-2017. Verder werd, 
volgend op eerder onderzoek dat bij het Vast Comité P was verricht inzake de aanpak van intrafamiliaal 
geweld147, een analyse gemaakt van de klachten die bij het Vast Comité P werden aangemeld 
betreffende het politieoptreden bij het onthaal en de slachtofferbejegening van slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld voor de periode 2010-2012. Daarnaast werd ook een analyse gemaakt van enkele 
recente evaluaties die door externe instanties werden gemaakt met betrekking tot de aanpak van 
intrafamiliaal geweld. 

10.2 Vaststellingen 

De bestrijding van intrafamiliaal geweld vereist een geïntegreerde en integrale aanpak die de louter 
politionele/justitiële aanpak overstijgt. In België valt deze strijd onder de bevoegdheid van verschillende 
instanties (politie, parket en magistratuur, medische sector, hulpverlening, onderwijs, …) en 
bevoegdheidsniveaus (federale staat - gemeenschappen - gewesten). Inzake de aanpak van 
intrafamiliaal geweld zijn er de voorbije jaren initiatieven genomen door diverse actoren op diverse 
vlakken, waarbij het belang van een integrale en geïntegreerde ketenbenadering wordt onderkend. Het 
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen coördineert en volgt de acties op van de 
verschillende actoren, waaronder de geïntegreerde politie. Sinds 2001 wordt daarbij gewerkt met 
nationale actieplannen ter bestrijding van partnergeweld. 

Wat de geïntegreerde politie betreft, waren vooral de bepalingen in de COL 4/2006 met betrekking tot 
partnergeweld de voorbije jaren richtinggevend waarbij wordt opgemerkt dat sinds de inwerkingtreding 
van deze omzendbrief de bewustwording, de registratie en identificatie en de aanpak van partnergeweld 
bij de politie sterk verbeterd zijn. 

Ook in de nationale veiligheidsplannen 2008-2011 en 2012-2015 kreeg de strijd tegen intrafamiliaal 
geweld een prioritaire plaats. 

Uit de analyse van de zonale veiligheidsplannen van de lokale politie komt naar voor dat de aandacht 
voor de aanpak van intrafamiliaal geweld in de zonale veiligheidsplannen toenam over de periodes 2003-
2004, 2005-2008 en 2009-2013. In de nieuwe zonale veiligheidsplannen 2014-2017 is die aandacht 
evenwel weer afgenomen. 

Uit de analyse van de klachtendossiers die in de periode 2010-2012 bij het Vast Comité P werden 
aangemeld met betrekking tot het politieoptreden in situaties van intrafamiliaal geweld komen geen 
aanwijzingen naar voor dat dit politieoptreden meer problematisch zou zijn dan het politieoptreden in 
andere situaties. 

Tegelijk blijkt uit verschillende evaluaties, gemaakt door externe instanties148, dat er inzake de strijd 
tegen intrafamiliaal geweld nog verbeterpunten zijn op diverse vlakken. 

                                                 
147  Vast Comité P, De politieaanpak van partnergeweld, Cahiers Vast Comité P, Politeia, Brussel, 2006, 147 p. 
148  Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, Syntheseverslag. Evaluatie van de gemeenschappelijke omzendbrief COL4/06 van de 

Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld, 
DSB, Brussel, 2009, 52 p. Collectif contre les violences conjugales et l’exclusion, 2006-2009 : Les COL 3 et 4 trois ans 
après. Violences conjugales : quelle collaboration entre la justice et les associations d’Aide ?, CVFE asbl, Luik, 2009, 6 p. 
Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid, Evaluatie van het Samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de Staat en de 
Vlaamse Gemeenschap inzake de slachtofferzorg, goedgekeurd bij decreet op 15 december 1998 en bij wet op 
11 april 1999, uitgevoerd door de arrondissementele raden, Brussel, 2010. 
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Wat de politie betreft, wordt daarbij onder meer bij herhaling gewezen op de verdere noodzaak tot 
sensibilisering en opleiding van de politiemedewerkers - en niet enkel deze actief in het onthaal of de 
slachtofferbejegening - zodat ze zich bewust zijn van het belang van de problematiek en dermate zijn 
opgeleid dat ze aan situaties van intrafamiliaal geweld een gepast, kwaliteitsvol gevolg kunnen geven. 

Aandachtspunten zijn verder ook zowel de interne als de externe doorverwijzing door de politie van 
slachtoffers van intrafamiliaal geweld zodat de gepaste tussenkomst wordt geboden door de meest 
geschikte actor in de keten. 

Dit vraagt onder meer ook overleg en afstemming van de taken tussen deze verschillende actoren 
(onder meer slachtofferbejegening politie, slachtofferzorg parket, slachtofferhulp uit de psychosociale en 
medische sector). Bedoeling moet uiteindelijk zijn dat zowel de lokale als de federale politie - als 
partners in de keten - een kwaliteitsvolle bijdrage leveren tot de aanpak van intrafamiliaal geweld en zo 
bijdragen tot een geïntegreerde en integrale aanpak van de problematiek. 

Bijkomend moet opgemerkt worden dat uit een analyse van de actuele zonale veiligheidsplannen die nog 
lopen tot 2017, uitgevoerd door de Dienst Enquêtes P, naar voor komt dat de expliciete aandacht voor 
de aspecten sensibilisering en opleiding van de medewerkers van de zones, en de aandacht voor de 
interne en/of externe doorverwijzing van slachtoffers van intrafamiliaal geweld in deze zonale 
veiligheidsplannen als eerder beperkt kan worden omschreven. 

Het Vast Comité P heeft de voorbije jaren op basis van eigen onderzoeken diverse aanbevelingen 
gedaan inzake onder meer de basisfunctionaliteiten Onthaal en Slachtofferbejegening bij de politie; deze 
aanbevelingen hadden onder meer betrekking op sensibilisering en opleiding van de medewerkers van 
de politiediensten, en op de interne en externe doorverwijzing van slachtoffers door politiemedewerkers 
in het kader van het onthaal en de slachtofferbejegening. Uit de voormelde evaluaties komt naar voor 
dat deze eerdere aanbevelingen ook uitermate relevant blijven wanneer het situaties van intrafamiliaal 
geweld betreft. 

10.3 Conclusies 

Als partners in de keten hebben de politiediensten de voorbije jaren inspanningen geleverd in de strijd 
tegen intrafamiliaal geweld waarbij onder meer de bewustwording, de registratie en identificatie en de 
aanpak van partnergeweld bij de politie sterk verbeterd zijn. 

Uit onderhavig onderzoek komt echter naar voor dat sensibilisering en opleiding van de medewerkers 
van de politiediensten en interne en externe doorverwijzing van slachtoffers door politiemedewerkers 
aspecten blijven die specifiek in het kader van intrafamiliaal geweld bijzondere aandacht blijven vragen. 

10.4 Aanbevelingen 

Het Vast Comité P beveelt dan ook aan dat de politiediensten de inspanningen die ze de voorbije jaren 
hebben geleverd in het kader van de integrale en geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld 
zouden voortzetten, waarbij in het bijzonder zou worden ingezet op de sensibilisering en de opleiding 
van de medewerkers met betrekking tot deze problematiek, evenals op een optimalisering van de 
interne en externe doorverwijzing door politiemedewerkers van slachtoffers van intrafamiliaal geweld. 
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11 POLITIEBELEID OMTRENT DRUGS IN SCHOOLMILIEU 

11.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Op verzoek van de parlementaire begeleidingscommissie opende het Vast Comité P een 
toezichtsonderzoek naar het politiebeleid omtrent drugs in een schoolmilieu. 

Om een beeld te krijgen van deze problematiek, werd in twee fases gewerkt. 

In de eerste fase werd vooral gewerkt aan de hand van een deskresearchmethode om informatie te 
verzamelen met betrekking tot deze problematiek. Er werd onder andere een analyse verricht van de 
federale beleidsnota drugs uit 2001, van het nationaal veiligheidsplan en de zonale veiligheidsplannen, 
van de klachten die het Vast Comité P aangaande deze problematiek heeft ontvangen, van de cijfers 
betreffende de inzet van drugshonden in scholen en van de parlementaire vragen omtrent deze 
problematiek. Nog in de eerste fase werden de visies van de coördinator van de Algemene Cel 
Drugsbeleid binnen de Interministeriële Conferentie Drugs en van de Vaste commissie van de lokale 
politie (VCLP) ingewonnen. 

In de tweede fase lag de nadruk meer op fieldresearch. Op basis van de ingezamelde gegevens uit de 
eerste fase werd een bezoek gebracht aan enkele politiezones om een beeld te krijgen van de aanpak 
van de problematiek in de praktijk. Hiervoor werd een vragenlijst opgesteld die peilde naar hun 
preventief en repressief optreden, hun partnerschappen, de mogelijkheden betreffende specifieke 
hulpverlening in hun regio en de wettelijke basis waarop zij zich beroepen om over te gaan tot actie. In 
deze tweede fase werd eveneens gekeken naar de procedure van de dienst hondensteun van de federale 
politie en werd gevraagd naar de adviezen die de juridische dienst van de federale politie al formuleerde 
over het doorzoeken van scholen en het besnuffelen van personen met behulp van drugshonden. 

11.2 Vaststellingen 

De federale beleidsnota drugs vertrekt vanuit het standpunt dat het drugsprobleem een 
volksgezondheidsprobleem is. Om dit drugsprobleem aan te pakken, dient zowel op de vraag naar als op 
het aanbod aan drugs gewerkt te worden. Hierbij is het beleid gestoeld op drie pijlers, namelijk 
preventie, zorgverlening en repressie en wordt er gestreefd naar een globale, allesomvattende aanpak 
en naar een met alle betrokken actoren geïntegreerde werking. 

Gericht op de jeugd, spitst het beleid zich voornamelijk toe op preventie, waarbij de preventie dient aan 
te sluiten bij de leefwereld van de groepen tot wie ze zich richt. Wat de jongeren betreft, zou de school 
de plaats bij uitstek moeten zijn om een preventiebeleid te voeren. Primaire preventie in het onderwijs 
dient daarom als cruciaal bestempeld te worden. 

Binnen de geïntegreerde politie is enkel de lokale politie begaan met deze materie. Hierbij kan de lokale 
politie wel rekenen op de steun van de federale politie wat productondersteuning en de inzet van 
drugshonden betreft. 

Deze problematiek werd door 59 politiezones ingeschreven in hun zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Het 
overgrote deel gaat hierin echter niet verder dan het vermelden van de school als partner in de strijd 
tegen drugs. Slechts 8 politiezones hebben dit meer specifiek uitgewerkt naar scholen en jongeren toe. 
Maar in minstens één zone blijft dit om budgettaire redenen dode letter. 

Op het vlak van preventie zijn de meningen verdeeld. De visies over wat zuivere drugspreventie in 
scholen betreft vanuit het hulpverleningsstandpunt en vanuit het standpunt van de coördinator van de 
Algemene Cel Drugsbeleid binnen de Interministeriële Conferentie Drugs enerzijds en vanuit de VCLP 
anderzijds staan hierbij tegenover elkaar. Voor de eersten betreft dit geen taak die politiediensten op 
zich moeten nemen wegens de rolverwarring die zou kunnen ontstaan in hoofde van de schoolgaande 
jeugd en dient de politie bijgevolg gebruikt te worden als ‘stok achter de deur’. Voor de VCLP is het ‘stok 
achter de deur’-verhaal een te enge visie op politie en hebben de politiediensten ook een bijdrage te 
leveren op het vlak van preventie. In de praktijk geven de meeste politiezones wel degelijk 
drugspreventie in scholen. In het beleid van de verschillende politiezones is echter geen echte lijn te 
trekken. De mate waarin de politiezone preventielessen verzorgt in scholen en de manier waarop dit 
gebeurt, hangt in grote mate af van het aanbod aan preventie dat beschikbaar is binnen de regio van de 
betrokken politiezones. De redenen waarom de politiezones zelf de preventielessen verzekeren, zijn 
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hoofdzakelijk te vinden in het ontbreken van andere instanties of instellingen die deze lessen binnen de 
regio kunnen of willen verzorgen. Andere redenen die gegeven worden door de politiezones zijn: de 
efficiëntie van de boodschap omtrent verboden producten, het beter kunnen toelichten van het wettelijk 
kader, de geloofwaardigheid of nog het opbouwen van een relatie met de scholieren door middel van 
preventielessen in plaats van slechts in contact te komen bij een repressief optreden. 

Wat de inzet van drugshonden in scholen betreft, lopen de meningen eveneens uiteen. De 
drugshulpverlening staat nogal huiverachtig tegenover dergelijke controles in scholen, daar deze 
controles niet waterdicht zijn. Soms worden leerlingen onterecht aangeduid door de drugshond, terwijl 
anderen dan weer niet ontdekt worden. Het standpunt van de coördinator van de Algemene Cel 
Drugsbeleid binnen de Interministeriële Conferentie Drugs gaat ook in die richting, met deze nuance dat 
dergelijke controles wel uitzonderlijk kunnen in het kader van de normhandhaving, maar enkel in het 
kader van een globale aanpak en wanneer het probleem het individueel geval overstijgt. Deze methode 
systematisch en vanuit preventief oogpunt toepassen, lijkt de coördinator dan ook geen goed idee. De 
VCLP stelt daarentegen dat de lokale politie moet kunnen ingaan op dergelijke vragen van scholen, en 
dit ondanks de negatieve commentaren vanuit de hulpverlening. In dit opzicht werd in 2013 een 
parlementaire vraag gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid149. In haar antwoord 
gaf de toenmalige bevoegde minister aan dat erover gewaakt moest worden dat de drugscontroles met 
honden in scholen plaatsvinden binnen een globale en geïntegreerde aanpak die vertrekt vanuit een 
gezondheidsbenadering. Bovendien gaf de minister aan dat het belangrijk was dat dergelijke controles 
met honden geëvalueerd werden. 

Binnen de politiepraktijk is geen eensgezindheid over de inzet van drugshonden in scholen. Waar 
sommige politiezones voorstander zijn van deze praktijk, zien andere politiezones totaal het nut niet in 
van dergelijke controles. De zones die voorstander zijn, geven aan dat zij deze controles slechts 
uitvoeren na een positieve opportuniteitsevaluatie. Het onderzoek door het Vast Comité P wees echter 
uit dat dergelijke opportuniteitsstudie door de lokale politie de uitzondering is. 

De dienst hondensteun van de federale politie voert evenmin een opportuniteitsstudie van dergelijke 
controles uit, maar beperkt zich tot het geven van technisch advies met betrekking tot de uitvoering van 
de drugscontrole. Voor aanvang van de drugscontrole geeft de hondengeleider uitleg over het verloop 
ervan. Wanneer de hond een scholier aanduidt en dit nadien manifest onjuist blijkt te zijn, dan zal de 
hondengeleider deze fout toegeven in het bijzijn van de scholieren en de directie. De dienst geeft hierbij 
wel aan dat contaminatie, het ruiken naar drugs zonder er zelf genomen te hebben of in bezit te hebben 
gehad, soms een probleem vormt. De dienst hondensteun houdt echter geen statistieken bij over de 
betrouwbaarheid van de honden. Een eerdere poging hiertoe is mislukt, maar nu loopt wel een project. 
Voor de betrouwbaarheid van de honden beroept de dienst hondensteun zich op de doorgedreven 
trainings- en evaluatieprocedures. 

De dienst hondensteun van de federale politie heeft op vraag van de lokale politie voor het jaar 2012 de 
drugshonden 163 maal ingezet in een schoolomgeving, met name 85 maal de actieve150 drugshond en 
78 maal de passieve151 drugshond. Hierbij worden de actieve drugshonden ingezet om lokalen te 
doorzoeken en de passieve om personen te besnuffelen. In 2013 werden de drugshonden 149 maal 
ingezet, 81 maal de actieve en 68 maal de passieve. 

De controles met drugshonden in scholen gebeuren bijna altijd op vraag van de school zelf en steeds 
met de toestemming van de scholen. Het bevoegde parket wordt eveneens steevast ingelicht over een 
dergelijke controle. De meeste politiezones geven ook aan dat dergelijke acties gerechtelijk van aard 
zijn. 

Het repressief optreden binnen de schoolmuren – los van acties met drugshonden – hangt ook sterk af 
van politiezone tot politiezone. Meestal gebeurt het op vraag van de school zonder dat daar steeds 

                                                 
149  Vr. en Antw. Senaat, 20 februari 2013, Vr. 5/8190 H. BROERS. 
150  De actieve drugshond zoekt illegale verdovende middelen in open en gesloten ruimten en in wagens. Hij blaft wanneer 

hij drugs of de geur ervan opmerkt en wordt ingezet bij huiszoekingen, wegcontroles, enz. 
151  De passieve of stille drugshond zoekt illegale verdovende middelen bij personen en gaat zitten voor de persoon bij wie 

hij een verdachte geur opmerkt. Deze hond wordt voornamelijk ingezet bij controle van grote groepen personen zoals in 
scholen, gevangenissen, dancings, vliegtuigen, treinen, tijdens festivals, enz. 
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voorafgaande afspraken over gemaakt zijn met de school. Doorgaans wordt het parket op voorhand 
ingelicht, maar zijn er evenmin voorafgaande afspraken met het parket. 

Wat het doorzoeken van de lockers van de door de drugshonden aangeduide scholieren betreft, is er 
veel onduidelijkheid bij de lokale politie. Sommige politiezones geven aan toestemming te vragen aan de 
scholier zelf, ook al is deze minderjarig, en bij ontstentenis hiervan over te gaan tot een zoeking op 
basis van heterdaad. Andere politiezones werken met de toestemming van de school. De uitzondering 
dringt er bij de schooldirectie op aan om een bepaling te laten opnemen in het schoolreglement die het 
openen van de lockers mogelijk maakt in bepaalde gevallen. Opvallend is dat de zones die werken op 
basis van toestemming, deze toestemming nooit vragen aan de ouders of de voogd van de minderjarige 
scholier. 

Over de nazorg van de met drugs betrapte scholieren zijn de meningen wel eensgezind. Een oriëntering 
naar de hulpverlening geniet unaniem de voorkeur. Hoe de nazorg echter verder georganiseerd wordt, is 
dan weer afhankelijk van het aanbod binnen de hulpverlening dat ter beschikking is en heel sterk 
varieert van regio tot regio. Zo geven enkele politiezones aan dat er geen opvolging is van de scholieren 
wegens het ontbreken van elke vorm van hulpverlening binnen hun regio. Ook de oriëntatie die het 
openbaar ministerie aan deze dossiers geeft, is medebepalend voor de verdere nazorg. Enkele 
politiezones geven hierbij aan dat dit binnen hun regio zeer goed loopt. 

11.3 Conclusies 

Er is bij de verschillende actoren die betrokken zijn bij de drugsproblematiek weinig eensgezindheid 
terug te vinden met betrekking tot het politiebeleid omtrent drugs in een schoolmilieu. Binnen de 
politiediensten zelf is er evenmin een lijn te trekken betreffende de aanpak van deze problematiek. De 
standpunten van de diverse politiezones liggen soms heel ver uiteen. 

Het verzorgen van preventielessen in scholen door politiediensten wordt dikwijls – afhankelijk van de 
plaatselijke situatie – ingegeven door het ontbreken van andere instellingen en/of instanties die dit 
takenpakket op zich kunnen of willen nemen. Er is evenwel geen eenvormigheid in wat aangeboden 
wordt door de politiediensten. 

Het uitvoeren van drugscontroles met drugshonden in scholen is een punt van discussie. Opvallend 
hierbij is wel dat er nauwelijks een opportuniteitsstudie gemaakt wordt door de lokale politie, alvorens 
zij overgaat tot dergelijke controles.  

De controles met drugshonden zijn niet sluitend. Een meetsysteem voor de betrouwbaarheid van de 
resultaten ontbreekt vooralsnog. 

Er heerst wel eensgezindheid over het oriënteren naar de hulpverlening van met drugs betrapte 
scholieren. Het aanbod van dergelijke hulpverlening varieert echter sterk van regio tot regio. 

Over het doorzoeken van de lockers van de scholieren bestaat veel onduidelijkheid bij de politiediensten. 
Het wettelijk kader lijkt niet steeds goed gekend te zijn. 

11.4 Aanbevelingen 

Aan de politiezones die de inzet van drugshonden in scholen overwegen, kunnen de volgende 
aanbevelingen worden gedaan: 
- Een degelijke studie maken over de opportuniteit, met inbegrip van de legaliteit, de proportionaliteit 

en de subsidiariteit om een dergelijke actie met drugshonden in scholen uit te voeren. Deze studie 
moet de concrete elementen bevatten waarop men zich beroept om over te gaan tot dergelijke 
actie. Indien het om een gerechtelijke actie gaat, zouden deze elementen vooraf via een proces-
verbaal kenbaar moeten worden gemaakt aan de bevoegde procureur des Konings. Indien het om 
een preventieve, niet-gerechtelijke actie gaat, dient de voorkeur gegeven aan het optreden met 
actieve drugshonden. 

- Om in geval van dergelijke acties problemen te vermijden met betrekking tot het openen van 
lockers, is het aangewezen dat de politiezones de scholen op hun grondgebied sensibiliseren om 
eventueel een passage in verband met het openen van lockers op te nemen in het schoolreglement. 

- Met betrekking tot het repressief optreden in scholen in verband met drugsgerelateerde feiten, is 
het aangewezen dat de politiediensten en de scholen afspraken maken over de inschakeling van de 
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politie. Deze afspraken dienen evenwel het akkoord te hebben van het bevoegde parket, dat in 
geval van positieve vaststellingen de mogelijkheden kan benutten om ook in de nazorg van de 
verdachte minderjarige te voorzien. 

 
Aan de federale politie en de dienst hondensteun dient te worden gevraagd: 
- Een werkbaar statistisch instrument uit te werken en te gebruiken om de interventies met 

drugshonden ‘in real time’ in kaart te brengen en de resultaten ervan zichtbaar te maken. In dit 
instrument zouden ook de gegevens over de controles met drugshonden van de lokale politiezones 
kunnen worden opgenomen. 

- Voor de aanvang van de controles, de leerlingen en het schoolpersoneel duidelijk te informeren over 
de procedure. Bij deze uiteenzetting zou ab initio duidelijk gemaakt moeten worden dat er bij een 
controle met een passieve drugshond altijd een risico op contaminatie en foutieve vaststellingen is. 
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12 ROL VAN DE AIG BIJ DE SELECTIE EN EVALUATIE VAN MANDAATHOUDERS 

12.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Naar aanleiding van bemerkingen die het Vast Comité P ontving over de toenmalige selectieprocedure 
voor gerechtelijk directeur te BRUGGE evenals over de samenloop van deze procedure met de 
selectieprocedure voor een diensthoofd coördinatie en leiding in de betrokken FGP, startte het Vast 
Comité P een onderzoek dat zich toespitste op diverse aspecten van beide selectieprocedures. 

Met name werd ingegaan op de timing van beide procedures en op de samenstelling van beide 
selectiecommissies. Hoewel beide selectiecommissies conform het KB RPPol werden samengesteld, 
bracht het onderzoek een aantal disfuncties aan het licht op het vlak van de (schijn van) onpartijdigheid 
van hun samenstelling, waardoor er ernstige vragen te stellen zijn bij het integriteitsgehalte van 
bepaalde leden (incl. secretarissen) van de commissies. Vooral dan wat de samenstelling van de 
selectiecommissie voor het diensthoofd coördinatie en leiding betreft. Die ontstane schijn van 
belangverstrengeling ten opzichte van laatstgenoemde selectiecommissie bevatte de kiemen die het 
wantrouwen tegenover de onpartijdigheid van de selectiecommissie voor gerechtelijk directeur deden 
groeien. 

Zo vormt het inderdaad een probleem dat de voorzitter van de selectiecommissie voor het diensthoofd 
coördinatie en leiding een kandidaat diende te beoordelen waarmee hij onmiddellijk nadien in 
concurrentie zou moeten treden voor het ambt van gerechtelijk directeur. Ten opzichte van leden van 
een selectiecommissie mag en kan op geen enkel moment twijfel bestaan over hun onpartijdigheid en 
over hun integriteit als beoordelaars. 

Tegelijkertijd werd vastgesteld dat, niettegenstaande de duidelijke regelgeving en de interne richtlijnen, 
de dienst HRM van DGJ, minstens in de betrokken selecties, de voorziene goedkeuring van samenstelling 
van de selectiecommissies door de CG niet afwachtte alvorens een commissie te houden of alvorens 
kandidaten in te lichten over de samenstelling van een dergelijke commissie. 

Het onderzoek toonde tevens aan dat een vergadering van de selectiecommissie voor diensthoofd 
coördinatie en leiding ‘virtueel’ werd gehouden. Er moet kunnen worden verwacht dat de 
omstandigheden waarin de beslissing van de commissie tot stand kwam naar waarheid worden 
voorgesteld in het proces-verbaal, wat in het betrokken geval niet zo bleek te zijn. 

Specifiek wat de selectie voor gerechtelijk directeur betreft, werden, naast een aantal vormelijke 
aspecten met betrekking tot de aard van de proeven en de vermelding ervan in de ontbieding van de 
kandidaten, de voorbereiding van de selectiecommissie, de deliberatie, de motivering en het opgestelde 
proces-verbaal, een heel aantal vragen gesteld omtrent de rol en de integriteit van de secretaris van de 
betrokken selectiecommissie. 

Samenvattend kan worden gesteld dat het onderzoek naar beide selectieprocedures binnen de algemene 
directie van de gerechtelijke politie van de federale politie diverse disfuncties heeft blootgelegd op het 
individuele niveau, maar ook op dat van de organisatie. Met het oog op bijsturingen op beide niveaus 
werden een aantal aanbevelingen overgemaakt aan de commissaris-generaal van de federale politie. 

Naar aanleiding van dit onderzoek, en de erin vastgestelde disfuncties, werd de aandacht gevestigd op 
het feit dat, in tegenstelling tot de samenstelling van de selectiecommissies voor korpschef van de lokale 
politie, de inspecteur-generaal (IG) van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale 
politie (AIG) geen deel uitmaakt van de selectiecommissie voor gerechtelijk directeur. Opvallend is 
bovendien dat de IG anderzijds wel deel uitmaakt, als voorzitter, van de evaluatiecommissie van 
gerechtelijk directeur. Het Vast Comité P opteerde er dan ook voor om de coherentie in de deelname van 
de IG in de evaluatie- en selectiecommissie voor mandaathouders, enerzijds, en de rol van de IG in 
dergelijke commissies, anderzijds, naderbij te bekijken. 
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12.2 Vaststellingen 

12.2.1 Algemeen 
De selectie en evaluatie van mandaathouders wordt momenteel152 geregeld door titel III van deel VII 
RPPol153. In onderstaande tabel wordt, wat betreft selectie, respectievelijk evaluatie, van 
mandaathouders, samenvattend de eventuele aanwezigheid van de IG in dergelijke commissies 
weergegeven154. 

Tabel 19:  Deelname van de inspecteur-generaal aan de selectie- en evaluatiecommissies 

 Selectiecommissie Evaluatiecommissie 

Lokale politie   

• Korpschef (de plaatselijke 
selectiecommissie) 

IG is bijzitter155 
(art. VII.III.58 RPPol) IG is bijzitter 

(art. VII.III.71 RPPol) • Korpschef (de nationale 
selectiecommissie)156 

IG is geen lid 
(art. VII.III.59 RPPol) 

Federale politie   

• Commissaris-generaal 
IG is voorzitter 

(art. VII.III.61 RPPol) 
IG is geen lid 

(art. VII.III.72 RPPol) 

• Directeur-generaal 
IG is geen lid  

(art. VII.III.62 RPPol) 
IG is bijzitter  

(art. VII.III.73 RPPol) 

• Dirco 
IG is geen lid  

(art. VII.III.63 RPPol) 
IG is voorzitter  

(art. VII.III.74 RPPol) 

• Dirjud 
IG is geen lid  

(art. VII.III.65 RPPol) 
IG is voorzitter  

(art. VII.III.75 RPPol) 

• Directeur157 
IG is bijzitter  

(art. VII.III.67 RPPol)158 
IG is bijzitter  

(art. VII.III.76 RPPol)159 

                                                 
152  Het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de mandaten bij de 

politiediensten wijzigde de volledige titel III (art. VII.III.1 tot en met VII.III.111) van deel VII RPPol (B.S., 
9 oktober 2008). 

153  Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (B.S., 
31 maart 2001. 

154  De volledige samenstelling van de verschillende selectie- en evaluatiecommissies voor mandaathouders wordt voorzien in 
titel III van deel VII RPPol. Wanneer in deze tabel verwezen wordt naar ‘evaluatiecommissies’ wordt samenvattend gedoeld 
op de verschillende mogelijke evaluaties van een mandaathouder. Er kunnen met name, op basis van de finaliteit, drie 
soorten evaluaties onderscheiden worden: (1) de evaluatie op verzoek van de mandaathouder, die om hernieuwing van 
zijn mandaat verzoekt (de ‘eindevaluatie’), (2) de evaluatie in het kader van een eventuele voortijdige beëindiging van het 
mandaat (de ‘punctuele evaluatie’) en (3) de ‘specifieke tussentijdse evaluatie’ van de commissaris-mandaathouder met 
het oog op zijn bevordering tot hoofdcommissaris van politie (cf. artikel 135ter Exoduswet). 

155  De Inspecteur-generaal is slechts lid van de selectiecommissie sinds de wijziging van het toenmalige artikel VII.III.75 
RPPol (later art. VII.III.58) door het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (B.S., 23 mei 2007). Voorheen 
was de IG geen lid van de selectiecommissie. 

156  Wat betreft de rol van de inspecteur-generaal als bijzitter in de selectiecommissie van lokale korpschef, dient een 
randbemerking te worden gemaakt. Het geciteerde artikel VII.III.58 RPPol verwijst naar de plaatselijke 
selectiecommissie voor het ambt van korpschef (cf. art. 48 en 50 WGP). Maar art. 50, vierde lid, WGP voorziet dat de 
gemeenteraad/politieraad ook een beroep kan doen op een selectiecommissie die door de minister van Binnenlandse Zaken 
wordt samengesteld. In deze nationale selectiecommissie voor het ambt van korpschef heeft de inspecteur-generaal 
dan weer GEEN zitting (cf. artikel VII.III.59 RPPol). 

157  Het ambt van ‘directeur binnen het commissariaat-generaal of een algemene directie van de federale politie’ wordt voor de 
volledigheid in huidig overzicht meegenomen maar sinds de wijzigingen aan artikel 66 van de wet van 26 april 2002 
houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse 
andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (B.S., 30 april 2002), aangebracht door de wet van 26 maart 2014 
houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten (B.S.,31 maart 2014), wordt dit niet langer als een mandaat 
aanzien. 

158  Voorafgaandelijk aan het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de 
mandaten bij de politiediensten (B.S., 9 oktober 2008) werd een en ander geregeld door het koninklijk besluit van 
21 december 2006 houdende samenstelling van de selectiecommissie voor de mandaten van directeur binnen het 
commissariaat-generaal of een algemene directie van de federale politie (B.S., 10 januari 2007). 

159  Voorafgaandelijk aan het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de 
mandaten bij de politiediensten (B.S., 9 oktober 2008) werd een en ander geregeld door het koninklijk besluit van 
4 juli 2004 houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor de mandaten van directeur bij de federale politie 
(B.S., 28 juli 2004). 
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12.2.2 Werklast voor de IG 
De deelname aan de betrokken commissies vertegenwoordigt voor de IG een hoge werklast. Ter 
illustratie wordt in de navolgende tabellen het aantal evaluatiecommissies weergegeven waaraan de IG 
sinds 2005 deelnam160. Dat dit aantal varieert door de jaren heen is uiteraard een gevolg van het feit 
dat op het ogenblik van de politiehervorming bijna alle korpschefs gelijktijdig werden aangesteld. Dit 
verklaart de ‘dip’ in de cijfers in de periode 2007-2009. Stilaan zullen de aanstellingen, en bijgevolg ook 
de evaluaties, beter in de tijd gespreid worden. 

Tabel 20:  Werklast voor de inspecteur-generaal op het vlak van de evaluatiecommissies 

EVALUATIECOMMISSIES 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Lokale politie           

• Korpschef 10 7 15 112 5 9 4 9 154 77 

Federale politie           

• Commissaris-
generaal 

          

• Directeur-
generaal 0 0 0 2 0 0 0 0 0  

• Dirco 0 1 2 4 12 0 1 0 4 20 

• Dirjud 2 4 1 0 15 0 0 0 0 29 

• Directeur 1 0 1 0 12 0 0 0 6 21 

TOTAAL 13 12 19 118 44 9 5 9 164 147 

12.2.3 Evaluatiecommissies 

12.2.3.1 Deelname van de inspecteur-generaal 
Sinds de politiehervorming is de IG lid geweest (al of niet als voorzitter dan wel als bijzitter) van de 
evaluatiecommissies van de verschillende mandaathouders van de geïntegreerde politie, enkel de 
evaluatiecommissie voor de functie van commissaris-generaal van de federale politie vormt hierop een 
uitzondering. 

12.2.3.2 Rol van de IG/AIG 
Informatiegaring 

De RPPol stelt dat de evaluatie van een mandaathouder mede steunt op de gegevens die blijken uit 
“… de bevragingen en uit de vaststellingen van de algemene inspectie die deze heeft gedaan in het raam 
van haar opdrachten” en geeft daarbij o.a. aan de voorzitter van de evaluatiecommissie de mogelijkheid 
om de nodige bevragingen te laten doen door de AIG161. 

Met het oog op de eerste tussentijdse evaluatie van de initiële “primo-benoemingen” werd een 
gedetailleerde procedure toegelicht in de ministeriële omzendbrief GPI 41 van 24 december 2003 
houdende nadere richtlijnen inzake de evaluatie van bepaalde mandaathouders162. Hierbij wordt o.a. 
specifiek ingegaan op de rol van de AIG en wordt gepreciseerd dat wanneer de IG een 
evaluatiecommissie voorzit, hij dezelfde taken en bevoegdheden heeft als de andere voorzitters, maar 
dat wanneer hij deelneemt als gewoon lid van een evaluatiecommissie, “hij gehouden is om een actieve 
rol op zich te nemen bij het verzamelen van de nodige inlichtingen, ondermeer via de 

                                                 
160  De gegevens voor de jaren 2005-2012 zijn deze zoals door de AIG weergegeven in haar jaarverslagen, voorhanden op 

http://www.aigpol.be/nl/. De gegevens voor 2013 en 2014 werden bijkomend opgevraagd aan de directie statuten van de 
AIG. 

161  Artikel VII.III.78 respectievelijk artikel VII.III.80 RPPol. 
162  B.S., 31 december 2003. 

http://www.aigpol.be/nl/
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gedeconcentreerde diensten” en daarbij o.a. kan rekenen op de medewerking van alle, zowel interne als 
externe, auditdiensten en controle-organen …163. 

Dezelfde verwijzingen naar deze actieve rol werden opgenomen in de ministeriële omzendbrief GPI 43 
van 28 februari 2005 houdende richtlijnen betreffende het verzoek tot hernieuwing van bepaalde 
mandaathouders164, dit in het licht van de evaluatie van deze primo-benoemden na afloop van hun 
eerste termijn van vijf jaar. 

Deze actieve informatiegaring gebeurt ook effectief door de AIG. In het jaarverslag 2011-2012 van de 
AIG wordt de uitvoering van deze opdracht als volgt verwoord: “De Directie Statuten (IGST) staat in 
voor de voorbereiding van de evaluatiedossiers voor de inspecteur-generaal. De IGST-leden, die de 
evaluatiedossiers behandelen, stellen voor elk dossier een aantal welbepaalde controlehandelingen. In 
een eerste fase worden alle relevante inlichtingen bij de interne en externe partners verzameld. Deze 
infogaring heeft betrekking zowel op de korpswerking in het algemeen als op de wijze van functioneren 
van de korpschef in het bijzonder. Op basis van de ingewonnen inlichtingen deelt de inspecteur-generaal 
zijn visie op het functioneren van de korpschef aan de burgemeester-voorzitter van de 
evaluatiecommissie mee. In een tweede fase wordt het activiteitenverslag, dat de mandaathouder 
verplicht bij zijn verzoek tot hernieuwing van zijn mandaat moet voegen, geanalyseerd. Deze analyse 
laat de inspecteur-generaal toe om gerichte (kritische) vragen aan de mandaathouder te stellen tijdens 
het evaluatiegesprek”165. 

De omzendbrieven GPI 41 en GPI 43 hebben echter enkel en alleen betrekking op de evaluatie van 
mandaathouders in het kader van de primo-benoemingen. Beide omzendbieven kondigen expliciet een 
navolgende omzendbrief aan voor de regeling “en régime”. Tot op heden is deze nog niet verschenen, 
waardoor voor de praktische gang van zaken en voor de invulling van de rol van de AIG tot op heden 
nog steeds wordt teruggevallen op voornoemde omzendbrieven. Geen van beide genoemde 
omzendbrieven heeft echter betrekking op de toestand “en régime”, noch zijn ze aangepast aan de 
huidige, inmiddels gewijzigde, wettelijke en reglementaire bepalingen. 

Tot slot kan met betrekking tot de informatiegaring de vraag gesteld worden met welke finaliteit deze 
juist gebeurt en welke bronnen hiervoor geraadpleegd kunnen worden. Een en ander vraagt 
verduidelijking. 

Secretariaatsrol 

Volgens de wettelijke bepalingen wordt iedere evaluatiecommissie bijgestaan door een secretaris. Deze 
secretaris wordt aangewezen door de voorzitter van de betrokken commissie166. 

Daar waar de IG de voorzittersrol van dergelijke commissie waarneemt (in de commissies voor 
gerechtelijk directeur en bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie), neemt de dienst 
statuten van de AIG de secretariaatsrol waar. 

In de gevallen waarin de IG bijzitter is, wordt de secretaris aangeduid door de voorzitter. Sinds een 
aantal jaren is de praktijk geëvolueerd in die zin dat de secretaris nog steeds wordt aangeduid door de 
voorzitter, maar de dienst statuten van de AIG telkenmale spontaan “technische ondersteuning” aan de 
betrokken secretaris aanbiedt. Een en ander blijkt gegroeid uit de vaststellingen van de IG tijdens de 
opeenvolgende deelnames aan diverse commissies en zijn aanvoelen dat er nood was aan een grotere 
eenvormigheid leidde tot dit aanbod van de AIG167. In de praktijk wordt dit aanbod als volgt 
geconcretiseerd: bij aanvang van de procedure richt de AIG een standaardmail aan de secretaris van de 
commissie waarbij een informatiepakket wordt overgemaakt inhoudende (1) een overzicht van de 
wettelijke en reglementaire bepalingen (waarbij voor de ontbrekende aspecten de nodige suggesties 
worden gedaan), (2) een model van evaluatieverslag en (3) een overzicht van de diverse stappen van 
de procedure waarmee de secretaris rekening dient te houden bij de planning. 

                                                 
163  GPI 41, punt 5.3. 
164  B.S., 4 maart 2005. 
165  Jaarverslag AIG 2011-2012, 44. 
166  Cf. RPPol, art. VII.III.71 tot en met VII.III.76. 
167  Het ontwerp van koninklijk besluit in uitvoering van de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende 

diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten (B.S., 15 juni 2007) voorziet de 
technische ondersteuning van de secretarissen van de diverse selectie- en evaluatiecommissies voor mandaathouders van 
de geïntegreerde politie effectief in het takenpakket van de AIG. 
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12.2.4 Selectiecommissies 

12.2.4.1 Deelname van de inspecteur-generaal 
Voor de selectiecommissies is de toestand verschillend. In tegenstelling tot de evaluatiecommissies voor 
mandaathouders, is de IG niet steeds lid geweest van de selectiecommissies. Zo was de initiële 
‘plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef’ samengesteld uit drie leden: een korpschef 
(die optrad als voorzitter), een bestuurlijk directeur-coördinator en een deskundige168. In 2002 werd de 
samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef gewijzigd169 en 
uitgebreid van drie naar vijf leden door toevoeging van enerzijds de burgemeester, of de voorzitter van 
het politiecollege, en anderzijds de gouverneur of de door hem aangewezen 
arrondissementscommissaris170. In 2007 werd de samenstelling van de commissie nogmaals gewijzigd 
en uitgebreid naar zeven leden, waarbij de IG bijzitter wordt in de selectiecommissie in kwestie171. 

Tegelijkertijd dient erop gewezen dat de, weliswaar weinig gebruikte, nationale selectiecommissie voor 
het ambt van korpschef slechts bestaat uit drie commissieleden zonder betrokkenheid van de IG172. 
Bijkomend valt op dat bij de bijzondere procedure die, ten tijde van de politiehervorming, in het leven 
werd geroepen voor de aanvankelijke primo-benoemingen de IG dan weer wel in de selectiecommissies 
voor korpschef werd voorzien (echter niet in deze van gerechtelijk directeur, noch van bestuurlijk 
directeur-coördinator). Een eventuele coherentie in de gevolgde lijn kunnen wij met andere woorden niet 
ontdekken. 

12.2.4.2 Rol van de IG/AIG 
Daar waar (cf. supra) aan de IG een bijzondere rol wordt toegekend in de evaluatiecommissies, is dit 
niet het geval wat betreft zijn aanwezigheid in selectiecommissies. Er is geen enkele wettelijke bepaling 
ter zake. Er bestaan evenmin omzendbrieven die de rol van de IG, dan wel de procedure van de 
selectiecommissies, verduidelijken. De enige, beperkte, tekst in dit verband is de ministeriële 
omzendbrief ZPZ 25 van 7 december 2005 houdende procedures voor hernieuwing en aanwijzing “en 
régime” in het mandaat van korpschef173. Deze omzendbrief handelt echter over de voordrachtsdossiers 
voor de aanstelling/hernieuwing van een korpschef, waarbij kan worden opgemerkt dat ook deze tekst 
inmiddels niet meer werd aangepast aan de gewijzigde regelgeving. In de praktijk wordt daarom naar 
analogie van de evaluatiecommissies gehandeld. 

Infogaring 

In de praktijk wordt, naar analogie van de rol van de IG in de evaluatiecommissies, door de AIG 
getracht een actieve rol te vervullen inzake informatiegaring betreffende de kandidaten die door de 
selectiecommissie dienen te worden beoordeeld. Ook hier kan echter de vraag worden gesteld met welke 
finaliteit deze informatiegaring juist gebeurt en welke bronnen hiervoor geraadpleegd kunnen worden. 

Secretariaatsrol 

Wat betreft de selectiecommissies waarvan de IG voorzitter is (enkel deze van commissaris-generaal), 
wordt door de directie statuten van de AIG de secretariaatsrol waargenomen. Voor de commissies 
waarin de IG bijzitter is, wordt, zoals bij de evaluatiecommissies, een aanbod van technische 
ondersteuning aan de door de voorzitter aangeduide secretaris geboden. 

De IG en de directie statuten van de AIG wijzen erop dat men er via dit aanbod in slaagt om de selecties 
eenvormiger te laten verlopen. Bovendien bestond voorheen een aanbod van de FOD Binnenlandse 
Zaken, Algemene directie Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer, in de vorm van een nota met 
toelichting over de aanwijzing “en régime” van het mandaat van korpschef. Deze nota werd op zijn 
website digitaal ter beschikking gesteld samen met typedocumenten. Sinds de belangrijke wijzigingen 

                                                 
168  Het initiële artikel VII.III.75 RPPol. 
169  Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten (B.S., 25 april 2002). 
170  Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten, artikel 11 (wijziging van artikel VII.III.75 RPPol). 
171  Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 

rechtspositie van het personeel van de politiediensten, artikel 1 (wijziging van artikel VII.III.75 RPPol) (B.S., 23 mei 2007). 
172  RPPol, artikel VII.III.59. 
173  B.S., 15 december 2005. 
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aan de bepalingen van het mandaat in 2008174 werden de nota en de typedocumenten ingetrokken, 
zonder dat een alternatief werd aangeboden. Tot op vandaag kan men vaststellen dat de hiertoe 
voorziene webpagina175 vermeldt: “Deze pagina is onder constructie. Probeer later nog eens”. 

Een dergelijke ondersteuning lijkt echter nuttig aangezien de secretarissen van de selectiecommissies 
(aangeduid door de burgemeesters, voorzitters van de betrokken selectiecommissie) bijzonder weinig 
ervaring hebben in de materie. De directie statuten van de AIG tracht dit manco op te vangen door zelf 
typedocumenten te verstrekken, maar dit neemt niet weg dat de werkwijze die door haar wordt 
voorgesteld een eigen interpretatie blijft, gebaseerd op de oudere, niet meer geldende, omzendbrieven. 

12.2.5 Aanvullende elementen verstrekt door de IG en de dienst statuten 
De IG wijst op de uitgebreide samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van 
korpschef. Daar waar deze initieel uit drie leden bestond, maar stelselmatig aangroeide tot zeven leden 
(cf. supra), dient vastgesteld dat de samenroeping van een commissie met zeven leden, waaronder 
verschillende externe experten, veel agendaproblemen met zich meebrengt. Anderzijds is hij de mening 
toegedaan dat de selectiecommissies die slechts bestaan uit drie leden (selectiecommissies voor 
gerechtelijk directeur, bestuurlijk directeur-coördinator en nationale selectiecommissie voor korpschef) 
beperkt zijn en het risico in zich dragen te weinig extern (politie)georiënteerd te zijn. Een 
selectiecommissie bestaande uit vijf leden lijkt de IG daarom een zinvol en werkbaar compromis. 

De directie statuten van de AIG wijst aanvullend nog op de soms gebrekkige samenstelling van de 
persoonlijke dossiers van de kandidaten die beoordeeld moeten worden, daar waar, blijkens de 
regelgeving, de beslissing in de selectiecommissie wel degelijk mede op deze persoonlijke dossiers 
gebaseerd dient te worden. 

12.3 Conclusies 

Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat: 

1) Er weinig coherentie lijkt te zijn in de al of niet deelname van de inspecteur-generaal aan de 
selectie- en evaluatiecommissies voor mandaathouders van de geïntegreerde politie; 

2) De selectiecommissies voor mandaathouders zeer uiteenlopend zijn in hun samenstelling, ook naar 
het aantal commissieleden; 

3) De rol van de inspecteur-generaal, en bij uitbreiding van de Algemene inspectie van de federale 
politie en van de lokale politie in het algemeen, wat betreft de evaluatie van mandaathouders, 
uitvoerig omschreven wordt in enkele ministeriële omzendbrieven die slechts geldig waren voor de 
‘primo-benoemden’, waarbij de aangekondigde omzendbrief “en régime” er nooit kwam; 

4) Een eventuele bijzondere rol van de inspecteur-generaal, en bij uitbreiding van de Algemene 
inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het algemeen, wat betreft de selectie van 
mandaathouders, niet vermeld wordt in de wettelijke bepalingen en er evenmin enige omzendbrief 
duiding bracht; 

5) De inspecteur-generaal en de dienst statuten van de AIG, zowel voor de selectie- als voor de 
evaluatiecommissies, naar best vermogen een eigen interpretatie en invulling aan hun rol geven, 
waardoor o.a. door middel van een spontaan aanbod aan technische ondersteuning aan de 
secretarissen getracht wordt meer eenvormigheid in de procedures te bekomen. 

12.4 Aanbevelingen 

Ingevolge de voornoemde conclusies kan het Vast Comité P overgaan tot de volgende aanbevelingen: 

- De samenstelling van de selectiecommissies die betrekking hebben op mandaten binnen de federale 
politie (met name voor het ambt van directeur-generaal, voor het ambt van bestuurlijk directeur-
coördinator, voor het ambt van gerechtelijk directeur en de nationale selectiecommissie voor het 
ambt van korpschef) aanpassen met het oog op de opname van de inspecteur-generaal als lid van 
de betrokken commissies. Tegelijkertijd zouden die selectiecommissies die thans slechts uit drie 
leden bestaan (met name de selectiecommissies voor bestuurlijk directeur-coördinator, voor 

                                                 
174  Vervanging van de volledige titel III van deel VII RPPol door het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot wijziging van 

sommige bepalingen inzake de mandaten bij de politiediensten (B.S., 9 oktober 2008). 
175  https://www.besafe.be/politiebeheer/loopbaan-van-hogere-officieren/modeldocumenten. 

https://www.besafe.be/politiebeheer/loopbaan-van-hogere-officieren/modeldocumenten
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gerechtelijk directeur en de nationale selectiecommissie voor korpschef) kunnen worden uitgebreid 
naar vijf leden; 

- Het opstellen van de, in de ministeriële omzendbrieven GPI 41 en 43 aangekondigde, navolgende 
ministeriële omzendbrief met het oog op de regeling van de evaluatie van mandaathouders “en 
régime”; 

- Het opstellen van een ministeriële omzendbrief inzake de werking van de selectiecommissies voor 
mandaathouders; 

- Teneinde de eenvormigheid van de procedures te optimaliseren, lijkt het wenselijk om in beide 
voorgestelde omzendbrieven de huidige reële toestand op te nemen inzake: 

o de rol inzake informatiegaring die de inspecteur-generaal thans, naar analogie van zijn rol 
in de evaluatiecommissies, waarneemt in de selectiecommissies – waarbij de juiste finaliteit 
van die informatiegaring en de te raadplegen bronnen nauwkeurig omschreven dienen te 
worden; 

o de rol inzake technische ondersteuning van de secretarissen van de selectie- en 
evaluatiecommissies waargenomen door de directie statuten van de AIG. 
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13 PZ NAMEN – SLACHTOFFERBEJEGENING, ONTHAAL EN WEIGERING OM PV 
OP TE STELLEN 

13.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Naar aanleiding van een klacht in verband met het niet akteren van feiten van agressie aangegeven bij 
de politiezone Namen voerde het Vast Comité P in 2011 een toezichtsonderzoek uit naar de 
basisfunctionaliteiten “onthaal” en “politionele slachtofferbejegening”, enerzijds, en naar de 
problematiek van het “niet akteren”, anderzijds, in de politiezone Namen. Tussen juni 2013 en juli 2014 
werd een opvolgingsonderzoek verricht om na te gaan of de aanbevelingen die geformuleerd waren in 
het aanvankelijke onderzoek uitgevoerd werden. 

Een van de onderzoeksdaden die werden gesteld in het kader van dit tweede onderzoek, en in antwoord 
op een specifieke vraag van de toenmalige voorzitter van de Bijzondere commissie belast met de 
parlementaire begeleiding van het Vast Comité P, had betrekking op een onderzoek van het type 
‘straatinterview’ om te peilen naar de manier waarop mensen werden ontvangen op het onthaal van het 
politiecommissariaat “Théâtre”. Zo werden burgers die het commissariaat verlieten op discrete wijze 
door de enquêteurs bevraagd over hun algemene tevredenheidsgraad over het onthaal en over aspecten 
die verband houden met de houding, de discretie, de beschikbaarheid en de doeltreffendheid van de 
politieambtenaren die zich met hen hadden beziggehouden. Het onderzoek strekte zich uit over 
verscheidene weken in de overtuiging dat mensen wanneer ze een politiecommissariaat verlaten 
positieve, negatieve of neutrale percepties onder woorden kunnen brengen. Die percepties hangen 
grotendeels af van de kwaliteiten en de vaardigheden van hun gesprekspartner. 

Deze onderzoeksmethode maakte het mogelijk om reacties ‘heet van de naald’ in te winnen van de 
personen die het politiecommissariaat “Théâtre” verlieten en om de maatregelen die de politiezone 
genomen heeft met betrekking tot het onthaal af te toetsen aan de perceptie van de burgers zelf. Die 
ontmoetingen zijn ook belangrijk om de instelling bekend te maken bij een publiek dat niet altijd op de 
hoogte is van haar bestaan en om rechtstreeks contact te leggen tussen de burger en de controledienst 
buiten een context van klachtneerlegging. 

13.2 Vaststellingen 

Het opvolgingsonderzoek legt vooreerst de nadruk op het feit dat de politiezone verschillende initiatieven 
genomen heeft ter verbetering van bepaalde punten die uiteengezet waren in het onderzoeksverslag van 
2011. Wat de door het Vast Comité P geformuleerde aanbevelingen betreft, blijven er nog verscheidene 
aandachtspunten176, meer bepaald met betrekking tot de inrichting van het politiecommissariaat op de 
site “Théâtre”, het dragen van het naamplaatje, de supervisie van het onthaal, de uitbouw van het 
partnerschap, de verwezenlijking van de prioriteiten van de korpschef177 of nog het vademecum 
bestemd voor het onthaalpersoneel. 

Voorts blijkt uit het ‘straatinterview’-onderzoek dat drie vierde van de bevraagde personen vinden dat 
ze, over het geheel genomen, goed onthaald werden en stellen dat hun gesprekspartner vrij correct 
was. Verscheidene geïnterviewden beklaagden zich daarentegen over het feit dat ze geen antwoord 
hadden gekregen op hun vraag om informatie of dat ze geen klacht hadden kunnen indienen, hoewel ze 
dat wensten. Het gebrek aan bevredigende antwoorden, buiten de bezoeken die plaatsvonden op 
afspraak of op uitnodiging, is dan ook als grootste probleem naar voren gekomen uit het 
opvolgingsonderzoek. 

Negen van de tien personen menen dat de wachttijd redelijk is, terwijl dat in de conclusies van het 
aanvankelijke onderzoek nochtans een groot probleem gebleken was. Hoewel die situaties slechts in 
precieze gevallen schijnen voor te komen, gelet op het gevoerde onderzoek, neemt dit niet weg dat ze 
een impact hebben op het imago van de politiezone. Mensen weten dat ze weleens (zeer) lang zouden 
moeten kunnen wachten als ze zich aanbieden op het politiecommissariaat “Théâtre”, wat kan 
afschrikken. De geïnterviewden hebben eveneens slechts zeer weinig grieven geformuleerd over de 
plaats waar ze werden ontvangen. Vooral met betrekking tot de onthaalbalie werd enig voorbehoud 

                                                 
176  Die het voorwerp hebben uitgemaakt van aanvullende aanbevelingen. 
177  Inzake de kwaliteit van het onthaal en het optekenen van klachten. 
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gemaakt vanuit het oogpunt van de discretie en de vertrouwelijkheid. De beschikbare ruimte aan het 
pre-onthaal is immers nog altijd even smal als tevoren. 

De vraag betreffende het niet akteren werd niet als dusdanig gesteld tijdens de interviews178 maar de 
kwestie werd door de enquêteurs wel opgemerkt afhankelijk van de uiteengezette situaties. Van de 42 
beleefde situaties kunnen er drie gekwalificeerd worden als niet akteren. Aldus heeft het 
‘straatinterview’-onderzoek onderstreept dat men zich absoluut bewust moet zijn van de (eventuele) 
impact die een slecht onthaal of een weigering om te akteren kan hebben op een persoon. Iemand die 
naar een politiecommissariaat gaat, heeft er soms lang over gedaan alvorens die stap te zetten, een 
stap die bovendien niet altijd gemakkelijk is, vanuit materieel of psychologisch oogpunt. Wanneer 
mensen een slechte ervaring hebben gehad doordat werd geweigerd om te akteren of wanneer ze slecht 
onthaald werden, geven ze te kennen dat ze geen antwoord hebben gekregen op hun probleem of, erger 
nog, kunnen ze hun probleem of hun beoordeling daarvan op losse schroeven gaan zetten. In die 
situaties voelden de personen zich machteloos tegenover de weigering om hun klacht te akteren, terwijl 
ze nochtans stappen hadden ondernomen. 

De onthaalbeambten zondigen tegen de regels van professionalisme wanneer ze zich weinig of niet 
dienstverlenend opstellen of te weinig inspanningen leveren om mensen te helpen, of erger nog schieten 
tekort aan hun professionele plichten wanneer ze weigeren te akteren. Die vaststellingen vloeien ook 
voort uit een analyse van verschillende situaties geregistreerd179 in de databank van het Comité P over 
de politiezone Namen inzake onthaal en niet akteren. Maar ook uit een schrijven met een aantal grieven 
dat de burgemeester van Namen in maart 2013180 stuurde aan de leden van de lokale politie Namen 
tewerkgesteld bij het onthaal van het commissariaat van het stadscentrum en bij de telefoondesk. Die 
brief laat geen twijfel bestaan over het feit dat er op het vlak van onthaal moet worden ingegrepen om 
de kwaliteit ervan te verbeteren. 

Tot slot heeft de politiezone, meer specifiek wat de dienst “politionele slachtofferbejegening” betreft, 
gewerkt aan de zwakten waarop de nadruk gelegd was in het kader van het toezichtsonderzoek uit 
2011. Ze heeft de voornaamste problemen waarmee de politieassistentes dagelijks te maken hadden 
aangepakt. Als die maatregelen correct worden doorgevoerd alsook geregeld worden geëvalueerd, 
kunnen, dankzij het geleverde werk en de genomen maatregelen, de moeilijkheden uit het verleden 
worden weggewerkt en kan er tegemoet worden gekomen aan de aanbevelingen geformuleerd in 2011. 
De verantwoordelijken van de politiezone moeten echter blijven werken aan de aanhoudende problemen 
om die (te proberen) op te lossen. Wat het sensibiliseren van de personeelsleden voor de politionele 
slachtofferbejegening betreft, heeft het ‘straatinterview’-onderzoek aan het licht gebracht dat dit aspect 
van de functionaliteit zeker nog voor verbetering vatbaar is. 

13.3 Conclusies 

Het onthaal op de site “Théâtre” van de politiezone Namen blijft problematisch, niet noodzakelijk in 
termen van installaties – tenzij wat de vertrouwelijkheid betreft – noch in termen van houding maar wel 
in termen van de antwoorden die worden verschaft aan de bezoekers. De politiezone Namen heeft (nog) 
niet alle lessen getrokken uit het toezichtsonderzoek uitgevoerd in 2011. De gevallen van weigeren te 
akteren, zoals ze aan het licht gekomen zijn tijdens het ‘straatinterview’-onderzoek, roepen vragen op 
met betrekking tot de basisfunctionaliteiten “onthaal” en “politionele slachtofferbejegening”. 
Niettegenstaande de politiezone al verschillende stappen heeft gezet om (te proberen) die twee 
functionaliteiten te verbeteren, kan het Vast Comité P daar geen genoegen mee nemen gelet op de 
nieuwe vaststellingen gedaan naar aanleiding van het opvolgingsonderzoek. De politiezone moet die 
twee functionaliteiten nog verder verbeteren, los van de realisatie van de werkzaamheden om de 
infrastructuur te veranderen. Die werkzaamheden worden immers vaak naar voren geschoven als 
verklaring voor de terugkerende problemen die zich voordoen aan het onthaal. In de meeste gevallen 
beklagen de burgers zich immers over de houding van hun gesprekspartner en vooral over het gebrek 
aan begrip voor hun situatie. Er is een gebrek aan dienstverlening merkbaar, het is dus meer op dat vlak 
dat de hiërarchie van het korps moet optreden. 

                                                 
178  Dit om hen het antwoord niet in de mond te leggen. 
179  Over een periode van iets meer dan vijf jaar, van 01/01/2010 tot 28/02/2015. 
180  En waarover in de pers werd bericht. 
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13.4 Aanbevelingen 

Over het algemeen moet de politiezone voortgaan met de implementatie van de aanbevelingen 
geformuleerd in het kader van het toezichtsonderzoek uit 2011. Hier dient meer nog de nadruk te 
worden gelegd op de aanbevelingen met betrekking tot het niet akteren en het zorgen voor (verzwakte) 
slachtoffers. 

Op basis van de onderzoeksdaden verricht tijdens het opvolgingsonderzoek en van de analyse die eruit 
voortvloeit, werden aanvullende aanbevelingen geformuleerd. Voor de politiezone is het zaak om: 

- zich niet altijd te beroepen op infrastructuurproblemen als reactie op grieven in verband met het 
onthaal181. Het is hoognodig om grondig aan de slag te gaan met het personeel dat tewerkgesteld is 
aan het onthaal, los van de inrichting van de site;  

- het personeel bewust te maken van het belang om een goed onthaal te verzekeren door onder meer 
opleidingssessies te organiseren waarop slachtoffers (die dat wensen) kunnen komen getuigen over 
de impact die een slecht onthaal kan hebben;  

- van de behandeling van klachten in verband met problemen inzake “onthaal” een echte prioriteit te 
maken en, zo nodig, een tuchtprocedure op te starten. Daadwerkelijke maatregelen nemen om de 
strijd aan te binden tegen vormen van laxisme of slechte gewoonten die men binnen het korps heeft 
aangenomen;  

- na te denken over een systeem dat het mogelijk maakt om de wachttijd aan het onthaal te 
objectiveren en vooral om te controleren of die wachttijd geen middel is om klagers af te schrikken. 
Afhankelijk van de resultaten van die controles, zou de bevolking moeten worden geïnformeerd over 
de gemiddelde wachttijd om een klacht in te dienen om o.m. het imago van het onthaal te 
verbeteren; 

- geregeld het vademecum bestemd voor het onthaalpersoneel aan te passen en de 
dubbelzinnigheden eruit te schrappen. De politiezone moet een standpunt innemen en de deur niet 
openzetten voor weigeringen om te akteren; 

- het formulier “aanvraag bewaking woning – Lokale politie” aan te passen door er minstens de 
contactgegevens van de politiezone en van de betrokken dienst in op te nemen;  

- de supervisie op de functionaliteit “onthaal” te versterken door een ‘proximity management’ in te 
voeren en het onthaal geregeld intern te evalueren door er de burgers bij te betrekken. 

  

                                                 
181  Immers, een slechte inrichting van de lokalen ontslaat de onthaalbeambte niet van zijn taak om mensen goed te 

ontvangen, net zo min als een goede inrichting een garantie is voor een goed onthaal. 
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14 KENNISOVERDRACHT IN HET LICHT VAN DE VELE VERTREKKEN BIJ DE 
POLITIEDIENSTEN 

14.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

In de vroege jaren 2000 snijden verscheidene Belgische en buitenlandse publicaties moeilijkheden aan in 
het domein van human resources met betrekking tot het verlies van kennis binnen grote openbare en 
private organisaties. Dit heeft vooral te maken met het feit dat een deel van het personeel met pensioen 
gaat, de zogenaamde ‘babyboomgeneratie’182. Problemen zoals de massale pensionering, het verlies van 
knowhow, de integratie van nieuwe generaties van werknemers, de intergenerationele samenwerking, 
enz. worden aangekaart. 

In 2012 maakt de federale politie in een intern rapport (Persepolis) bekend dat ze jaarlijks gemiddeld 
475 voltijdse equivalenten zal verliezen gedurende de vijf volgende jaren. Ze benoemt meer precies de 
diensten waarin het kennisverlies ‘aanzienlijk’ en ‘nadelig’ zou kunnnen zijn, met name de federale 
gerechtelijke politie, de wegpolitie en de algemene directie van de ondersteuning en het beheer. Ze wijst 
ook op een groot kwantitatief en kwalitatief risico voor de organisatie als gevolg van haar verouderende 
populatie en haalt onder meer het feit aan dat de massale vertrekken, indien er niet correct op 
geanticipeerd wordt, een risico op verlies van kennis en knowhow inhouden. Verontrust door die 
vaststellingen, heeft het Vast Comité P in 2013 een toezichtsonderzoek geopend naar de kwestie van de 
kennisoverdracht in het licht van de vele vertrekken bij de politiediensten. 

Het onderzoek had een dubbele doelstelling: een stand van zaken schetsen van de kwestie van de 
kennisoverdracht in het kader van de vertrekken (op pensioen) binnen de politie maar vooral, gelet op 
de vermelding van een risico en niet van een bewezen disfunctie, de draagwijdte en de impact ervan op 
de organisatie en de goede politiewerking analyseren. Het onderzoek, dat aanvankelijk betrekking had 
op de federale politie, in de diensten en de domeinen die de meest relevante leken, was erop gericht om 
te bepalen of wat er op het vlak van kennismanagement en kennisdeling verwezenlijkt wordt de 
organisatie voldoende en adequaat kan ondersteunen in haar opdrachten. Op basis van een eerste reeks 
vraaggesprekken gevoerd met verantwoordelijken aangesteld voor die materie, werden meer 
doelgerichte gesprekken gehouden binnen de federale politie. Tussen juni 2013 en februari 2014 werd 
een dertigtal vraaggesprekken, individueel en in groep, gevoerd. De drie algemene directies van de 
federale politie werden bevraagd, alsook verscheidene diensten van het commissariaat-generaal. 

14.2 Vaststellingen 

14.2.1 De federale politie is zich bewust van de inzet 
Uit de geschetste stand van zaken blijkt dat de federale politie zich bewust is van de inzet op het vlak 
van kennismanagement en kennisdeling binnen haar verschillende diensten. Ze pakt de kwestie ook 
aan. Sinds de hervorming van de politiediensten is kennismanagement trouwens een aandachtspunt van 
de leidinggevenden. Het is dat op zijn minst in de strategische visie die eraan wordt gegeven, ook al 
diende er wat de concretisering betreft langer (2008) te worden gewacht alvorens men zich meer 
precieze projecten zag aftekenen. In 2014 hebben alle directies van de federale politie, zonder 
uitzondering, op hun manier een diagnose gesteld, prioriteiten bepaald en keuzes gemaakt om de 
kwestie van het kennismanagement aan te pakken, of meer specifiek de kwestie van de 
kennisoverdracht. 

Sinds 2010 is elk intern rapport183 van de federale politie, op zijn manier en vanuit zijn standpunt, tot 
het besluit gekomen dat er moet worden gehandeld, dringend gehandeld zelfs, om dit kennisverlies dat 
gepaard gaat met de vertrekken tegen te gaan. Zo werd er binnen twee grote operationele directies 
actie ondernomen: de directie bestuurlijke politie heeft er onder andere voor gekozen om in te zetten op 
de kennis- en expertisecentra (Centrex); de directie gerechtelijke politie heeft gereageerd op de 
vertrekken van bepaalde van haar onderzoekers door zich onder meer te concentreren op de verbetering 
van de rekrutering, van de opleiding, van de capaciteit en van de motivatie van het personeel184. Hoewel 
uit het onderzoek naar voren is gekomen dat er lokaal goede initiatieven worden genomen, ten aanzien 

                                                 
182  Tot deze generatie behoren de mensen die geboren zijn tussen 1946 en 1964. 
183  Waaronder hoofdzakelijk de rapporten Vitruvius (2010), Persepolis (2012-2014) en Vivaldi (2013). 
184  Dit zijn de actiedomeinen uit het Vitruvius-rapport (2010). 
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van die studies, dienen er vragen te worden gesteld bij de concrete gevolgen die eraan worden 
gegeven; sommige politieverantwoordelijken werden door jonge en minder jonge personeelsleden 
aangesproken over dit gebrek aan concretisatie. Vandaag, met enige afstand, moet de ‘alarmerende’ 
kant van de vertrekken waarschijnlijk genuanceerd worden185. In die zin roepen de moeilijkheden die de 
federale politie ondervindt om een gedetailleerd beeld op te hangen van het personeelsbestand van de 
geïntegreerde politie en de vaststelling met betrekking tot het ontbreken van een ‘register’ van 
competenties en kennis bij de politie vragen op, die hier minstens vermelding verdienen. 

De algemene directie van de ondersteuning en het beheer (voorheen DGS), van haar kant, heeft, via 
een cel ‘Knowledge Management’ (KM), in 2008 een referentiemodel uitgewerkt en een reeks zaken 
doorgevoerd om de diensten van de federale politie te sensibiliseren voor en te ondersteunen in hun 
engagement op het vlak van kennismanagement. Doorheen diverse communicatie-initiatieven en 
verscheidene contacten genomen intern en extern, heeft de cel ‘Knowledge Management’ geprobeerd de 
aandacht van de verschillende overheden te trekken op de noodzaak om belangstelling te hebben voor 
kennismanagement bij de politie en aan te tonen dat ze er alle belang bij hebben om in die materie te 
investeren. Volgens de verantwoordelijken is het meer bepaald dankzij die initiatieven dat, na 
verschillende jaren van werk, “de ‘saus’ beginnen te pakken is”. Dat de verschillende projecten die 
werden op poten gezet door deze cel niet worden geëvalueerd, roept echter vragen op. Ondanks de 
voordelen die ze opleveren, dient toch even te worden stilgestaan bij de exponentiële groei van de 
‘communities of practice’ (CoP) – en in mindere mate van de Centrex – alsook bij het in kaart brengen 
van de kennis over en van het werk in de kritieke kennisdomeinen. 

14.2.2 De werkperspectieven blijven talrijk 
Op basis van de geschetste stand van zaken kon een andere, meer essentiële, vaststelling worden 
gedaan: ondanks de initiatieven genomen door eenieder, zijn de fundamenten waarop het 
kennismanagement en de kennisoverdracht bij de federale politie berusten broos en worden er (nog) 
vele vragen bij gesteld. Hoewel de talrijke initiatieven die tot op heden genomen zijn in functie van de 
behoeften en van de standpunten eigen aan elkeen de indruk van ‘wanorde’ kunnen wekken, illustreren 
ze vooreerst die vaststelling. Het is immers niet evident om te weten welke gedragslijn er gevolgd wordt 
inzake kennismanagement en -overdracht, zelfs niet om te achterhalen of er één is. Zo heeft het 
onderzoek de nadruk gelegd op een aantal perspectieven en denkpistes die essentieel lijken om de 
kennisoverdracht bij de federale politie (in het kader van de vertrekken) te verbeteren, met name: de 
manier waarop de organisatie de kennis bekijkt, de manier waarop ze die benadert186 en de manier 
waarop ze rekening houdt met cultuuraspecten. In dit verband kunnen onder andere de volgende 
vaststellingen worden onderstreept. 

Het begrip ‘kennis’ is onvoldoende afgebakend 

Het begrip ‘kennis’ is onvoldoende afgebakend door de politieorganisatie. Na afloop van het onderzoek 
zijn er nog belangrijke vragen onbeantwoord en zij vereisen antwoorden want de definitie van wat de 
kennis bij de politie is, biedt immers geen duidelijk antwoord. Deze definitie bestaat niet voor de 
federale politie en als ze bestond, zou ze idealiter moeten worden vastgeknoopt aan het ruimere concept 
van uitmuntendheid in de politiezorg of meer specifiek nog aan dat van de ‘informatiegestuurde 
politiezorg’. De instelling heeft wel een inventaris opgemaakt van de kritieke kennis voor de organisatie 
maar die is onvolledig. De gehanteerde methodologie werd slechts gedeeltelijk afgewerkt en het 
resultaat is uiteindelijk weinig of niet gedragen. En hoewel het ‘overzicht’ van de kennis de verdienste 
heeft te bestaan, heeft ze heel wat beperkingen. Het is dus meer dan nodig dat er grondig wordt 
nagedacht om te komen tot een definitie van het begrip ‘kennis bij de politie’ en van de aanverwante 
begrippen187. Deze stap is in meer dan één opzicht doorslaggevend want op die manier zou het 
werkkader beter gedefinieerd kunnen worden alsook zou kunnen worden bepaald wat er in kaart moet 
worden gebracht, wat er als kritiek moet worden beschouwd voor de organisatie en in fine wat er 
concreet moet worden gedaan. Een (echte) definitie zou des te belangrijker zijn daar er een (echt) debat 
aan zou kunnen worden gekoppeld, dat van te achterhalen hoe de kennis in verband kan worden 

                                                 
185  Volgens sommige politieverantwoordelijken en de prognosestudies die onderstrepen dat de leden van de politie een 

speelruimte van soms enkele jaren hebben voordat ze weggaan uit hun functie. 
186  Meer bepaald de dienst die er verantwoordelijk voor is. 
187  Bijgevolg zou een duidelijke definitie kunnen worden voorgesteld van wat de experten bij de politie zijn en van de manier 

waarop ze erkend worden want dat ontbreekt, temeer daar de mogelijkheden die worden overwogen om ze in de toekomst 
te erkennen vragen oproepen. 



deel II: observatorium 

 

92 

gebracht met de opdrachten, de richtinggevende principes, de strategie en de waarden van de federale 
politie. 

Het referentiekader moet worden bepaald 

Stappen ondernemen om de kennis te managen, hoewel deze idealiter gezet en uitgewerkt kunnen 
worden vanuit een ‘echt’ beleid188 en duidelijk gecommuniceerd worden aan alle personeelsleden, kan 
zijn vruchten afwerpen voor de professionele ontwikkeling en de erkenning van dat professionalisme 
binnen en buiten de muren van het ‘politiehuis’. De huidige strategie inzake kennismanagement berust 
teveel op een meer dan positieve ervaring, namelijk die van het Centrex ‘Wegverkeer’ waaruit andere 
initiatieven voortvloeien die op dezelfde leest geschoeid zijn. Er dient te worden benadrukt dat hierbij 
ietwat opportunistisch te werk gegaan is, in die zin dat men zich heeft gericht naar al bestaande 
netwerken om die te laten evolueren naar ‘communities of practice’189 (CoP), terwijl de behoeften 
onvoldoende opgespoord en geëvalueerd waren. Op termijn loopt men hierdoor het risico dat een 
bijzonder initiatief verwordt tot een ‘doel op zich’ en een model dat koste wat kost bereikt moet worden. 
De federale politie moet een voldoende duidelijk en nauwkeurig kader kunnen voorstellen met het oog 
op een strategisch, globaal en geïntegreerd beheer van de kennis bij de federale politie want dat 
ontbreekt. 

Er is weinig of geen globale aanpak noch een aanpak op maat 

De meeste diensten van de federale politie zijn zich bewust van hun sterkten en van hun zwakten, 
alsook van hun behoeften en, in mindere mate, van hun verwachtingen op het vlak van 
kennisoverdracht. Soms voeren ze zelfs, zelf en uit eigen beweging, min of meer goed uitgewerkte 
systemen in om te beantwoorden aan de behoeften die vaak het strikte kader van de kennisdeling 
overstijgen. Sommigen hebben echter het gevoel dat ze niet opgewassen zijn tegen die complexe taak, 
temeer daar die niet (altijd) tot hun kerntaken behoort en daar die operationele eenheden meestal bezig 
zijn om, bij voorrang, hun opdrachten van basispolitiezorg te verzekeren190. Ondanks de zeer vele 
projecten die op poten gezet zijn, volstaat de steun die wordt geleverd door de cel ‘Knowledge 
Management’ van de federale politie niet. Tools en technieken ter beschikking stellen die aansluiten bij 
de behoeften van het terrein moet een echte uitdaging vormen voor een cel die belast is met het 
kennismanagement bij de politie. Daartoe moeten die cel en de verantwoordelijken van de federale 
politie de balans opmaken en de opgestarte projecten, de ingezette middelen en de plaats van die 
eenheid in de organisatie evalueren. De cel ‘KM’ moet door een globale en ‘à la carte’ aanpak de 
directies van de federale politie kunnen bijstaan en de ‘klantgerichte’ benadering nog meer uitwerken. 
Deze eenheid beschikt over een daadwerkelijke expertise en een verzameling van tools die ter 
beschikking moeten worden gesteld naar gelang van de gedetailleerde behoeften. 

De verantwoordelijkheden zijn onvoldoende vastgesteld 

In het verlengde van het voorgaande blijkt dat, binnen de federale politie, de functies inzake 
kennismanagement onvoldoende bepaald zijn en de verantwoordelijkheden te vaag zijn. Tot wie moet 
men zich wenden wanneer men wil weten welk beleid er wordt gevoerd inzake kennismanagement? 
Enerzijds, zijn er de experten en, anderzijds, is er de leiding, die beslist. Dat is, kort samengevat, de 
boodschap die sommigen overbrengen zodat men uiteindelijk niet meer weet tot wie zich te wenden 
wanneer men een verantwoordelijke wil vinden die de gemaakte keuzes ten volle op zich neemt. 
Bovendien is de kennis terug te vinden op alle niveaus van de organisatie, van het meest algemene tot 
het meest specifieke, hetzij op het niveau van de politie als instelling, hetzij op het niveau van de 
directies, de diensten, de eenheden, … en uiteindelijk de individuen. Waar dan het kennismanagement in 
de politieorganisatie situeren191? De federale politie heeft zich niet voldoende gebogen over de kwestie 
om te weten op welke plaats(en) en op welk strategisch niveau ze het kennismanagement moet laten 
evolueren. Deze nochtans fundamentele vraag legt de basis voor de redenering en zich deze vraag niet 

                                                 
188  Waaruit onder andere een visie, een strategie, prioriteiten en een actieplan voortvloeien. 
189  In 2011 heeft de federale politie ervoor gekozen om de overdracht en de uitwisseling van kennis tussen de 

personeelsleden te bevorderen door van netwerken en de oprichting van ‘communities of practice’ (CoP) haar prioriteiten 
te maken. 

190  In dat verband is het praktijkgeval dat beschreven is in het onderzoeksverslag en verband houdt met de moeilijkheden 
ondervonden op het vlak van kennisoverdracht door de speciale eenheden van de federale politie in meer dan één opzicht 
veelbetekenend. 

191  Moet het bekeken worden vanuit het gebied van human resources, ICT, communicatie, competenties, enz. of vanuit alle 
die gebieden tezelfdertijd? 
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(opnieuw) stellen, betekent misschien dat men het belang ervan onderschat. In die zin moeten de 
functies en de verantwoordelijkheden duidelijker gedefinieerd, gecommuniceerd en op zich genomen 
worden. 

Cultuuraspecten moeten worden ontwikkeld 

Zowel de literatuur als de experten zijn het erover eens dat een conditio sine qua non voor kennisdeling 
een grote openheid van geest is, net zoals fundamentele werkingsaspecten van culturele aard, zelfs van 
democratische aard. Ook bij de politie moeten die voorwaarden vervuld zijn om het delen en het 
samenwerken te vergemakkelijken tussen personen die (al dan niet) deel uitmaken van eenzelfde 
instelling en die erg verschillende ‘profielen’ kunnen hebben. Kennisdeling en wederzijds leren zijn op dit 
ogenblik geen expliciete waarden van de federale politie. De ontmoete medewerkers en leidinggevenden 
(directie en functionele chefs) zijn echter merendeels overtuigd van de noodzaak om de kennis te delen. 
Maar de organisatie behoudt de neiging om het institutionele te erkennen en minder het individuele192, 
wat duidelijk een rem kan zetten op de kennisdeling maar ook op de erkenning van de experten, van de 
expertise en van de goede praktijken193. 

De verantwoordelijken bewust maken van de voordelen van het proces van kennisdeling en de waarde 
daarvan expliciet erkennen, en bijgevolg van de kennis, binnen de organisatie, zou een pluspunt kunnen 
zijn voor de federale politie en de motor kunnen zijn voor diverse acties. Het opwaarderen van het 
partnerschap, de uitwisseling, de samenwerking, de ‘benchmarking’, en de politiecultuur in die zin laten 
evolueren, vergen echter vertrouwen, een openheid van geest en niet in zichzelf gekeerd leven. De 
expertise die aanwezig is bij de federale politie, ook al is ze gekend en democratisch erkend, kan vast en 
zeker helpen om het imago van en het vertrouwen in de politie bij de burgers te versterken. En als de 
organisatie die waarde van delen niet uitdraagt, dreigt ze de kans te mislopen om vooruit te gaan op het 
vlak van kennismanagement. Waarschijnlijk is het ook op die manier dat de kennisdeling gaat kunnen 
evolueren in de politieorganisatie, doorheen de verschillende bestaande processen zoals dat inherent 
aan de opleiding, aan het mentorschap, aan de evaluaties, enz. 

Pensioneringen, een bedreiging of een kans? 

Tot slot bespreken we een bijzonder aspect van de vertrekken: de pensioneringen. Om bovenstaande 
vraag te kunnen beantwoorden, zou de federale politie er meer aandacht aan moeten schenken, zodat 
ze kan achterhalen of die vertrekken enkel gezien moeten worden als een (huidige) bedreiging of als een 
kans, dan wel als beide tegelijkertijd. Vandaag de dag zijn er haast geen drijfveren waarom een lid van 
federale politie zijn kennis zou delen in de loop van zijn carrière, en zeker niet op het einde van zijn 
loopbaan. De opgezette projecten194 inzake kennisoverdracht maken het niet mogelijk om het vertrek 
van oudere collega’s voldoende te ondervangen noch de indiensttreding van nieuwe medewerkers die 
het beroep van politieambtenaar moeten aanleren. Niettegenstaande de uitdaging om de kennis van 
haar leden of op zijn minst van een deel van hen over te dragen reëel is, grijpt de federale politie op het 
vlak van kennisoverdracht hoofdzakelijk in bij de personeelsleden die er zijn en blijven. Maar de 
vertrekken zouden ook kunnen worden opgevat als een echte kans. De persoon die vertrekt, staat vaak 
zijn plaats af aan een nieuw personeelslid dat in staat kan zijn om de organisatie ‘openheid’ bij te 
brengen – hetzij met betrekking tot nieuwe technologieën, andere kennis, een vernieuwing van de 
cultuur, enz. – ook al neemt het lid dat vertrekt al zijn ervaring en zijn knowhow met zich mee. De 
vraag hoe te investeren in de ‘nieuwelingen’ door aan de nieuwe leden een ‘carrièreplan’ aan te bieden 
dat opgebouwd is rond hun kennis en hun competenties lijkt dan ook heel natuurlijk. 

14.3 Conclusies 

Na afloop van het onderzoek kon worden vastgesteld dat de federale politie zich bewust is van de inzet 
die op het spel staat op het vlak van kennisoverdracht en dat ze de kwestie aanpakt. Er blijven echter 
nog heel wat struikelblokken voor de kennisoverdracht en de kennisdeling. Sommige kunnen een rem 
zijn, maar ze kunnen ook, vanuit een ander standpunt bekeken, een stuwende kracht zijn om nieuwe 
manieren te overwegen om de kwestie aan te pakken. De investeringen die gedaan zijn op het vlak van 
kennismanagement en -overdracht bij de federale politie leveren bepaalde (goede) punctuele resultaten 

                                                 
192  Zoals in het geval van de ‘communities of practice’. 
193  In het onderzoek werd deze cultuurdimensie aangesneden en geanalyseerd vanuit het oogpunt van de ‘communities of 

practice’ (CoP), het vraagstuk van de waarden en de intergenerationele samenwerking bij de federale politie. 
194  Meer bepaald door de cel ‘KM’. 
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op (zoals voor het Centrex ‘Wegverkeer’) maar hebben niet voldoende impact op de doeltreffendheid en 
de doelmatigheid van de organisatie. In elk geval ontbreekt het aan transversaliteit in de initiatieven die 
ontwikkeld zijn op het vlak van kennismanagement en -overdracht bij de federale politie. Die 
transversaliteit zou gerealiseerd kunnen worden door een echt(e) beleid(snota) inzake 
kennismanagement waarbij de doelstelling, de verantwoordelijkheden en de middelen duidelijk bepaald 
zijn. De middelen die de federale politie inzet voor kennismanagement en kennisoverdracht kunnen 
beperkt lijken, maar dat is te verstaan want eerst moet hogerop een debat ten grote worden gevoerd. 
Het kennismanagement, zoals het nu wordt toegepast, heeft een te beperkte impact op de medewerkers 
en op hun competenties, hun houdingen, hun motivatie en hun cultuur. 

14.4 Aanbevelingen 

Na analyse dient dus te worden vastgesteld dat inzake kennismanagement bij de federale politie een 
deel van de fundamenten herzien en/of versterkt moeten worden via ontwikkelingen die rekening 
houden met de volgende aanbevelingen: 

- Een standpunt innemen over de kwestie van de kennis en van de aanverwante concepten (de 
experten, de expertise, …) en daar een duidelijke en afgebakende definitie van geven; 

- Een nauwkeurige beleidsnota (kadernota) opstellen inzake kennismanagement; 
- De balans opmaken – via een evaluatie van de lopende projecten – van het werk en van de 

methode ontwikkeld door de cel ‘KM’ en, indien nodig, haar positie in de organisatie herbekijken; 
- De functies en de verantwoordelijkheden van elkeen bepalen op het vlak van kennismanagement bij 

de federale politie om het geheel beter te coördineren; 
- Kennis ‘delen’ kan een expliciete waarde worden van de federale politie, haar leidinggevenden en 

haar medewerkers en; 
- Meer aandacht besteden aan de individuen. 

Deze laatste aanbeveling moet begrepen worden in de zin dat politieambtenaren het hoofd moeten 
bieden aan steeds andere situaties, in alle omstandigheden moeten ze de ‘juiste’ houding aannemen, 
‘goed’ reageren binnen een passende tijd en blijk geven van beschikbaarheid. Wat iemand tot een ‘goed’ 
politieambtenaar maakt, heeft vaak ook te maken met zijn gedrag, zijn houding en zijn knowhow en niet 
enkel met zijn pure kennis, ook al is die belangrijk. De vraag die dan rijst, is of het mogelijk is om 
kwaliteiten die ontwikkeld werden doorheen een ganse carrière ‘door te geven’ en te ‘delen’ en zo ja, 
hoe kan dat? Misschien is dat voor de politie een bijkomende moeilijkheid waarmee ze geconfronteerd 
wordt in vergelijking met andere activiteitensectoren. De politieorganisatie behoudt de neiging om het 
institutionele te erkennen en minder het individuele, terwijl ze zich wat meer zou kunnen buigen over 
het individu zodat ze haar aanpak kan differentiëren195. In die zin kan en moet kennismanagement ten 
dienste staan van de ontwikkeling van de competenties van elke medewerker in de ruime zin binnen de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 

  

                                                 
195  Waardoor ze zichzelf ook ter discussie zal moeten stellen. 
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15 JOINT INFORMATION BOX 

15.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Algemene situering 

De ‘Joint Information Box’ (JIB) is een lijst met – op het ogenblik van het beëindigen van het onderzoek 
in het laatste kwartaal van 2014 – de namen van 97 personen en organisaties die, volgens de opstellers 
ervan, een sleutelrol spelen in het radicaliseringsproces. Het gaat dus om personen die een 
radicaliserende werking hebben op andere personen, en niet om een lijst met geradicaliseerde personen. 
De JIB viseert zowel moslimextremisme, extreem-links, extreem-rechts als dierenrechtenactivisme. In 
de mate van het mogelijke worden per entiteit ook de ‘te nemen maatregelen’ toegevoegd. De lijst werd 
opgesteld in uitvoering van het plan Radicalisme dat dateert van 2002. 

Het plan Radicalisme (plan R) is een document van 40 pagina’s dat een overzicht geeft van de 
radicalisering binnen de Belgische samenleving. Het onderscheidt verschillende domeinen, kanalen of 
‘assen’ zoals ze later werden genoemd, waarlangs radicalisering in de hand kan worden gewerkt: radio, 
televisie, gevangenissen, culturele centra, ... Het opnemen van entiteiten in de JIB gebeurde dan ook 
aan de hand van die opdeling: elke entiteit werd ondergebracht onder één van de zeven assen. 

Het plan Radicalisme werd opgesteld onder de vleugels van de Algemene directie van het Crisiscentrum 
van de Regering (ADCC). Het geeft, voor elk domein waarbinnen radicalisering optreedt, een overzicht 
van de administratieve en gerechtelijke mogelijkheden om de geschetste problemen aan te pakken. 

Het opstellen van de JIB gebeurde oorspronkelijk – dit is in 2005 – zonder concrete werkafspraken. Hij 
werd eerst korte tijd beheerd door de Veiligheid van de Staat (VSSE) en nadien door de 
Antiterroristische Gemengde Groep (AGG/GIA). Nadat in 2006 de AGG/GIA overging in het 
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), werd de JIB dan ook verder opgevolgd door het 
OCAD. Al vlug volgden specifieke afspraken, die werden verfijnd in de voorbije jaren. Deze afspraken 
zorgden er bijvoorbeeld voor dat personen en groepen niet zomaar in de JIB-lijst opgenomen konden 
worden. 

Het OCAD slaat de JIB-lijst en de bijhorende individuele fiches op in haar database (PROTEUS) waartoe 
enkel het OCAD toegang heeft. 

Wie al dan niet in de JIB moet worden opgenomen, wordt bij consensus beslist door de ‘Task Force 
Nationale’/‘National Task Force’ (TFN/NTF). Dit is een forum waaraan verschillende diensten betrokken 
bij het fenomeen radicalisering deelnemen. Het komt op geregelde tijdstippen samen in de kantoren van 
het OCAD. Naast het OCAD zelf nemen o.a. de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst Inlichting en 
Veiligheid (ADIV) en de federale politie aan dit forum deel. 

De JIB is al bijna 8 jaar operationeel. 

Oorsprong van het onderzoek 

De Vaste Comités P en I werden verontrust door een concreet persbericht196 van september 2012. 

Het persartikel meldde dat er zich problemen voordeden met de JIB. Het persbericht wierp op dat er, 
meer in het bijzonder, tussen de NTF-deelnemers (zeker bij de aanvang) onvoldoende samenwerking 
was bij het opstellen en actualiseren van de JIB. 

De Vaste Comités P en I openden, bij beslissing van de gemeenschappelijke vergadering van 
13 november 2012, op eigen initiatief een onderzoek. 

15.2 Vaststellingen 

De Vaste Comités P en I onderzochten de efficiëntie van de JIB. Er werd nagegaan of dit instrument op 
een doelmatige en doeltreffende wijze bijdroeg tot de identificatie en de bekendheid van radicaliserende 
elementen bij betrokken overheden  

De Comités richtten zich daarbij op de JIB zoals die operationeel was vanaf 2009.  

                                                 
196  Kristof CLERIX, ‘Sharia4Belgium helpt strijd tegen radicalisering’, MO* Magazine, september 2012. 
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15.2.1 Beschrijving van de JIB sinds 2009 
Het plan R had enkel de bedoeling om een opsomming te geven van alle mogelijke (administratieve, 
juridische en jurisdictionele) middelen die - binnen bepaalde domeinen waar radicalisering optreedt - 
konden worden ingezet om deze radicalisering tegen te gaan. 

Het opstellen van de JIB-lijst had de bedoeling om een overzicht te geven van de entiteiten waarop 
maatregelen, voorzien in het plan R, zouden of konden worden toegepast. 

De Vaste Comités P & I konden vaststellen dat er, wat betreft de detailwerking van de JIB, tot 2009 
geen concrete afspraken bestonden. De medewerkende diensten hebben, zonder duidelijke afspraken, 
de materies vermeld in het initiële plan R trachten op te volgen en hebben daarbij tal van problemen 
ondervonden. De moeizame start kan worden verklaard door het ontbreken van ondubbelzinnige 
afspraken of een voldoende duidelijke opdracht. 

Pas in 2009 kwamen de vertegenwoordigers van de betrokken diensten tot een formeel akkoord, in een 
vertrouwelijke nota. 

Dit akkoord van 2009 regelt het functioneren van de JIB. Het voorziet dat bepaalde entiteiten die een 
aanzet vormen tot het radicaliseren niet zomaar worden opgenomen (of geschrapt) in de JIB. Hun 
opname of schrapping wordt integendeel onderworpen aan een duidelijke procedure (zie verder). Er 
werd ook beslist dat alle betrokken diensten bij consensus beslissen welke entiteiten aan de strikte 
criteria beantwoorden om te worden opgenomen in de JIB. Heel concreet werden volgende afspraken 
gemaakt: 

15.2.1.1 Assen 
De JIB zou werken rond de volgende assen: 

- As 1 - Ideologen, predikers 
- As 2 - Culturele centra, vzw's 
- As 3 - Propagandacentra 
- As 4 - Internet en web 
- As 5 - Radio en televisie 
- As 6 - Groeperingen 
- As 7 - Gevangenissen 

Wat het verschil is tussen ‘groepering’, ‘propagandacentra’ of ‘culturele centra’ wordt niet uitgelegd. De 
Comités stelden vast dat bijvoorbeeld diverse extreem-rechtse organisaties zowel zijn opgenomen in 
‘groeperingen’ als in ‘ideologen’. Deze kwestie is op het moment van het afronden van het onderzoek 
niet meer aan de orde, gelet op het verdwijnen van het werken met assen. 

15.2.1.2 National task force of NTF 
Niet alleen de materie, maar ook de diensten die hun medewerking gingen verlenen aan de JIB, werden 
vastgelegd. Deze diensten zouden samen de NTF vormen. De NTF bestaat volgens het akkoord uit de 
volgende diensten: 

- het OCAD; 
- de VSSE; 
- de ADIV; 
- de federale en de lokale politie; 
- de FOD Buitenlandse zaken/Cel Antiterrorisme; 
- het ADCC; 
- het federaal parket. 

Deze diensten konden daarbij het advies inwinnen van andere diensten, zoals de Dienst 
Vreemdelingenzaken (DVZ) of Douane & Accijnzen. 

15.2.1.3 Local task force of LTF 
Volledigheidshalve moet het bestaan van de ‘Local Task Force’ (LTF) vermeld worden. Deze LTF maakt 
het voorwerp uit van de Ministeriële omzendbrief GPI 78 van 31 januari 2014. De LTF is een 
overlegplatform, ingericht op een “gedeconcentreerd niveau”, waarbinnen de politie- en 
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inlichtingendiensten informatie en inlichtingen over “gewelddadige radicalisering” uitwisselen en 
coördinatieafspraken maken over het inwinnen van deze informatie. 

15.2.1.4 Piloot 
Elke dienst die meewerkt aan de NTF volgde één of meerdere assen op; zij werden aangeduid als ‘piloot’ 
voor een as.197  

Het ging meer specifiek over de volgende verdeling:  

- ideologen/predikers en verspreiders van propaganda: VSSE 
- culturele centra en vzw’s: VSSE 
- propagandacentra: VSSE 
- websites en internet: federale politie (cel DJP Terro) 
- radio en tv: ADIV 
- groeperingen: VSSE samen met federale politie DGA/DAO 
- gevangenissen: VSSE 

Er kan alvast worden opgemerkt dat de VSSE een groot deel van het takenpakket voor haar rekening 
nam. 

15.2.1.5 Consensus 
Een entiteit of persoon die radicaliserend werkt, wordt, zoals gesteld, niet automatisch opgenomen in 
JIB. Dit gebeurt na discussie door de verschillende diensten binnen de NTF. Iedere dienst die 
vertegenwoordigd is in de NTF heeft de mogelijkheid om een voorstel tot opname te formuleren. Een 
dergelijk voorstel tot opname maakt het voorwerp uit van een debat, waarna een beslissing wordt 
genomen bij consensus. Bij afwezigheid van consensus, wordt het College voor Inlichtingen en Veiligheid 
(CIV)198 hiervan op de hoogte gebracht. 

15.2.1.6 Parameters 
Het debat wordt steeds gevoerd rond vooraf vastgelegde parameters/criteria. Binnen de NTF dient 
telkenmale nagekeken te worden of de entiteit een vector tot radicalisering is. Dit gebeurt aan de hand 
van de vermelde parameters. Een parameter kan bijvoorbeeld zijn: wordt door een entiteit opgeroepen 
tot gebruik van geweld? 

Om te worden opgenomen in de JIB, moet een entiteit per as voldoen aan minstens twee criteria, dit 
binnen minstens twee verschillende parameters. 

Deze materie is zeer uitgebreid en soms vrij technisch. 

De lijst van parameters was een poging om een noodzakelijke objectivering door te voeren, dit om een 
ondoordachte opname van een entiteit te verhinderen. 

De diverse parameters maken onderdeel uit van de vertrouwelijke OCAD-nota OCAM/162629. 

15.2.1.7 Fiche 
Wanneer de NTF beslist tot een opname van een persoon of entiteit in de JIB, wordt de informatie 
opgenomen in een bestand (‘fiche’). Dit bestand wordt opgeslagen door het OCAD, en meer in het 
bijzonder in het informatiesysteem PROTEUS. Over de al dan niet verdere opname of schrapping van 
personen of entiteiten in de JIB of van aanvullingen van de informatie wordt er op regelmatige basis 
vergaderd door de diensten. 

De diensten die hun medewerking verlenen aan de JIB kunnen de JIB niet online raadplegen. Zij krijgen 
wel op regelmatige tijdstippen uitgeprinte informatie of een cd-rom, voorheen om de zes maanden, 
thans frequenter. 

                                                 
197  In zijn reactie op voorliggend rapport specificeerde het OCAD, bij brief van 23 februari 2015, dat een pilootdienst niet 

wordt aangeduid, maar zich integendeel zelf kandidaat stelt om specifieke materies op te volgen. 
198  Intussen werd het College voor Inlichtingen en Veiligheid vervangen door een Strategisch Comité dat als schakel fungeert 

tussen het Coördinatiecomité en de Nationale Veiligheidsraad. 
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15.2.2 Inhoud van de JIB in 2014 
De Vaste Comités P en I onderwierpen in september 2014 de inhoud van de JIB-lijst, zoals die op dat 
ogenblik was samengesteld, aan een controle, na eerst het ontstaan en de werking van de JIB te hebben 
onderzocht. Zoals het OCAD aankondigde, zal de werkwijze grondig gewijzigd worden en zal daardoor 
ook de JIB-lijst hervormd worden. Toch is het relevant om de actuele stand van zaken grondig te 
ontleden. 

De JIB bevat nu in totaal 97 ‘entiteiten’, waarvan ongeveer 2/3 personen (65 entiteiten) en 1/3 
groeperingen (32 entiteiten). 

15.2.2.1 Verdeling van de entiteiten 
De entiteiten zijn, zoals gezegd, verdeeld over zeven assen van het plan Radicalisme: 

Het valt op dat er slechts in één as (as 1: ideologen en predikers) zowel personen als groeperingen zijn 
opgenomen. De andere assen bevatten (slechts) ofwel personen ofwel groeperingen. Verder valt ook op 
dat as 3 (propagandacentra) bijna 90% van alle personen bevat. De andere assen omvatten relatief 
weinig entiteiten, zowel bij de personen als bij de groeperingen. De vraag is of de indeling in assen op 
operationeel vlak van enig nut is, nu slechts één as bijna alle aandacht opslorpt. 

Er moet worden vastgesteld dat de “achtergrond” van de personen en groepen niet vermeld staat in de 
JIB-lijst. 

15.2.2.2 Verdeling per ‘piloot’ 
Pilootdiensten volgen één of meerdere assen op. Per ‘piloot’ is het beeld als volgt: 

Tabel 21:  Verdeling van de assen per ‘piloot’ 

Piloot As 
Aantal entiteiten 

opgenomen in JIB 
% van totaal 

VSSE 
  
  
  
  

Ideologen, predikers, propaganda 10 10% 

Culturele centra en vzw’s  2 2% 

Propagandacentra 58 60% 

Gevangenissen 3 3% 

Subtotaal 73 75% 

ADIV 

  

Radio en televisie  8 8% 

Subtotaal 8 8% 

Federale politie 

  

Internetsites en web 13 13% 

Subtotaal 13 13% 

VSSE & 
Federale politie 

  

Groeperingen  3 3% 

Subtotaal 3 3% 

Totaal   97 100% 

 

15.2.2.3 Genomen maatregelen ten aanzien van personen 
De JIB bevat, naast de naam van de entiteit, ook een rubriek ‘maatregelen’. Er weze aan herinnerd dat 
de JIB niet enkel de bedoeling had om entiteiten op een lijst te plaatsen, maar daaraan ook, in de mate 
van het mogelijke, maatregelen te koppelen. 

Op het vlak van de personen is, qua genomen maatregelen, in de JIB vermeld dat elke individuele 
persoon geseind is. Alle 65 personen werden inderdaad Schengen geseind, 14 personen werden (naast 
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deze Schengenseining) in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)199 geseind en 2 personen zijn 
(naast de Schengenseining) ook geseind op het vlak van Counter Terrorisme.200 

Een belangrijke opmerking is dat de seining van personen vaak niet een gevolg is van hun opname in de 
JIB-lijst, vermits zij al werden geseind vóór zij op de JIB verschenen. Slechts enkelingen werden geseind 
naar aanleiding van hun opname in de JIB. 

Een tweede belangrijke opmerking is dat er, behoudens de seining, bitter weinig sprake is van eigenlijke 
maatregelen. Bij slechts 18 personen staan maatregelen andere dan seining vermeld, terwijl bij 
47 personen (grofweg dus bij driekwart) geen enkele maatregel is voorzien. 

Het is niet steeds duidelijk op welke wijze deze maatregelen het radicaliserend karakter van de entiteit 
mee zouden kunnen inperken. 

Het ontbreken van andere maatregelen dan seiningen bij driekwart van de personen, is inderdaad 
opvallend. Of dit dan ook betekent dat er ten aanzien van deze personen in werkelijkheid geen 
maatregelen zijn genomen, kan hieruit niet worden afgeleid. De diensten gaven evenwel aan dat - naast 
de seiningen die tot doel hebben de grensoverschrijdende verplaatsingen van een persoon binnen de 
Schengenzone te volgen - vaak de opname in de JIB reeds als een maatregel op zich moet worden 
beschouwd in de zin dat daardoor de betrokken persoon het voorwerp van verhoogde aandacht wordt. 
De Vaste Comités P & I zijn evenwel van oordeel dat dit qua meerwaarde eerder beperkt is. 

15.2.2.4 Genomen maatregelen ten aanzien van groeperingen 
Dezelfde vaststelling moet worden gemaakt ten aanzien van de groeperingen. Er is in hoofdzaak sprake 
van één maatregel, namelijk de ‘opname op de lijst van te volgen groeperingen’. Deze lijst wordt 
beheerd door de federale politie onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken. 
Het doel van deze lijst bestaat erin dat deze entiteiten met bijzondere aandacht (moeten kunnen) 
worden gevolgd. Net zoals bij de personen is het aantal andere maatregelen ten aanzien van 
groeperingen beperkt. 

De Vaste Comités P & I stellen vast dat van de 32 JIB-groeperingen, 28 groeperingen werden 
opgenomen op de lijst van te volgen groeperingen. Bij de 4 overige is ‘continu monitoring’ voorzien; het 
gaat om 2 televisiezenders, een blog en een YouTube-kanaal.  

Ook hier is de meerwaarde van de JIB op het vlak van de strijd tegen radicalisering zeer beperkt. Tevens 
is niet duidelijk wat de impact ervan is.  

15.2.2.5 Andere rubrieken in de JIB 
De JIB-lijst bevat elf kolommen die nadere informatie zouden moeten bevatten over de betrokken 
entiteit. Het gaat om de voorstellende dienst, de datum van opname, de reden van opname, enz. Heel 
wat kolommen zijn echter niet ingevuld. Die informatie bevindt zich wel vaak op de individuele fiche van 
een entiteit. 

Anderzijds ontbreken er naar het oordeel van de Comités een aantal essentiële rubrieken: de 
parameters of criteria tot opname op de lijst en de data waarop iemand op de lijst is gekomen. 

15.2.3 Beoordeling van de JIB 

15.2.3.1 Perceptie door de verschillende diensten van de JIB 
De medewerking aan de JIB wordt door de diensten als arbeidsintensief beschouwd. Het is inderdaad zo 
dat de deelname aan de NTF, zeker rekening houdend met de vereiste voorbereiding, vaak enige tijd 
vergt.  

                                                 
199 De ANG is het geheel van informatiesystemen van de geïntegreerde politie dat bestemd is om de opdrachten van 

gerechtelijke of bestuurlijke politie te ondersteunen. Zie art. 44/1 en volgende van de wet van 5 augustus 1992 op het 
politieambt, zoals gewijzigd door de wet van 18 maart 2014.  

200 Counter Terrorisme-seining betekent dat de geseinde persoon in de ANG een extra vermelding ‘Terrorisme’ krijgt. Dit heeft 
dan ook tot gevolg dat de geseinde entiteit extra aandacht in die zin dient te krijgen. 

 



deel II: observatorium 

 

100 

De diensten stootten tijdens de besprekingen in de NTF ook op zekere ongerijmdheden, wat aanleiding 
gaf tot kritiek. De meest fundamentele punten van kritiek kunnen als volgt samengevat worden: 

- De JIB bestaat naast de actieplannen van de inlichtingendiensten, naast de lijst ‘op te volgen 
groeperingen’ en naast de lijst ‘Syriëstrijders’. Het is niet steeds duidelijk wat de onderlinge 
verhouding is. 

- De JIB is op dit ogenblik nog te zeer gefocust op het opstellen van een lijst, terwijl een ernstig 
debat over de te nemen maatregelen achterwege blijft. Van maatregelen die wel voorgesteld of 
genomen worden, grijpt achteraf geen evaluatie plaats. Ook bleken er zonder veel debat 
‘automatische’ maatregelen te worden opgelegd (bedoeld wordt de seiningen van personen). 

- De VSSE voelt zich onwennig bij de JIB-werkzaamheden, nu zij stelt dat zij niet de taak noch de 
praktijk heeft om maatregelen voor te stellen. 

- Er rees een zekere bekommernis over de mogelijke bestemming van de aangeleverde gegevens. 
Concreet gebeurde het dat één of meerdere diensten delicate (vertrouwelijke) informatie wilde 
aanleveren, maar geen zicht had op de uiteindelijke bestemming. 

- Er werd ook vastgesteld dat er tussen de diensten onenigheid bestaat over de uiteindelijke finaliteit 
van de JIB. De reikwijdte van de op te nemen personen of entiteiten werd dan ook in vraag gesteld. 
Sommige diensten, zoals de VSSE, ijveren ervoor om het aantal entiteiten beperkt te houden. 
Andere diensten hebben hier een andere visie op en zouden liever een zo ruim mogelijke lijst met 
personen opnemen in de JIB. 

- Opvallend was dat een dienst erop wees dat bij een ernstige, acute dreiging de JIB niet het meest 
aangewezen instrument was om de dreiging aan te pakken. Deze kritiek is onbegrijpelijk (nu de JIB 
nooit de bedoeling had om acute dreiging in beeld te brengen), maar ook tekenend. Blijkbaar 
hebben inderdaad niet alle diensten eenzelfde visie op het doel van de JIB. 

- Verschillende actoren signaleerden dat de hele werkwijze van de NTF drastisch zou moeten worden 
herbekeken. 

15.2.3.2 Voeden van de JIB-lijst 
Zoals hierboven aangetoond, bevat de JIB niet bijzonder veel gegevens. Het werken op basis van 
consensus is één reden: vooraleer een naam op de lijst kan worden gezet, moet er een volledige 
consensus zijn. Daarnaast is er ook de vaststelling dat er een gebrek bestaat aan een eenduidige visie 
omtrent de doeleinden van de JIB. Er werd immers nooit een klare en duidelijke finaliteit van de JIB op 
papier gezet. 

Dit alles geeft aanleiding tot de eerder vermelde botsing tussen twee visies: volgens sommigen, vooral 
dan de VSSE, moet de JIB beperkt blijven, terwijl volgens anderen de JIB omvangrijk moet zijn. 

Deze kwestie zorgde ervoor dat de medewerking aan de JIB uitdraaide op een vrij formalistische 
activiteit die veel tijd in beslag nam voor een relatief beperkt resultaat. 

Door de initiële werking met piloten per specifieke materie (‘as’) bestond steeds het gevaar dat, als de 
pilootdienst beslist om een entiteit niet op de JIB te plaatsen, dit niet of moeilijk kan worden 
opgevangen door een andere dienst.  

Het OCAD wees op markante verschillen in het aanleveren van informatie, die zich aanvankelijk 
manifesteerden. Volgens het OCAD was in de beginperiode de bijdrage vanwege de VSSE aan de JIB 
beperkt.  

De VSSE erkende dat er zich inderdaad een probleem op het vlak van personeel en organisatie 
voordeed. Dit probleem werd ondertussen verholpen door het zenden van een nieuwe afgevaardigde 
naar de vergaderingen van de NTF. Op dat vlak doet zich geen probleem meer voor. 

Anderzijds had de VSSE bepaalde fundamentele vragen over het functioneren van de JIB as such, zoals 
hoger aangehaald. Bij de VSSE is dit voorbehoud over de werking van de JIB nog steeds actueel. 

Tot slot werd vastgesteld dat in enkele gevallen de opname van specifieke personen of entiteiten soms 
werd bemoeilijkt door de afspraak om bij ieder voorstel van een persoon of entiteit ook een volledige 
fiche voor te leggen. Het lijkt erop dat, bij afwezigheid van een volledige fiche, de opname soms werd 
opgeschort. 
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Algemeen hebben de Comités vastgesteld dat bepaalde namen, waarvan redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat ze in de JIB thuishoren, niet vermeld staan op deze lijst.201 Omgekeerd kan men zich 
vragen stellen over de effectieve opname van sommige andere entiteiten. De reden waarom dit zo is, is 
voor de Comités niet altijd duidelijk. Een duidelijke reden kan ook niet gehaald worden uit de JIB-lijst 
zelf, uit de fiches of uit de verslagen van de NTF. 

15.2.3.3 Beheren en verspreiden van de informatie 
Het centraliseren en verspreiden van de JIB-informatie is in handen van het OCAD. 

Het OCAD ziet, naast het praktisch organiseren van de NTF-vergaderingen, enkel toe op het opnemen 
van de in de NTF verspreide informatie in de fiches en het uiteindelijk verspreiden via cd-rom van de 
informatie.  

Hoewel er tijdens het onderzoek een grote discrepantie werd vastgesteld tussen de diverse entiteiten 
(sommige entiteiten zijn nauwelijks voorzien van informatie, terwijl er bij andere veel gedetailleerde 
informatie te vinden is in de fiche), ziet het OCAD het niet als zijn taak om aangeleverde informatie te 
bewerken, te synthetiseren of te wijzen op hiaten. Het OCAD vult zijn eigen bijdrage vrij minimalistisch 
in. Nochtans moet het OCAD - anders dan hijzelf voorhoudt - alle binnenkomende informatie analyseren 
en dient het de nodige aansturing te geven. Enkel het OCAD heeft een allesomvattend overzicht over 
eventuele lacunes. 

Ook op het vlak van het verspreiden van de JIB-informatie legt het OCAD weinig ijver aan de dag. Zoals 
hoger al uiteengezet, wordt de JIB ‘gevoed’ door de bijdragen van de diverse diensten. Meerdere keren 
per jaar worden daartoe vergaderingen georganiseerd. Deze vergaderingen binnen de NTF kunnen 
gezien worden als een eerste aanzet tot delen of verspreiden van informatie. Dit is niet verwaarloosbaar, 
omdat buiten de JIB er weinig structuren bestaan waar zoveel diensten op regelmatige basis 
samenwerken om onderling informatie uit te wisselen of fenomenen te bespreken. 

Dit neemt niet weg dat de eigenlijke verspreiding van het product ondermaats is. De informatie die - 
soms na lange bespreking - uiteindelijk in de JIB wordt opgenomen, werd vroeger om de zes maanden 
verspreid; nu zou dit maandelijks gebeuren. Het maandelijks verspreiden van de lijst, in plaats van 
iedere zes maanden, is een zichtbare verbetering en verhindert het verloren gaan van de actuele waarde 
van de in de JIB opgeslagen informatie. 

Er werd ook gesignaleerd dat er ook een te summiere verslaggeving van de NTF-vergaderingen zou zijn, 
wat zou verhinderen dat zij de nodige feedback krijgen van de activiteiten binnen de NTF. 

15.2.3.4 Meerwaarde door het OCAD 
De kerntaak van het OCAD bestaat in het opstellen van dreigingsevaluaties en -analyses. 

Het OCAD maakt evenwel geen evaluatie van de dreiging die uitgaat van de in de JIB opgenomen 
entiteiten, noch is er sprake van enige analyse. Het is de mening toegedaan dat het administreren van 
de JIB een ad-hocopdracht is waarbij hij dergelijke taken niet dient uit te voeren.  

Zodra een entiteit op de JIB-lijst wordt opgenomen, geeft de JIB-lijst geen voldoende duidelijkheid over 
de mate van ernst van de radicalisering die uitgaat van de verschillende opgenomen entiteiten. Er is met 
andere woorden op de JIB-lijst geen zichtbaar onderscheid tussen ernstig radicaliserende elementen en 
minder ernstige. 

15.2.4 Reactie van het OCAD op de vaststellingen 
Aan het OCAD werd in de maand februari 2015 de mogelijkheid geboden opmerkingen te formuleren 
over de factuele bevindingen van het toezichtonderzoek. 

In eerste instantie wees het OCAD er in zijn reactie op dat het JIB-werkproces inderdaad - zoals ten 
andere diverse malen in onderhavig onderzoek werd vermeld door de Vaste Comités P & I - zal worden 
bijgestuurd. Een werkgroep binnen het OCAD werkte in het voorbije jaar aan wijzigingen aan het 
concept van de JIB. In die context deelde het OCAD een document mee, om aan te geven dat dergelijke 

                                                 
201 De Comités denken hier bijvoorbeeld aan Cheikh Bassam Ayachi of aan Malika El Aroud. 
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reflectie zich al in een vergevorderd stadium bevindt. Dergelijke reflectie zou evenwel een tijdlang zijn 
opgeschort door een initiatief betreffende “Syrië en de foreign fighters”. Ook zou al definitief zijn 
afgestapt van het werken met assen. Het OCAD meende dan ook dat bepaalde feitelijke vaststellingen 
niet meer aan de actualiteit beantwoorden. 

De Vaste Comités P & I stelden vast dat er een duidelijke intentie bestaat om over een nieuw 
werkproces na te denken. Aan één van de door de Vaste Comités P & I gesignaleerde tekortkomingen 
(afwezigheid van een duidelijk omschreven finaliteit van de JIB) wordt alvast gepoogd om tegemoet te 
komen. 

Voor het overige, leverde het OCAD in zijn reactie geen andere elementen aan die de bevindingen van 
de Vaste Comités P & I in vraag stellen. De Comités gaan er dan ook van uit dat de verdere bevindingen 
van het toezichtsonderzoek, gelet op de afwezigheid van opmerkingen, door het OCAD worden 
onderschreven. 

15.3 Conclusies 

De Vaste Comités P & I stellen vast dat de samenwerking tussen de diverse diensten aan de JIB 
belangrijke positieve effecten kan ressorteren. Zo worden de diensten aangezet om elkaar op 
regelmatige en gestructureerde wijze te ontmoeten en operationele informatie uit te wisselen in het 
domein van de radicalisering. Ook worden zij aangezet om concrete gemeenschappelijke resultaten voor 
te leggen, zijnde een lijst van radicaliserende elementen en daaraan gekoppelde maatregelen om de 
radicalisering tegen te gaan. 

De Vaste Comités P & I zijn van oordeel dat de wijze waarop de Joint Information Box - ondanks 12 jaar 
werking - functioneert daartoe nog weinig heeft bijgedragen. 

De JIB biedt evenmin veel meerwaarde in de strijd tegen radicalisering. 

De diensten zelf ervaren de werking als tijdrovend en complex en vinden dat de inspanningen niet in 
verhouding staan tot de opbrengsten. Dit heeft verschillende aanwijsbare oorzaken. 

Vooreerst is er te veel onduidelijkheid over de exacte finaliteit van de lijst. De Comités zijn van oordeel 
dat een lijst met personen en groeperingen die een radicaliserend effect hebben op hun omgeving en die 
dan ook het voorwerp dienen uit te maken van gecoördineerde administratieve, politionele en 
gerechtelijke maatregelen waardevol is, en dit zowel voor de veiligheidsdiensten als voor beleidsmensen. 
Deze finaliteit dient eenduidig geformuleerd en gecommuniceerd te worden aan alle betrokken actoren 
(weze het federaal, op gemeenschapsniveau of lokaal). In functie van deze finaliteit dienen 
geobjectiveerde criteria te worden vastgesteld die de opname of schrapping op deze lijst regelen. 

Ten tweede, stellen de Comités vast dat de maatregelen die in de schoot van de JIB worden uitgewerkt 
ten aanzien van de gekende vectoren van radicalisering marginaal zijn. Het zoeken naar gepaste 
maatregelen blijft te veel achterwege, maar de Comités wijzen er ook op dat de diensten die deel 
uitmaken van de JIB-werking niet steeds goed geplaatst zijn om desgevallend een breed scala aan 
maatregelen voor te stellen, hetzij omdat ze in feite niet altijd de optimale kennis hebben over de 
mogelijke maatregelen, hetzij omdat zij niet steeds verantwoordelijk zijn voor de implementatie ervan. 
Gelet op de diversiteit en specificiteit aan maatregelen die moeten of kunnen worden genomen ten 
aanzien van dragers van radicalisering, moeten het voorstellen, het opleggen, het uitwerken en het 
opvolgen van maatregelen zo nodig worden toevertrouwd aan beter geplaatste instanties of 
werkgroepen, zodat de JIB-actoren zich kunnen toespitsen op hun kerntaak: inlichtingen aandragen en 
analyseren. In voorkomend geval dienen andere dan federale veiligheidsdiensten in het debat te worden 
betrokken. Het radicaliserend effect detecteren, neutraliseren of beperken van een persoon of een 
groepering kan niet alleen op het federale niveau gebeuren. 
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15.4 Aanbevelingen 

De diensten gaven aan de werkwijze binnen de JIB te zullen wijzigen. Zo zou niet meer gewerkt worden 
met ‘assen’, maar integendeel met permanente en thematische werkgroepen. De Comités bevelen 
evenwel aan om het systeem van de JIB fundamenteel te herbekijken. De ‘lessons learned’ zijn: 

- De rol van elke medewerkende dienst dient uitgeklaard te worden. Dit geldt ook voor het OCAD dat 
als analysedienst zijn meerwaarde kan bewijzen ten aanzien van de informatie die wordt 
aangedragen door de ondersteunende diensten. Op dit ogenblik vult het OCAD zijn rol als 
dreigingsanalyseorgaan in het kader van de JIB-lijst nog steeds te minimalistisch in. Bij het 
coördineren van de analyse dient het OCAD een meer actieve rol te spelen. Het OCAD kan voor elke 
entiteit een inschatting maken van de specifieke dreiging die ervan uitgaat op het vlak van 
radicalisering. 

- Anderzijds lijkt het aangewezen dat een andere dienst - bijvoorbeeld kan worden gedacht aan de 
ADCC of een dergelijke instantie - wordt aangewezen om de coördinatie van de uitvoering van de 
maatregelen op zich te nemen. 

- Het werken met parameters, zoals tot op heden het geval is, biedt een garantie dat de opname op 
de JIB niet willekeurig gebeurt, maar integendeel op basis van op voorhand vastgelegde grenzen.  

- Een systeem van criteria is inderdaad noodzakelijk om de objectiviteit te handhaven. 
- De Vaste Comités P & I onderstrepen de noodzaak om in de JIB informatie op te nemen afkomstig 

van diensten op het terrein, lokaal en nationaal. De lokale niveaus dienen in de mogelijkheid te zijn 
hun vaststellingen in te brengen in het systeem en minstens een feedback te krijgen van de 
beslissingen van de oplijstingen en de maatregelen. Het is inderdaad zo dat de eerste tekenen van 
radicalisering dikwijls op het lokale niveau (bijv. via de wijkagent of de lokale antenne van de 
inlichtingendiensten) worden vastgesteld. De Vaste Comités P & I zijn van oordeel dat grondig dient 
te worden uitgewerkt op welke wijze een zo adequaat mogelijke informatiestroom kan worden op 
gang gebracht, dit met respect voor de bestaande structuren. 

- De informatie en analyses dienen zo snel mogelijk en zo ruim mogelijk verspreid te worden bij de 
betrokken actoren, dit uiteraard rekening houdend met een eventuele classificatie en de ‘need-to-
know’. Waar nodig moeten bepaalde personen (bijvoorbeeld van het regionale of lokale niveau) over 
een veiligheidsmachtiging beschikken. 

De Vaste Comités P & I steunen alle in die zin gemaakte plannen zodat de JIB op korte termijn kan 
uitgroeien tot hét instrument bij uitstek om de dragers van alle vormen van radicalisering in onze 
maatschappij zo ruim mogelijk in beeld te brengen en te beheersen. 

Gelet op de aankondiging van het OCAD om het werkproces van de JIB te herzien, zullen de Vaste 
Comités P & I in een latere periode nagaan op welke wijze dit is gebeurd.  
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16 UITRUSTING VAN POLITIETROEPEN DIE INGEZET WORDEN VOOR 
OPDRACHTEN VAN GENEGOTIEERD BEHEER VAN DE PUBLIEKE RUIMTE 

16.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Tijdens een observatie van het beheer van gelijktijdige gebeurtenissen op het grondgebied van de 
politiezone BRUSSEL-ELSENE (PZ 5339) stelde het Comité P vast dat de uitrusting sensu lato (s.l.) van 
de opgeroepen politietroepen niet uniform was en voor sommige personeelsleden zelfs onvolledig was, 
waardoor onder andere de goede uitvoering van de voorziene opdrachten in het gedrang dreigde te 
komen. Daarenboven zou de uitrusting ook problematisch kunnen zijn in het licht van de wet van 
4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk. 

Het Comité P besliste bijgevolg om een toezichtsonderzoek te openen naar de kledij en de uitrusting van 
de ordetroepen die opdrachten van genegotieerd beheer van de publieke ruimte uitvoeren. Na analyse 
van de voornaamste wettelijke en reglementaire basissen werd een staal van korpsen van lokale politie 
verzocht om mee te werken aan het onderzoek door een schriftelijke vragenlijst te beantwoorden en 
daarna hun ervaring en hun wedervaren toe te lichten tijdens een gesprek. Het staal was samengesteld 
uit 12 politiezones waarvan 3 van categorie 5, 1 van categorie 4, 3 van categorie 3 en 5 van categorie 2. 
Tegelijkertijd werden verscheidene entiteiten van de federale politie bij het onderzoek betrokken, zoals 
bepaalde coördinatie- en steundirecties (CSD), de directie van de operaties inzake bestuurlijke politie 
(DAO), de Nationale Politieacademie (ANPA), de directie van de logistiek (voorheen DMPE) en de 
algemene directie bestuurlijke politie (DGA). De Vaste commissie van de lokale politie (VCLP) werd ook 
geraadpleegd zodat ze haar licht kon laten schijnen op de materie. 

16.2 Vaststellingen 

16.2.1 Inleiding 
Alvorens concreet in te gaan op de vaststellingen die werden gedaan tijdens het toezichtsonderzoek, lijkt 
het opportuun om een aantal aspecten van de problematiek die later besproken zullen worden eerst te 
verduidelijken. 

De ordehandhavingskledij (HO-kledij) is, globaal gezien, gedefinieerd door het koninklijk besluit van 
22 juni 2006202. Ze maakt deel uit van de specifieke functie-uitrusting van het uniform van de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus en bestaat uit: (1) een jas en een broek, (2) een 
helm, (3) een bivakmuts, (4) handschoenen, (5) een ondertrui, (6) schoenen met hoge schachten, 
(7) beschermingsstukken en (8) toebehoren, waartoe onder andere behoren het schild, de lange 
wapenstok, de korte wapenstok en het gasmasker. Die HO-kledij kan worden aangevuld met bepaalde 
stukken van de algemene functie-uitrusting203 zoals onder meer het dienstwapen, de holster, de gordel 
en de individuele spray. De normatieve benadering van de HO-kledij inventariseert de verschillende 
elementen die er deel van uitmaken in individueel materieel of in collectief materieel volgens de gekozen 
beheerswijze, hetzij de individuele dotatie, hetzij de collectieve dotatie. 

Volgens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk heeft de werkgever de wettelijke verplichting (beroeps)risico’s te voorkomen. Daaruit vloeit 
onder meer voort dat de werkgever ertoe gehouden is om verschillende maatregelen te nemen om 
ongevallen te beheren, te onderzoeken en herhaling ervan te voorkomen. In casu zullen twee aspecten 
van het welzijn op het werk in het bijzonder worden geëvalueerd, zijnde de veiligheid op het werk en de 
bescherming van de gezondheid van de werknemer, waarvoor risicoanalyses zouden moeten worden 
gemaakt door de respectieve werkgevers. Die risicoanalyses zouden meer bepaald betrekking moeten 
hebben op de correlatie tussen de aard van de opdrachten die aan de politieambtenaren worden 
toevertrouwd en hun uitrusting. 

                                                 
202  Koninklijk besluit van 22 juni 2006 houdende de regeling van de specifieke functie-uitrustingen van het uniform van de 

geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 14 juli 2006). 
203  De algemene functie-uitrusting is beschreven in het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de regeling van het 

uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus en het ministerieel besluit van 15 juni 2006 inzake 
de basisuitrusting en de algemene functie-uitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus. 
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16.2.2 Op lokaal niveau 
Beschikbare uitrusting 

De bezochte politiezones verklaren allemaal dat ze een operationele capaciteit hebben opgeleid die 
overeenstemt met minstens 2,8 maal het beschikbaarheidsniveau204 (maximum 7% van het beschikbaar 
effectief) teneinde te kunnen voldoen aan de vragen om versterking zoals voorgeschreven door de 
ministeriële richtlijn MFO-2205. Een zeer grote meerderheid van alle personeelsleden die opgeleid zijn 
overeenkomstig die aanbevolen norm beschikt over ordehandhavingskledij (specifieke functie-uitrusting) 
die bestaat uit de stukken 1° tot 6°, met uitzondering van de beschermingsstukken. De 
beschermingsstukken inzake ordehandhaving die zichtbaar worden gedragen206 en ter beschikking 
worden gesteld van het personeel dat wordt ingezet voor dergelijke operaties verschillen sterk van korps 
tot korps, ongeacht de categorie waartoe het politiekorps behoort. Zo hebben sommige politiekorpsen 
ervoor gekozen om hun opgeleide personeelsleden uit te rusten met een volledige kit, terwijl andere 
korpsen voor het ogenblik slechts in een beperkt en doelgericht aantal beschermingsstukken hebben 
geïnvesteerd. 

Over het algemeen zijn er voldoende schilden beschikbaar bij de verschillende politiekorpsen om te 
kunnen voldoen aan de vragen om versterking, de politiekorpsen van categorie 4 en 5 overschrijden 
zelfs ruimschoots de norm van de eigen inzet (ontvankelijkheidsdrempel207 - 12% van het beschikbaar 
effectief). Hoewel in de ministeriële omzendbrief MFO-2 voorzien is dat de politiezones hun personeel 
moeten uitrusten met schilden (en matrakken), zouden sommige korpsen, volgens de CSD’s, weigeren 
om dit te doen. 

De terbeschikkingstelling van gasmaskers en/of anti-traangasbrillen ten voordele van het 
politiepersoneel is problematischer want zelfs de grote politiekorpsen hebben die niet, terwijl het 
personeel geconfronteerd kan worden met het gebruik van traangassprays naar gelang van de 
omstandigheden. Bovendien behoort het beschikbare materieel tot verschillende types, wat een 
probleem is, zowel tijdens opleidingen en trainingen als tijdens operaties of voor de logistieke opvolging. 

Inzake individuele bewapening werden verscheidene vaststellingen gedaan. Zo zijn er over het algemeen 
voldoende lange wapenstokken beschikbaar bij de verschillende politiekorpsen om te kunnen voldoen 
aan de vragen om versterking, de politiekorpsen van categorie 4 en 5 overschrijden zelfs ruimschoots de 
norm van de eigen inzet (ontvankelijkheidsdrempel). Vier politiekorpsen uit het staal beschikken 
daarentegen niet over korte onbuigzame wapenstokken, hoewel die voorzien zijn in de uitrusting vanaf 
het niveau “HO Full”208. Een grote meerderheid van de politiekorpsen beschikt over neutraliserende 
middelen, in de vorm van collectieve peppersprays. Traangasgranaten en granaatwerpers maken deel 
uit van het aanbod van gespecialiseerde versterking van de federale politie waarop een meerderheid van 
de korpsen van lokale politie rekent; slechts enkele grote korpsen van lokale politie beschikken over hun 
eigen middelen. Met betrekking tot het kort vuurwapen waarover elke politieambtenaar beschikt, blijkt 
uit de gesprekken dat sommige politie-eenheden dat wapen dragen boven de jas en niet eronder, zoals 
over het algemeen aanbevolen of gepreciseerd is in de vragen om versterking. Om dit individueel wapen 
te dragen, worden ook diverse soorten holsters gebruikt. 

Als politiedienst die versterking krijgt 

Uit de gesprekken blijkt dat het over het algemeen de zones van categorie 4 en 5 zijn die het meest 
geconfronteerd worden met gebeurtenissen die een groter risico inhouden voor de openbare orde en die 
bijgevolg de inzet vereisen van politiemensen in geconstitueerde eenheden (secties, pelotons) uitgerust 
met “HO Full”-kledij209 of zelfs “HO Full Protection”-kledij210. De andere politiezones blijken daarentegen 

                                                 
204  Het beschikbaarheidsniveau stemt overeen met de maximale mobilisering van het personeel van een politiezone dat als 

versterking kan geleverd worden ten voordele van een andere zone; dit bedraagt maximum 7% van het beschikbaar 
effectief. 

205  Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor 
opdrachten van bestuurlijke politie, (B.S., 18 mei 2012) – Ed. 2; zie punt 9, §2. 

206  Die HO-beschermingsstukken die zichtbaar worden gedragen, zijn modulair en bestaan verplicht uit twee 
onderarmbeschermers, twee scheenbeenbeschermers en een beschermingsvest. 

207  De ontvankelijkheidsdrempel wordt in principe vastgelegd op 12% van het beschikbaar effectief dat door het korps moet 
worden ingezet alvorens het een beroep kan doen op versterkingen van buiten het korps (MFO-2, punt 3.1.). 

208  Zie MFO-2, Bijlage A, punt 2.3. 
209  Zie MFO-2 – Bijlage A. 
210  Zie MFO-2 – Bijlage A. 



deel II: observatorium 

 

106 

meer geconfronteerd te worden met gebeurtenissen waarvan de gevolgen voor de openbare orde minder 
problematisch zijn (minder risico op geweld tegen politieambtenaren en gebruik van dwang door de 
ordetroepen). In die omstandigheden worden er minder eisen op het vlak van uitrusting gesteld 
(gerechtelijke kledij of “HO Light”)211 en laat de behoefte aan geconstitueerde eenheden zich minder 
voelen (er wordt een beroep gedaan op de inzet van ploegen of dispositieven die aangepast zijn aan de 
omstandigheden). 

De vaststellingen die werden gedaan op basis van de ingezamelde cijfergegevens en die in het vorige 
punt beschreven zijn (beschikbare uitrusting), zijn over het geheel genomen gekend en er wordt 
rekening mee gehouden door de politiekorpsen die versterking vragen, ook al voorziet het RAR-
formulier212 niet specifiek, noch in rubriek 5 “De organisatie van het politioneel beheer” genaamd, noch 
in rubriek 6 “Gevraagde versterking federale politie – (personeel en middelen)” genaamd, een structuur 
om het vereiste uitrustingsniveau voor elke gevraagde politie-eenheid te verduidelijken. Bovendien 
wordt vastgesteld dat wanneer de kledij en de uitrusting worden vermeld, de terminologie gebruikt door 
de dwingende ministeriële richtlijn MFO-2 en meer in het bijzonder zijn bijlage A niet wordt gebruikt. Die 
terminologie schijnt onze gesprekspartners trouwens vrij onbekend te zijn. Geen van hen heeft 
verwezen naar de fiche 152 van de “Politiepraktijkgids Gold Commander & Silver Commander”213 die een 
soepel instrument is om de kledij, de uitrusting en de bewapening van de politie te bepalen afhankelijk 
van het ontdekte dreigingsniveau (waarschijnlijkheid en gevolgen). De toekomstige 
informaticatoepassing BEPAD214, van haar kant, voorziet een link tussen elke gevraagde versterking en 
de hoofdopdracht die haar zal worden toebedeeld. Er is echter geen gedetailleerd veld (dropdownmenu 
samengesteld op basis van de terminologie gebruikt in bijlage A bij de MFO-2) voorzien dat gelinkt is 
aan de gevraagde versterking, want er is slechts een ‘tekstveld’ beschikbaar. 

De wetgevende evolutie inzake bescherming van werknemers heeft voor meer bewustmaking gezorgd 
bij de politieverantwoordelijken die erop toezien dat hun personeelsleden beter uitgerust worden. 
Bovendien werd vastgesteld dat in deze gevoelige materie de korpsen die versterking krijgen aan de 
politie-eenheden proberen opdrachten toe te wijzen in functie van hun uitrustingsniveau of hen van 
tevoren uitrustingsstukken of bijkomend materieel waarover zij beschikken ter beschikking te stellen, 
terwijl de AIG ons heeft meegedeeld dat er soms vragen om versterking worden geweigerd (weigeren 
om versterking te leveren) wegens een gebrek aan uitrusting. 

Als politiedienst die versterking levert 

De zones zijn anders georganiseerd naar gelang van de menselijke middelen die ze beheren. Zo 
beschikken de grotere politiekorpsen over het algemeen over een vrij goed gevulde pool van 
gebrevetteerde en uitgeruste HyCap-personeelsleden (capaciteit die (duidelijk) hoger is dan 2,8 maal 
het beschikbaarheidsniveau – op basis van gegevens afkomstig van het tijdens het onderzoek bevraagde 
staal ligt de opleidingsinspanning tussen tussen 3,2 en 8,4 maal het beschikbaarheidsniveau), waardoor 
ze gemakkelijker kunnen worden ingezet. In de kleinere politiekorpsen, daarentegen, zijn de opgeleide 
HyCap-personeelsleden verspreid over de verschillende entiteiten en nemen ze vaak deel aan diensten 
die in shifts georganiseerd zijn, waarbij de geringste aanpassing van het uurrooster vaak gepaard gaat 
met moeilijkheden op het vlak van organisatorische en normatieve contingenten. Bijgevolg kunnen de 
vragen om versterking te leveren vaak trapsgewijze veranderingen aan de reeds geplande diensten 
impliceren, wat zelfs in precieze gevallen afbreuk kan doen aan het concept van community policing 
gelet op de inconveniënten die er soms door ontstaan. Ondanks die moeilijkheden proberen de 
politiekorpsen in te gaan op de vragen om versterking en zorgen ze ervoor dat er rekening wordt 
gehouden met de bijzonderheden die de aanvrager heeft meegedeeld, zowel met betrekking tot het 
aantal manschappen als met betrekking tot hun kledij en hun uitrusting. 

                                                 
211  Zie MFO-2 – Bijlage A. 
212  RAR-formulier: rapport dat informatie van bestuurlijke politie bevat en waarvan de vorm en de gebruiksmodaliteiten 

beschreven zijn in de (niet-gepubliceerde) ministeriële richtlijn MFO-3 van 14 juni 2002 betreffende het informatiebeheer 
inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie – zie Fiche nr. B11. 

213  Politiepraktijkgids Gold Commander & Silver Commander – Policing Events – Het strategisch politioneel beheer van 
gebeurtenissen openbare orde. Uitgegeven en verspreid door de Nationale School voor Officieren. 

214  BEPAD staat voor BEstuurlijke Politie-Police ADministrative – platform voor het beheer en de uitwisseling van informatie 
van bestuurlijke politie. 
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De politiekorpsen investeren in kledij en uitrusting bovenop de toelage215 uitrusting handhaving 
openbare orde die de federale Staat toekent aan de lokale politiekorpsen om hun personeelsleden te 
kunnen inzetten in goede werkomstandigheden. De politiezones zijn echter eensgezind van oordeel dat 
sommige uitrustingsstukken (jammer genoeg) niet het voorwerp uitmaken van een federale 
overheidsopdracht (gasmasker en anti-traangasbril bijvoorbeeld) noch van vastgestelde normen die 
nochtans onder meer garant staan voor meer homogeniteit en vaak lagere kosten.  

Dat er in de eerste plaats een beroep moet worden gedaan op het interventiekorps (CIK) en dan pas op 
de HyCap-capaciteit van de politiezones, zoals de ministeriële omzendbrief MFO-2 voorziet, heeft de 
zones wat ontlast en staat meer borg voor een inzet in geconstitueerde eenheden met aangepaste 
voertuigen. Dat aspect van de procedure inzake versterking wordt benadrukt door alle politiekorpsen die 
versterking leveren (minder ontwrichting van de geplande diensten, …) of die versterking krijgen (goed 
uitgeruste eenheden met een goede cohesie). 

16.2.3 Op federaal niveau 

16.2.3.1 Directie van de logistiek (voorheen DMPE) 
De politiediensten moeten het wettelijk kader volgen doch hierin zijn slechts de technische voorschriften 
beschreven. Het feit dat politiediensten over een niet-uniforme HO-kledij beschikken is te wijten aan 
(1) de mogelijkheid om decentrale aankopen te doen (autonomie van de zones is een politieke 
beslissing) en (2) het feit dat er via normering niet gegarandeerd kan worden dat alle uitrustingsstukken 
identiek zijn. Bijkomend risico is dat voor een groot gedeelte van de normen op dit ogenblik enkel de 
samenstelling en de visuele identiteit verplicht zijn, terwijl de technische kenmerken (veiligheid, sterkte, 
...) enkel raadgevend zijn. Bij het uitschrijven van de lastenboeken gebeurt het dan ook dat bepaalde 
zones enkel verwijzen naar het verplichte gedeelte en dat dus in mindere mate rekening gehouden 
wordt met aspecten van veiligheid en technische aspecten. En op dit vlak is er een gebrek aan controle. 
In feite gaat niemand na of de aangekochte kledij voldoet aan de voorziene normering216. Voor het 
ogenblik keurt de gouverneur de begroting van de politiezones goed, doch zonder te controleren of de 
aangekochte goederen voldoen aan de politienormering. Er is dus wel controle maar niet op alle vlakken 
noodzakelijk om coherentie binnen de geïntegreerde politie te garanderen. 

16.2.3.2 Arrondissementele coördinatie- en steundirecties (CSD) 
De perceptie die de bevraagde politiekorpsen hebben van de rol van de CSD’s inzake kledij en uitrusting 
van de politietroepen die worden ingezet voor opdrachten van genegotieerd beheer van de publieke 
ruimte (GBPR) verschilt niet veel. Over het geheel genomen, worden de CSD’s beschreven als partners 
die de inzet van de gevraagde versterking coördineren, ook al lijkt het dienstenaanbod weinig gekend te 
zijn bij onze lokale gesprekspartners. Aan de kledij en de uitrusting van die versterking wordt soms 
bijzondere aandacht besteed wanneer het dreigingsniveau van de gebeurtenis daartoe uitnodigt. In dat 
geval vestigt de CSD de aandacht op die middelen zonder er een reële impact op te hebben want ze 
beschikt niet, of zeer zelden, over kledij of materieel om ter beschikking te stellen, uitgezonderd in 
BRUSSEL waar soms gasmaskers worden uitgeleend. Een grote meerderheid van de politiezones stelt 
dan ook voor om inzake kledij en uitrusting (en voertuigen) na te denken over een gecentraliseerd 
beheer (buffervoorraad om de termijn om een nieuw personeelslid uit te rusten te beperken, 
mogelijkheid om kledij of andere uitrustingsstukken uit te wisselen op basis van de maat, 
onderhoudscontract, samenbrenging van bepaalde uitrustingsstukken, …). 

De CSD’s lijken geen duidelijk zicht te hebben op de uitrusting waarover de lokale politiekorpsen 
beschikken maar naar aanleiding van de HyCap-trainingen stellen ze een enorme diversiteit vast. De 
HO-kledij verschilt van zone tot zone. Niet alle zones beschikken over het nieuwste type. Sommige 
politieambtenaren lopen zelfs nog rond met kledij waarop het logo van de vroegere korpsen staat. Om 
te streven naar meer uniformiteit en meer waarborgen voor het welzijn en de veiligheid van het 

                                                 
215  Koninklijk besluit van 26 maart 2003 (B.S., 28 april 2003), dat voorziet dat vanaf 2003 de toelage uitrusting handhaving 

openbare orde recurrent de vervanging ten belope van 50% van de totale behoeften van de zone zal dekken (…). 
216  Omzendbrief GPI 65 van 27 februari 2009 betreffende de basisuitrusting en de algemene functie-uitrusting van de leden 

van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 27 maart 2009).   
II.I.VI.I. Algemeenheden: De korpschef, de commissaris-generaal of de directeur-generaal bepaalt en verduidelijkt binnen 
de perken van de bepalingen van de reglementeringen in deze materie, de uitrusting of kledij die moet worden gedragen 
naar gelang van de omstandigheden. Deze overheid of zijn gedelegeerde ziet er bovendien op toe dat de personeelsleden 
van het operationeel kader die onder zijn bevoegdheid vallen, een soortgelijk uniform dragen, d.w.z. een zekere 
homogeniteit vertonen wat het visuele ‘aspect’ betreft. 
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politiepersoneel, werden een aantal denkpistes aangereikt, zoals: (1) de federale toelage van de zones 
in het kader van de MFO-2 zou kunnen dienen om collectieve uitrustingsstukken ter beschikking te 
stellen op CSD-niveau, (2) er zou een dwingende nationale richtlijn moeten worden uitgevaardigd in 
verband met de wapendracht in HO, (3) een gecentraliseerd beheer overwegen van de collectieve 
bewapening die uitsluitend aangekocht wordt via een federale overheidsopdracht, ... 

Het personeel CIK, dat beheerd wordt door de DirCo’s, is uitgerust zoals voorgeschreven. 

16.2.3.3 Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (DAO) 
DAO bepaalt en coördineert de levering van de capaciteit HyCap en CIK217. De Dir DAO stelt een enorme 
variatie vast inzake de visie op de beschermingsmiddelen (en de vervoermiddelen) in het bijzonder en 
pleit daarom voor een meer centrale aansturing. Volgens de Dir DAO zijn de grotere zones beter 
opgeleid en uitgerust. De kleinere zones dienen veel HyCap te leveren aangezien de grote zones veel 
gebeurtenissen hebben op hun grondgebied. Bovendien vult iedere zone haar HyCap op haar manier in 
bij gebrek aan dwingende richtlijn. De Dir DAO stelt voor om de HyCap en het CIK aan te duiden in 
functie van de dreiging. Het gebrek aan visie en filosofie leidt ertoe dat de middelen ontoereikend zijn in 
tumultueuze toestanden. 

16.2.4 Vaststellingen inzake kledij en middelen HO naar aanleiding van de 
manifestatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront van 
6 november 2014 

16.2.4.1 Analyse van de Nationale Politieacademie (ANPA) 
Na afloop van de debriefing die werd gehouden ingevolge de talrijke incidenten die zich voordeden, heeft 
de Nationale Politieacademie een verslag opgesteld. Dit zijn de belangrijkste lessen218 die werden 
getrokken inzake uitrusting: (1) er moet worden overwogen om normen vast te leggen voor de kledij en 
de beschermingsstukken, om iedereen behoorlijk uit te rusten, (2) bij de aanvraag voor versterking 
moeten de aanvrager en de DirCo duidelijk aangeven welke beschermingsstukken en welke bewapening 
voorzien zijn, (3) meer aandacht voor het welzijn en de veiligheid van het personeel, (4) de 
beschermingsstukken en de kledij: er is een grote diversiteit aan beschermingsstukken. Een aantal 
HyCap-eenheden zijn onvoldoende uitgerust om in deze extreme situaties tussen te komen. Er wordt 
gepleit voor een gelijkwaardige uitrusting. Het gebrek aan adequate uitrusting en de grote diversiteit 
hebben een invloed op de operationele inzetbaarheid en op de bescherming van het personeel. Bij de 
HyCap-aanvraag dient duidelijk gecommuniceerd te worden welk uitrustingsniveau er verwacht wordt. 
Niet iedereen droeg de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is aangewezen 
dat er een normering komt voor de geïntegreerde politie om de beschermingsniveaus beter te laten 
overeenstemmen. De kledij en de uitrusting voor ordehandhaving zijn een totaalconcept. Er ontbreekt 
een geïntegreerde visie. De werkgroep uitrusting moet verder geactiveerd worden. Met het oog op een 
harmonisering heeft de lokale politie de mogelijkheid om in te tekenen op federale overheidsopdrachten. 
De ANPA besluit met de stelling dat de politie ervoor moet zorgen dat de middelen en de uitrusting van 
het personeel gelijkwaardig en geüniformiseerd zijn met het oog op een veilige en geïntegreerde 
operationele inzetbaarheid. 

16.2.4.2 Analyseverslag van de preventieadviseurs van de betrokken 
politiezones en de federale politie 

De preventieadviseurs hebben een verslag219 opgesteld waarin de vaststellingen vervat zijn die ze 
hoofdzakelijk hebben gedaan in het kader van de problematiek van het welzijn op het werk in 
samenhang met het politioneel beheer van gebeurtenissen. Samengevat blijkt daaruit voor de aspecten 
die verband houden met de kledij en de uitrusting dat (1) de aankoopprocedure gebaseerd moet zijn op 
een risicoanalyse, (2) de HyCap-machten beschikken over een uitrusting die noch adequaat noch 
vergelijkbaar is en (3) er overleg dient te zijn tussen de verschillende politiezones wanneer ze 
ordehandhavingspersoneel uitrusten met persoonlijke beschermingsmiddelen. 

                                                 
217  Zie de dienstnota DAO 2014/197 N van 18 december 2014 met als onderwerp “De inzet en opvolging van het CIK”. 
218  Zie het verslag opgesteld door de Nationale Politieacademie naar aanleiding van de tactische debriefing georganiseerd door 

de Directeur-generaal van de Operaties van de politiezone BRUSSEL-HOOFDSTAD/ELSENE (PZ 5339). 
219  Zie het analyseverslag met betrekking tot de gemeenschappelijke risicoanalyse d.d. 18 november 2014 opgesteld door de 

preventieadviseurs van de betrokken politiezones en de federale politie. 



deel II: observatorium 

 

109 

16.3 Conclusies 

Het is opmerkelijk vast te stellen dat, op basis van de informatie en de cijfergegevens afkomstig van ons 
staal, alle politiekorpsen de nodige capaciteit hebben opgeleid (integratieopleiding220) om hun 
verplichtingen na te komen overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële omzendbrief MFO-2. 

Zoals de observaties gedaan naar aanleiding van het politioneel beheer van gebeurtenissen al lieten 
vermoeden, levert de uitrusting van dat HyCap opgeleide personeel problemen op, en dit ondanks het 
dwingende karakter van diezelfde ministeriële omzendbrief MFO-2 die voorschrijft welke kledij en 
uitrusting het politiepersoneel dient te dragen afhankelijk van de omstandigheden en de ingeschatte 
risico’s en ondanks de wetgeving inzake welzijn op het werk die een individuele verantwoordelijkheid 
inhoudt in hoofde van de werkgever. 

Inzake HO-kledij (specifieke functie-uitrusting)221 stemt het beschikbare aantal, met uitzondering van 
beschermingsstukken en ander toebehoren222, minstens overeen met het aantal politieambtenaren die 
binnen de politiekorpsen opgeleid zijn om opdrachten van openbare ordehandhaving te vervullen. De 
mogelijkheid om gedecentraliseerde aankopen te doen en het gebrek aan controle op de naleving van de 
normen zijn echter twee factoren die de perceptie van een gebrek aan uniformiteit, zowel visueel als qua 
veiligheid, van de ingezette politieambtenaren met HO-kledij kunnen objectiveren. Daarnaast werd 
opgemerkt dat de termijnen voor bepaalde federale overheidsopdrachten te lang zijn, waardoor 
bepaalde politiekorpsen zich dan noodgedwongen moeten wenden tot andere leveranciers. Dat zou ook 
een impact kunnen hebben op de uniformiteit s.l. en bovendien budgettaire gevolgen hebben. Wat de 
beschermingsstukken die zichtbaar gedragen worden betreft, is gebleken dat hun beschikbaarheid erg 
verschillend is. Zelfs bepaalde grote politiekorpsen die geregeld meer risicovolle gebeurtenissen dienen 
te beheren, beschikken niet over voldoende beschermingsstukken van elk type om het politiepersoneel 
dat inzetbaar is volgens de normen van de ministeriële omzendbrief MFO-2 mee uit te rusten. 

Inzake collectief materieel223 streeft een meerderheid van de politiekorpsen ernaar om te voldoen aan 
de voorschriften van de ministeriële omzendbrief MFO-2. Gewoonlijk spreiden ze hun budgettaire 
inspanningen door te bepalen welke uitrustingsstukken prioritair zullen worden aangekocht of kiezen ze 
voor een gecentraliseerd beheer eerder dan voor een individuele toekenning. Ondanks die inspanningen 
zijn er nog heel wat politiekorpsen, ongeacht de categorie waartoe ze behoren, die niet beschikken over 
alle uitrustingsstukken vergeleken met het aantal politieambtenaren die inzetbaar zijn voor opdrachten 
van openbare ordehandhaving. Tevens werd opgemerkt dat er onder de gebruikte uitrustingsstukken 
diverse modellen circuleren die niet allemaal aan dezelfde normen voldoen. 

De diversiteit in de uitrusting maar ook de niet-terbeschikkingstelling van bepaalde uitrustingsstukken 
maakt de inzet van operationele capaciteit er niet makkelijker op en maakt dat men niet met zekerheid 
kan stellen dat alle personeelsleden die worden ingezet voor opdrachten van openbare ordehandhaving 
alle veiligheidswaarborgen genieten waar zij rechtmatig aanspraak op kunnen maken. 

Aan het aspect ‘kledij/uitrusting’ wordt zelden bijzondere aandacht besteed. Hoewel het risiconiveau 
soms verduidelijkt wordt bij vragen om versterking om het aantal manschappen en de speciale middelen 
die nodig zijn te rechtvaardigen, wordt dit zelden in verband gebracht met het uitrustingsniveau van het 
politiepersoneel. In de fase van toekenning van de versterking staan de verschillende betrokken 
partners niet te lang stil bij de uitrusting van het politiepersoneel en blijken ze bovendien slechts over 
weinig informatie ter zake te beschikken. De RAR-formulieren die in dat verband worden gebruikt 
nodigen daar amper toe uit (niet zo gestructureerd en geen enkele formele link met de voorschriften van 
de MFO-2) en de terminologie van de omzendbrief MFO-2 ter zake schijnt nooit te worden gebruikt. Zeer 
vaak is het trouwens tijdens de operationele briefing die aan de gebeurtenis voorafgaat, zelfs tijdens de 
inplaatsstelling van de troepen op het strijdtoneel dat eventuele tekortkomingen worden vastgesteld. De 
informaticatoepassing BEPAD voorziet in haar huidige versie geen gestructureerd veld (dropdownmenu) 
met betrekking tot het aspect ‘kledij/uitrusting’ dat gelinkt is aan het veld ‘versterking’, zoals nu al het 
geval is tussen het veld ‘versterking’ en het veld ‘opdracht’. 

                                                 
220  MFO-2 – titel 9. De opleiding en training. 
221  Beschreven in het koninklijk besluit van 22 juni 2006 houdende de regeling van de specifieke functie-uitrustingen van het 

uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
222  Zie supra punt 16.2.1. 
223  Dit zijn hoofdzakelijk schilden, lange wapenstokken, korte wapenstokken, gasmaskers. 



deel II: observatorium 

 

110 

De incidenten die zich voordeden tijdens de manifestatie van 6 november 2014 in BRUSSEL tonen 
voldoende de noodzaak (een verplichting in het licht van de wetgeving inzake welzijn op het werk) aan 
voor de werkgever om aan zijn personeel een kwaliteitsuitrusting ter beschikking te stellen teneinde een 
professionele en zo beveiligd mogelijke inzet te garanderen. Het verslag opgesteld door de 
preventieadviseurs ingevolge die manifestatie bevestigt trouwens heel wat vaststellingen gedaan in het 
kader van dit onderzoek. 

16.4 Aanbevelingen 

Gelet op die vaststellingen en zich bewust van hun impact, hebben verscheidene gesprekspartners 
concrete verbeterpistes naar voren geschoven ((gedeeltelijk) onder elkaar verdelen van de middelen en 
hun beheer, meer dwingende normen, controle op de naleving van die normen (voogdij?), uitsluitend 
federale overheidsopdrachten, …) die de moeite waard zijn om door de geïntegreerde politie nader te 
worden bekeken. Kort na de manifestatie van 6 november 2014 werden werkgroepen opgericht. Een van 
die groepen is druk in de weer om de stukken te beschrijven waaruit de toekomstige ‘HO-kledij’ van de 
politietroepen zou moeten bestaan. Terzelfder tijd zou er, enerzijds, moeten worden nagedacht over een 
normatief raamwerk dat meer waarborgen biedt voor de veiligheid van het politiepersoneel en voor de 
uniformiteit en, anderzijds, over een manier om die middelen op geïntegreerde wijze te beheren, wat, op 
termijn, misschien zou kunnen leiden tot een eenvormig dienstenaanbod. 

De BEPAD-toepassing zou verder uitgewerkt moeten worden, in die zin dat er een gestructureerd veld 
met betrekking tot de uitrusting s.l. gelinkt aan elke gevraagde versterking aan moet worden 
toegevoegd. 
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C.  THEMATISCHE ANALYSES 
1 DE VISU CONTROLE DOOR DE OFFICIER VAN BESTUURLIJKE POLITIE VAN 

DE PERSOON DIE HET VOORWERP UITMAAKT VAN EEN BESTUURLIJKE 
AANHOUDING 

1.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Een van de problematieken waarmee het Vast Comité P regelmatig geconfronteerd wordt, is deze van de 
bestuurlijke aanhouding. Aangezien een bestuurlijke aanhouding ingrijpt op een fundamenteel 
mensenrecht, met name het recht op vrijheid, nam het Vast Comité P in 2012 reeds de beslissing om de 
pijnpunten met betrekking tot de bestuurlijke aanhoudingen op te lijsten. In dit onderzoek wordt 
bijzondere aandacht besteed aan de rol van de officier van bestuurlijke politie die de bestuurlijke 
aanhouding handhaaft, inzonderheid zijn de visu controle van de persoon die het voorwerp uitmaakt van 
de bestuurlijke aanhouding. 

De zaak startte toen interventieagenten van de politiezone Antwerpen ’s nachts van een bestuurder een 
positieve ademtest afnamen. Eenmaal op het politiebureel aangekomen om de bestuurder een 
ademanalyse te laten ondergaan, werd hij arrogant en deed hij moeilijk. Tevens vertoonde hij de 
kenmerken van openbare dronkenschap, waarop beslist werd de officier van bestuurlijke politie hiervan 
in kennis te stellen. De officier van bestuurlijke politie bevestigde de bestuurlijke aanhouding op basis 
van veiligheidsoverwegingen wegens openbare dronkenschap en baseerde zich hiervoor op het feit dat 
de interveniërende inspecteurs hem hadden gemeld dat zij te maken hadden met een extreem dronken 
persoon die positief had geblazen. 

1.2 Vaststellingen 

In het door het Vast Comité P gevoerde onderzoek werd o.a. gepeild naar de opvolging door de 
verantwoordelijke officier van bestuurlijke politie van het proces van deze bestuurlijke aanhouding. 
Aangezien de feiten ’s nachts plaatsvonden, bleek de officier die de radiokamer bemant op dat moment 
de verantwoordelijke officier van bestuurlijke politie te zijn. Tevens bleek dat de kennisgevingen van de 
ploegen op het terrein telefonisch gebeurden en dat de kennisgevingen, bevestigingen en richtlijnen via 
fax verder afgehandeld werden. In deze nachtelijke procedure bleek het niet gebruikelijk te zijn dat de 
officier zijn radiokamer verlaat om zich bijvoorbeeld de visu te vergewissen van de toestand van de 
bestuurlijk aangehouden persoon. Er bleek nog wel een andere officier van bestuurlijke politie thuis met 
wachtdienst te zijn, doch die wordt enkel gecontacteerd voor ernstige zaken in het raam van bestuurlijke 
politie. 

De belangrijke bevoegdheden die voortvloeien uit de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie 
hebben de wetgever ertoe gebracht om de categorie van personen die over deze hoedanigheid 
beschikken te beperken. Opdat dit laatste geen afbreuk zou doen aan de operationele beschikbaarheid 
van de politiediensten, lieten de bepalingen die betrekking hebben op de officieren van bestuurlijke 
politie oorspronkelijk toe dat ze in normale omstandigheden hun bevoegdheden uitoefenden, zonder dat 
ze noodzakelijk fysiek ter plaatse aanwezig moesten zijn. Nochtans is op basis van ondertussen 
veelvuldig gerezen rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de verslagen van 
verschillende controleorganen zoals het Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing (CPT) en het Vast Comité P, de vraag gerezen of men thans 
steeds op afstand de verantwoordelijkheid kan opnemen in het raam van de verplichtingen die gebonden 
zijn aan de vrijheidsberoving van een persoon. De mogelijkheid bestaat immers dat het systematisch 
niet ter plaatse komen van de officier van bestuurlijke politie hem verweten zou kunnen worden en dat 
hij zich vandaag de dag niet meer kan permitteren zijn bevelen mondeling, op het moment zelf, of, 
voorafgaandelijk, schriftelijk mee te delen aan de betrokken politieambtenaren zonder de nodige visuele 
controles uit te voeren op de door zijn collega’s uitgevoerde taken224. 

Betrokkene werd geverbaliseerd wegens dronkenschap op een openbare plaats. Dergelijke feiten worden 
vervolgd op basis van de Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de 

                                                 
224  DE RAEDT, E., BERKMOES, H., DE MESMAEKER, M., LINERS, A., De Wet op het Politieambt, Handboek van de 

politiefunctie, Brussel, 2014, 18de editie, Politeia, 806p. 
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dronkenschap225. Hoewel deze besluitwet voorziet dat de persoon die in een openbare plaats in staat 
van dronkenschap wordt bevonden en die wanorde, schandaal, of voor een ander of voor hem zelf 
gevaar veroorzaakt, in het gemeentelijk huis van bewaring of in de veiligheidskamer van de rijkswacht 
opgesloten wordt gedurende ten minste twee uren en ten hoogste twaalf uren en de nodige medische 
verzorging krijgt indien zijn toestand dat vereist, dient te worden vastgesteld dat er geen sprake is van 
een bestuurlijke aanhouding. Noch blijkt er in deze besluitwet te staan dat deze opsluiting bevestigd 
dient te worden door een officier van bestuurlijke politie. In artikel 31 van de Wet op het politieambt226 
waarin de gevallen worden opgesomd waarin de politieambtenaren in geval van volstrekte 
noodzakelijkheid kunnen overgaan tot bestuurlijke aanhouding, worden de omstandigheden van de 
Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap van 14 november 1939 zoals in staat van 
dronkenschap en indien hij wanorde, schandaal, of voor een ander of voor hem zelf gevaar veroorzaakt, 
niet als dusdanig opgesomd. 

De politiezone Antwerpen heeft in haar interne richtlijnen openbare dronkenschap als één van de 
bijzondere gevallen van een bestuurlijke aanhouding opgenomen. Daarbij wordt gesteld dat deze 
bestuurlijke aanhouding geen aanhouding is in de strikte zin van het woord, maar een 
veiligheidsmaatregel die minimum 2 uur en maximum 12 uur mag duren. 

1.3 Conclusies 

Uit het gevoerde onderzoek is gebleken dat de officier die de bestuurlijke aanhouding bevestigde, dit 
deed van op een afstand, in casu de radiokamer. Tijdens de duur van de bestuurlijke aanhouding werd 
er geen de visu controle uitgeoefend. Dit bleek tevens niet evident te zijn aangezien deze officier van 
bestuurlijke politie tevens belast was met de verantwoordelijkheid over de radiokamer en het niet 
gebruikelijk is deze te verlaten. Nochtans is op basis van ondertussen veelvuldig gerezen rechtspraak 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van verslagen van diverse controleorganen, de 
vraag gerezen of men thans steeds op afstand de verantwoordelijkheid kan opnemen in het raam van de 
verplichtingen die gebonden zijn aan de vrijheidsberoving van een persoon. 

Nadat de korpschef van de politiezone Antwerpen op de hoogte werd gebracht van bovenstaande 
conclusie, lichtte hij het Vast Comité P in over het feit dat zijn korps sinds kort een terreinofficier 
24u/24u heeft met de bevoegdheid van officier van bestuurlijke politie, waardoor de visu controles wel 
mogelijk zijn. 

Tevens bleek uit dit onderzoek dat de principes van bestuurlijke aanhouding zoals voorzien door de wet 
op het politieambt toegepast worden met betrekking tot vaststellingen inzake de Besluitwet betreffende 
de beteugeling van de dronkenschap in geval dat de overtreder een gevaar voor zichzelf betekent of 
voor derden. Het beschouwen van de veiligheidsopsluiting inzake openbare dronkenschap als een 
bestuurlijke aanhouding waardoor de officier van bestuurlijke politie mee in dit proces komt, is alleszins 
aan te bevelen als een goede praktijk. 

1.4 Aanbevelingen 

Op basis van de veelvuldig gerezen rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en 
van verslagen van diverse controleorganen, valt het aan te bevelen dat de visu controle door de officier 
van bestuurlijke politie van de persoon die bestuurlijk werd aangehouden, eerder de regel zou moeten 
zijn en zeker niet de uitzondering. Ondertussen is tevens gebleken dat de politiezone Antwerpen 
hiervoor de nodige structurele maatregelen heeft doorgevoerd. 

Indien men de Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap, die thans een sui generis 
wetgeving betreft, zou aanpassen in die zin dat dit tevens een bestuurlijke aanhouding betreft, dan 
betekent dit dat de principes van bestuurlijke aanhouding zoals voorzien door de wet op het politieambt 
voor deze wetgeving dan ook van toepassing zijn. 

  

                                                 
225  Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap(B.S., 18 november 1939). 
226  Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (B.S., 22 december 1992). 
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2 POLITIEZONE BRUSSEL: BETOGING VAN 15 MEI 2014 

2.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Op 15 mei 2014 organiseert “L’Association citoyenne D19/20” een betoging als reactie op de “European 
Business Summit” (EBS) die wordt gehouden in het Egmontpaleis in Brussel. De burgemeesters van 
Brussel en Elsene hebben hun voorafgaande toelating verleend, elk voor de gebeurtenis of het gedeelte 
ervan dat plaatsvindt op het grondgebied van hun gemeente, voor een statische actie op het 
Poelaertplein tussen 08.00 uur en 11.00 uur, gevolgd door een optocht, langs een overeengekomen 
reisweg, van het Poelaertplein naar het Luxemburgplein tussen 11.00 uur en 13.00 uur. Die 
toelatingsvoorwaarden zouden niet nauwgezet nageleefd zijn door de betogers, die hun actie meer 
zichtbaarheid wilden geven. De ordediensten zijn dan overgegaan tot een groot aantal (304) bestuurlijke 
aanhoudingen. 

2.2 Vaststellingen en conclusies 

Het politioneel beheer van de betoging van 15 mei 2014 werd op de klassieke manier voorbereid, 
hoofdzakelijk via het opzoeken van informatie en het leggen van contacten met de organisatoren, 
waarna door de burgemeesters van Brussel en Elsene de toelating werd verleend om statisch te 
betogen. Gelet op de diepe tegenstelling tussen, enerzijds, de wil van de organisatoren om het 
Egmontpaleis te omsingelen om de bijeenkomst van de European Business Summit te verstoren, zelfs te 
verhinderen, en te kennen te geven dat ze zich verzetten tegen het ontwerp van transatlantisch 
vrijhandelsverdrag en, anderzijds, de wil van de overheden vertegenwoordigd door de ordediensten om 
enkel een statische bijeenkomst toe te laten vrij ver verwijderd van de plaats waar de top wordt 
gehouden, gevolgd door een betoging waarbij van die plaats wordt afgeweken, was het te voorspellen 
dat het moeilijk zou zijn om de openbare orde te handhaven louter op basis van onderhandeling. 

Aangezien ze haar lesje had geleerd uit de incidenten die zich voordeden in december 2013 met 
datzelfde platform D19-20 en ingevolge waarvan de burgemeester van Brussel zou hebben beslist om in 
de toekomst niet meer te dulden dat de mobiliteit wordt geblokkeerd, heeft de leiding van het 
politiekorps een stevig dispositief in plaats gesteld dat samengesteld is uit vele troepen opgesteld in 
geconstitueerde eenheden, in sommige gevallen versterkt met bijzondere middelen (sproeiwagens). De 
opdrachten waarop deze troepen voorbereid waren, stemden grosso modo overeen met de geëvalueerde 
risico’s. Hoewel die voor de politie tot de mogelijkheden behoorden en ervoor gevreesd was door de 
betogers, werd er in de voorbereidingsfase echter weinig aandacht besteed aan aanhoudingen. Aan geen 
enkele troep in reserve was de opdracht gegeven om zich klaar te houden om aanhoudingen te 
verrichten of om het CARPA-dispositief te versterken, dat trouwens aanvankelijk slechts samengesteld 
was uit drie politieambtenaren. De tolerantiegrenzen, hoewel ze bepalend zijn voor de wijze waarop de 
politieambtenaren worden ingezet, proactief of als reactie op de acties van de betogers, lijken 
daarenboven niet duidelijk te zijn besproken met de bestuurlijke overheid en zouden vooral berusten op 
de eerder opgedane ervaring. 

Zeer snel splitsten de betogers die waren bijeengekomen op het Poelaertplein zich op in verschillende 
groepen en trokken naar het Egmontpaleis zonder dat enige interne ordedienst, die nochtans door de 
bestuurlijke overheid geëist was in haar toelating, probeerde zich daartegen te verzetten. De politie 
beantwoordde die actie even snel om de betogers weer bijeen te brengen op het Poelaertplein. Enkel de 
groep waarin zich leden van de JOC bewogen, die door de politiediensten gevreesd worden als gevolg 
van eerdere incidenten, en die zich had begeven in de buurt van de enige toegang voorbehouden voor 
de deelnemers aan de EBS om aan het Egmontpaleis te komen, werd door de politie ingesloten en 
aangehouden wegens daadwerkelijke verstoring van de openbare rust (art. 31, § 1, 2° WPA). Alle 
onderhandelingspogingen om een einde te maken aan de aanhoudingen die aan de gang waren of om 
andere aanhoudingen te vermijden mislukten. De organisatoren wijten dit aan de halsstarrige weigering 
om ermee op te houden van de officier van politie die de operatie coördineerde, terwijl deze laatste en 
de leiding van het politiekorps zeggen dat ze ervan overtuigd zijn dat zelfs al hadden ze ermee 
ingestemd om de eerste aangehouden betogers weer vrij te laten, zij andere acties op touw zouden 
hebben gezet rond de veiligheidsperimeter van de top, gelet op hun vastberadenheid en hun 
onverzettelijkheid die ze al hadden getoond tijdens de voorbereidende vergaderingen en tijdens 
verschillende gevoerde acties in weerwil van de gekregen toelating, en dit van bij het prille begin van de 
bijeenkomst. Op basis van de ingezamelde elementen aan de hand waarvan onder andere het 
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omgevingsklimaat kon worden ingeschat, is de beslissing om de groep die zich begeven had naar de 
Kernstraat in te sluiten en daarna aan te houden te begrijpen, temeer daar de meest gevreesde 
deelnemers tot die groep behoorden. Wat zou er gebeurd zijn indien de politie er na de insluiting voor 
gekozen had om de groep te begeleiden naar het Poelaertplein en de leden niet aan te houden om zich 
nadien terug te trekken? Niemand weet het en de politie wilde die optie niet nemen uit vrees voor 
nieuwe, grotere uitbarstingen. 

De dwangmaatregelen die werden overwogen of toegepast tijdens de betoging zouden ‘in real time’ 
meegedeeld zijn aan de bestuurlijke overheden via sms, of via telefonisch contact. Behalve in het geval 
dat de overheden dat zo wensen of dat de omstandigheden waarin dwang zal worden aangewend op 
voorhand duidelijk bepaald zijn, is het met deze werkwijze moeilijk om alle contextuele elementen mee 
te delen die de overheden in staat zouden moeten stellen om de beslissingen die hen toekomen met 
kennis van zaken te nemen. 

Daarna werd de aanhoudingsoperatie voortgezet in een zekere chaos gelet op het aantal personen dat 
het Poelaertplein verlaten had (om hun omsingelde kameraden te ondersteunen), weigerde om ernaar 
terug te keren en dus om zich te schikken naar de voorschriften van de toelating om te betogen. De 
politie zou ervoor hebben kunnen kiezen om enkel over te gaan tot de aanhouding van de leden van de 
groep die terugkwamen van de Kernstraat en om daarna de Waterloolaan te verlaten. Aangezien de 
andere betogers dan geen reden meer zouden hebben gehad om daar te blijven, zouden ze misschien 
teruggegaan zijn naar het Poelaertplein. Dit is slechts een hypothese die aantoont hoezeer het 
genegotieerd beheer van de publieke ruimte een plooibaar concept is waarvan de toepassing afhangt 
van tal van parameters waarover de politie niet als enige de controle heeft. Zo kunnen verschillende 
politiemaatregelen overwogen worden voor eenzelfde situatie. Die maatregelen moeten dan worden 
afgetoetst aan de principes van legitimiteit, proportionaliteit, opportuniteit en effectiviteit (het kompas 
van het politiehandelen)227 om te helpen een keuze te maken, wetende dat de eerste twee genoemde 
criteria kritieke voorwaarden zijn waaraan voldaan moet zijn. De aanhouding van de ter hulp gesnelde 
betogers kan wettelijk gerechtvaardigd worden op grond van het artikel 31, § 1, 2° WPA. Met betrekking 
tot de andere criteria konden de geestesgesteldheid van de organisatoren en van de betogers en hun 
vastberadenheid om hun doelstellingen te bereiken de politie ook doen vermoeden dat de niet-naleving 
van de gekregen toelating hoe dan ook zou worden voortgezet want er was al meer dan anderhalf uur 
verstreken sinds de eerste aanhoudingen. 

Vervolgens leverden het gebrek aan middelen voor de overbrenging en de aanhoudingstechniek 
problemen op. Er waren slechts twee bussen beschikbaar om de aangehouden personen over te brengen 
naar Etterbeek, wat onder andere de wachttijd voor die personen op de openbare weg deed oplopen. De 
aanhoudingstechniek biedt niet alle waarborgen opdat de rechten van de personen die er het voorwerp 
van uitmaken perfect zouden worden nageleefd. Het administratief beheer van de aangehouden 
personen heeft ook te lijden gehad van die vaststelling, maar ook van een gebrek aan politiepersoneel 
dat aanvankelijk voorbehouden was voor die taak met als logisch gevolg het niet onmiddellijk nakomen 
van de beslissing van de burgemeester van Brussel, die zijn bevoegdheden ten aanzien van de politie 
uitoefent krachtens de artikelen 5 en 6 WPA, 42 WGP en 130, 3° NGW, om de aangehouden personen 
weer in vrijheid te stellen. Aldus werden de vrijheidsberovingen, en dus berovingen van een 
fundamenteel recht, verlengd, soms gedurende meerdere uren, om administratieve en organisatorische 
redenen, terwijl voor drie parlementsleden, die geen enkel privilege genieten in geval van bestuurlijke 
aanhouding, die redenen van generlei invloed zijn geweest en zij zeer snel in vrijheid werden gesteld 
zodra de beslissing genomen was. De aanhouding van een van de voornaamste organisatoren van de 
betoging roept vragen op want de organisatoren zijn gewoonlijk bevoorrechte partners van de 
politiediensten en handelen, in principe, in overleg met het oog op het goede verloop van de acties. In 
het geval dat ons bezighoudt, heeft deze vakbondsafgevaardigde deelgenomen aan de actie, meer 
bepaald een ‘sit-in’, in de Kernstraat, de enige toegang tot het Egmontpaleis voor de deelnemers aan de 
top, in weerwil van de gekregen toelating en zonder voorafgaand overleg met de politie. Zijn vermogen 
om te onderhandelen en op te treden als partner kon bijgevolg ondergeschikt lijken en met zijn 
aanhouding kon de politie de boodschap geven dat ze vastberaden was en dus de andere deelnemers 
aan de betoging aanmanen om de afspraken beter na te komen. 

                                                 
227  Politiepraktijkgids – Gold Commander & Silver Commander, Fiche 33 “Appreciatieverplichting” gebaseerd op de principes 

van legitimiteit, opportuniteit, proportionaliteit en effectiviteit (het kompas). 
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Uit de gestelde onderzoeksdaden blijkt nog: 

1) dat sommige politieambtenaren hun bivakmuts hadden opgezet onder hun helm om hun gezicht te 
verbergen. Die werkwijze stemt niet overeen met de wettelijke voorschriften228 ter zake omdat de 
politie niet beschikte over informatie-elementen met betrekking tot het risico dat de betogers 
molotovcocktails zouden gooien; 

2) dat de acties met de sproeiwagen progressief en gericht waren tegen de niet-ingesloten betogers die 
zich verzetten tegen het politieoptreden, ook al werd er door een individuele fout in hoofde van een 
van de bedieners van de sproeiwagen kort gespoten op de enkele betogers die omsingeld waren 
door de politietroepen; 

3) dat de politiehonden die ter versterking komen, in principe, niet in rechtstreeks contact mogen 
treden met de betogers tijdens reactieve politieoperaties en dat ze bijgevolg meer afzijdig hadden 
moeten worden gehouden tijdens de operaties van terugdrijving en aanhouding zoals voorzien door 
de omzendbrief OOP 41 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op de dag van de betoging ...); 

4) dat de ‘chenille’-techniek systematisch en zonder onderscheid gebruikt werd tegen de aangehouden 
betogers, terwijl zij, zoals de politie zelf zegt, kalm en niet-gewelddadig waren, wat vraagtekens 
oproept bij de opportuniteit om zo te werk te gaan want die techniek kan snel leiden tot fysieke pijn 
naar gelang van de gestalte van de personen die eraan onderworpen worden. 

In het verlengde van de vaststelling gedaan met betrekking tot het verbergen van het gezicht door de 
bivakmuts, wat bij de betogers leidde tot meer wantrouwen en angst ten overstaan van de 
politieambtenaren, lijken de commentaren die sommige politieambtenaren zouden hebben geleverd bij 
de rol van de burgemeester van Brussel in het kader van de aanhoudingen, ook al konden die niet de 
facto worden vastgesteld, uiting te geven aan hetzij een zekere geestesgesteldheid die meer bepaald 
een tekortkoming aan de deontologische code kan inhouden wat de verplichting tot loyaliteit en 
onpartijdigheid betreft, hetzij een probleem inzake kennis van het wettelijk kader met betrekking tot de 
aanhoudingsmotieven. 

2.3 Aanbevelingen 

Op basis van de gedane vaststellingen dringen enkele aanbevelingen zich op om de politieorganisatie te 
verbeteren zodat de rechten van de burger beter gewaarborgd zijn en de politieambtenaren ook in een 
beter beheerste omgeving kunnen werken. Het Vast Comité P beveelt dus aan: 

- dat de leiding van het politiekorps globaal bepaalt welke politieaanpak moet worden gehanteerd 
in het kader van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte, in partnerschap met de 
bestuurlijke overheden, en er in het bijzonder op toeziet dat er tolerantiegrenzen bepaald 
worden volgens de omstandigheden; 

- dat de opdrachten die voorzien zijn voor de politie-eenheden het mogelijk maken om een 
antwoord te bieden op alle geëvalueerde risico’s; 

- dat een arrestatietechniek wordt ontwikkeld die meer waarborgen biedt voor de eerbiediging 
van de rechten van de aangehouden personen en dat de nodige menselijke en materiële 
middelen voor de correcte toepassing ervan systematisch gemobiliseerd worden of zo snel 
mogelijk mobiliseerbaar zijn, eventueel in overleg met de ANPA die instaat voor de harmonisatie 
van de actiewijzen, de technieken en de tactieken die nodig zijn voor de uniforme toepassing 
van de filosofie van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte beschreven door de 
omzendbrief CP4229; 

- dat de concepten die ten grondslag liggen aan de omzendbrief OOP41 worden geïmplementeerd 
in de operatieorders, meer bepaald wat de filosofie, het gebruik van dwang en de inzet van 
bijzondere middelen betreft en; 

- dat inzake de strijd tegen het onrechtmatig gebruik van dwang, zijn gezicht verbergen door de 
bivakmuts op te zetten formeel verboden wordt, tenzij de operationele omstandigheden dat 
vereisen.  

                                                 
228  Zie bijlage A bij de ministeriële omzendbrief MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de 

politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie (B.S., 18 mei 2012). 
229  Rondzendbrief CP4 van 11 mei 2011 betreffende het genegotieerd beheer van de publieke ruimte voor de geïntegreerde 

politie, gestructureerd op twee niveaus (B.S., 14 juni 2011). 
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3 BETREDEN VAN DE WONING BIJ ELEKTRONISCH TOEZICHT 

3.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Er dient vastgesteld te worden dat het Vast Comité P een aantal klachten ontving met betrekking tot 
politioneel optreden jegens personen onder elektronisch toezicht (ET). Dit betreft een nieuw gegeven. In 
twee dossiers ter zake rezen enkele juridische kwesties230. 

3.2 Vaststellingen 

3.2.1 Is een fax van het NCET een voldoende rechtsgrond voor betreding 
van een woning? 

In het dossier nr. 96686/2013 stond een seiningsfax centraal, door het Nationaal Centrum voor 
Elektronisch toezicht (NCET) verstuurd naar een lokale politiedienst. In die fax werd aan de betrokken 
dienst opdracht gegeven om een bepaald persoon onder ET op zijn thuisadres te gaan ophalen, omdat 
deze zijn voorwaarden niet naleefde en zich derhalve aan zijn ET onttrok, wat leidde tot een stopzetting 
van het ET door de betrokken gevangenisdirecteur. De vraag rees of een dergelijke seiningsfax een 
voldoende juridische grondslag biedt voor betreding van de woonplaats van de persoon onder ET en 
voor zijn vatting231. 

Er kan verdedigd worden – en dit strookt met de politieliteratuur ter zake232 – dat een seiningsfax, zoals 
hiervoor bedoeld, ter zake kan volstaan wanneer het gaat om een veroordeelde tot een of meer 
vrijheidsberovende straffen, waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder bedraagt. In de 
gemeenschappelijke omzendbrief COL 11/2013 van 7 juni 2013233 lezen we namelijk234 dat wanneer 
dergelijke veroordeelden zich onttrekken aan hun ET, het NCET – dat ter zake een centrale rol speelt – 
de onttrekking aan het ET meedeelt aan235 “de lokale politie van de woonplaats/verblijfplaats, met het 
oog op arrestatie, en indien deze niet uitgevoerd kan worden, met het oog op signalering in de ANG”. 
Deze optie van de COL 11/2013 om het NCET toe te laten zich rechtstreeks – dit is zonder een omweg 
via de procureur des Konings – tot de politie te richten ter vatting/signalering van de betrokkene lijkt 
ons logisch. Uiteindelijk blijft een veroordeelde in ET in essentie een gedetineerde die ingeschreven is op 
de rol van de gevangenis die besliste tot zijn ET, ook al ondergaat hij als het ware zijn straf in een 
virtuele (thuis)gevangenis. Dit gegeven houdt in dat de persoon onder ET eigenlijk een persoon is ten 
aanzien waarvan de procureur des Konings beslist had zijn gevangenisstraf ten uitvoer te leggen én 
wiens vrijheidsstraf ook daadwerkelijk – weliswaar in de vorm van een ET – in uitvoering gebracht is. 
Daarnaast lijkt een en ander ons ook consistent met het hogere wettelijke kader, waarbij in eerste orde 
gedoeld wordt op artikel 40 van de Grondwet236. Het is namelijk niet zo dat het NCET zich door een 
contactname met de lokale politie per fax mengt in het prerogatief van de procureur des Konings om 
een rechterlijke uitspraak – in casu houdende een veroordeling tot een gevangenisstraf tot drie jaar – 
ten uitvoer te leggen: het is in de betrokken feitenconstellatie wel degelijk de procureur des Konings die 
tot de tenuitvoerlegging van de betrokken straf beslist heeft, weliswaar onder ET. Aan te stippen valt dat 

                                                 
230  Verslag nr. 2519/2014 d.d. 21 januari 2014, opgesteld in het dossier nr. 96686/2013, en om de verslagen nr. 23517/2014 

d.d. 3 maart 2014 en 87709/2014 d.d. 23 juli 2014, opgesteld in het dossier nr. 117682/2013. 
231  Het geweld dat ter uitvoering van een en ander eventueel ontplooid zal worden, dient natuurlijk de principes, 

vooropgesteld in artikel 37 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (B.S., 22 december 1992) te respecteren. 
232  Zie in het bijzonder: M. BOCKSTAELE et al., De zoeking doorzocht, Antwerpen, Maklu, 2009, 98; W. BRUGGEMAN, De 

aanhouding, Antwerpen, Maklu, 2006, 127. Enige parallel kan overigens ook worden getrokken met de artikelen 8 en 9, 
§ 1 van het koninklijk besluit van 26 december 2013 houdende tenuitvoerlegging van titel II van de wet van 
27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (B.S., 31 december 2013), kaderend in de recentelijk 
in de Belgische wetgeving ingevoerde mogelijkheid om een voorlopige hechtenis onder ET te ondergaan.  

233  Voluit: Gemeenschappelijke omzendbrief COL 11/2013 van 7 juni 2013 van de minister van Justitie, de minister van 
Binnenlandse Zaken en het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep – Uitvoering van straffen en 
maatregelen – Informatie-uitwisseling met betrekking tot: - de opvolging van personen in vrijheid mits naleving van 
voorwaarden, - de procedure voor de opsporing van de veroordeelde of geïnterneerde personen die voortvluchtig of 
ontsnapt zijn (en de bijlage – Tabel m.b.t. de informatiestromen), www.om-mp.be. Deze omzendbrief trad in werking op 
7 juni 2013. 

234  Meer bepaald op bladzijde 29 (zie ook de bladzijden 53 en 73-77 van de omzendbrief), waar de informatiestromen 
geregeld zijn die gevolgd moeten worden wanneer een persoon zich onttrekt aan ET. 

235  Naast aan de directeur van de gevangenis die het toegekend heeft, en aan het Justitiehuis, dat instaat voor de begeleiding. 
236  Dat luidt: “De rechterlijke macht wordt uitgeoefend door de hoven en rechtbanken. De arresten en vonnissen worden in 

naam des Konings ten uitvoer gelegd”. Zie ook het koninklijk besluit van 21 juli 2013 tot vaststelling van het formulier van 
tenuitvoerlegging van de arresten, vonnissen, beschikkingen, rechterlijke bevelen of akten die dadelijke tenuitvoerlegging 
medebrengen (B.S., 21 juli 2013). 
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de omzendbrief COL 11/2013 geen vormvereisten bepaalt die gevolgd moeten worden op het vlak van 
de betrokken communicatie met de lokale politie. 

De voormelde stellingname staat uiteraard niet in de weg dat de procureur des Konings, wanneer hij 
gecontacteerd wordt voor een misgelopen ET inzake vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte 
maximum drie jaar bedraagt, steeds een bevel tot gevangenneming/vattingsbevel kan uitvaardigen, 
waarin de politie in voorkomend geval gemandateerd kan worden ook de woning van een derde te 
betreden237. 

Voor veroordeelden tot een of meer vrijheidsberovende straffen, waarvan het uitvoerbaar gedeelte meer 
dan drie jaar bedraagt238, liggen de zaken evenwel anders. De hoger aangehaalde omzendbrief 
COL 11/2013 voorziet namelijk voor die categorie van veroordeelden niet in een informatiestroom vanuit 
het NCET naar de lokale politie, in het geval dat een ET misloopt. Volgens die omzendbrief dient het 
openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank (SURB)239 gecontacteerd te worden240, dat dan 
overgaat tot signalering in de ANG met het oog op een eventuele voorlopige aanhouding. Naar de 
vatting toe dient wat deze veroordeelden betreft een beroep gedaan te worden op artikel 70 van de Wet 
van 17 mei 2006241, wanneer zij hun ET-voorwaarden niet naleven. Deze bepaling stelt als grondslag 
voor de vatting een bevel van de procureur des Konings voorop. 

Aan te stippen valt dat de voormelde inschatting herbekeken dient te worden zodra de bepalingen uit de 
voormelde Wet van 17 mei 2006 die de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechter242 regelen in 
werking zullen treden.  

3.2.2 Voor de zoeking naar een persoon onder ET die zijn voorwaarden niet 
naleeft: volstaat een opdracht van het NCET? 

In het dossier nr. 117682/2013 werd de vraag opgeworpen of een opdracht van het NCET aan de lokale 
politie een voldoende juridische grondslag vormt om een zoeking in een woonst te doen naar een 
persoon die zich niet houdt aan zijn ET-voorwaarden en zich derhalve aan het ET onttrekt.  

Ter zake dient opgemerkt te worden dat een dergelijke zoeking geen huiszoeking – te linken met het 
recht op onschendbaarheid van de woning (art. 15 Gw.) – uitmaakt, in zoverre men in de betrokken 
woonst naar de persoon onder ET zoekt en niet naar bewijsmateriaal in verband met een misdrijf: een 
huiszoeking is namelijk een maatregel op de woonplaats en niet op de persoon die de woning betrekt243. 
Ter vatting van de betrokken persoon dienen derhalve de wettelijk bepaalde gronden voor een 
huiszoeking niet voor te liggen. 

De vatting van een persoon die zijn ET-voorwaarden niet naleeft, behoort alleszins tot het takenpakket 
van de geïntegreerde politie: luidens de hoger aangehaalde omzendbrief COL 11/2013 wordt een 
dergelijke persoon namelijk geassimileerd met een ontsnapte persoon244 en artikel 20, derde lid Wet 
Politieambt gelast de lokale en de federale politie met het vatten en het beschikking stellen van de 
bevoegde overheden van ontvluchte veroordeelden en gevangenen245. 

                                                 
237  Zie ter zake: Omz. COL 11/2011 van 23 november 2011 – Vrijheidsbeneming en mogelijkheden tot het betreden van de 

private woning ter aanhouding van een verdachte, in verdenking gestelde of veroordeelde persoon – Standpunt van het 
College van procureurs-generaal, www.om-mp.be, 19. Zie ook in die zin: M. BOCKSTAELE et al., De zoeking doorzocht, 
Antwerpen, Maklu, 2009, 98. 

238  Alsmede personen, ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. 
239  Bevoegd voor vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte meer dan drie jaar bedraagt. 
240  Naast de directeur van de gevangenis, het Justitiehuis dat instaat voor de begeleiding en de SURB (zie bladzijden 29 en 56 

van de omzendbrief). 
241  Voluit: Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan 

het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (B.S., 15 juni 2006). 
242  Die als alleenzetelend rechter bevoegd zal zijn voor (onder meer) het ET inzake (een totaal aan) effectieve vrijheidsstraffen 

tot drie jaar. Thans beslist de gevangenisdirectie over het ET inzake vrijheidsstraffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte tot 
drie jaar bedraagt (zie Omz. nr. ET/SE-2 van 17 juli 2013 van toenmalig minister van Justitie Annemie TURTELBOOM).  

243  Cass. 9 december 2003, Arr.Cass. 2003, 2271 en T.Strafr. 2004, 283; F.SCHUERMANS, “Impliciete dwangbevoegdheden 
bij de uitvoering van de huiszoeking”, T.Strafr. 2011, (106) 107; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, 
Maklu, 2012, 502-503. 

244  Zie bladzijde 10 van die omzendbrief. 
245  Nu de omzendbrief COL 11/2013 op bladzijde 10 een ontsnapte persoon omschrijft als “een persoon wiens vrijheid werd 

benomen op grond van een gerechtelijke beslissing en die zijn vrijheid heeft herwonnen door zich aan de uitvoering van 
deze beslissing te onttrekken” kan gesteld worden dat de noties ‘onvlucht’ en ‘ontsnapt’ convergeren, temeer daar een 
persoon onder ET eigenlijk een gevangene is. 
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De omzendbrief COL 11/2011 van 23 november 2011 van het College van procureurs-generaal geeft aan 
enerzijds dat personen onder ET bij niet-naleving van hun voorwaarden van hun vrijheid beroofd kunnen 
worden op initiatief van de procureur des Konings en anderzijds dat een regelmatig door de bevoegde 
procureur des Konings ter zake afgeleverd vattingsbevel geldt als een bevel tot medebrenging jegens de 
veroordeelde, op basis waarvan men diens woning mag betreden met het oog op zijn vatting, dit na 5u 
en vóór 21u246. Dit neemt niet weg dat het verdedigbaar voorkomt om te stellen dat een seiningsbericht 
van het NCET aan de lokale politie volstaat als rechtsgrond om personen onder ET, veroordeeld tot een 
of meer vrijheidsberovende straffen, waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder bedraagt, te 
gaan vatten in hun woonst, waar het ET uitgevoerd dient te worden. We verwijzen ter zake naar 
punt 3.2.1 (supra). Het gegeven dat er meerdere personen woonachtig zijn op dat adres doet geen 
afbreuk aan de hiervoor geschetste vattingsbevoegdheid: enerzijds blijft een veroordeelde onder ET 
namelijk in essentie een gedetineerde die ingeschreven is op de rol van de gevangenis die besliste tot 
zijn ET, ook al ondergaat hij als het ware zijn straf in een (virtuele) thuisgevangenis en anderzijds moet 
een gevangenisdirecteur in de procedure tot toekenning van ET zich vergewissen van de instemming 
met het ET op het betrokken adres van de meerderjarige medebewoners op dat adres gedomicilieerd247.  

Voor het betreden van een woning van derden blijkt volgens de omzendbrief COL 11/2011 een 
seiningsbericht van het NCET niet te volstaan248: om hiertoe te kunnen overgaan, is een aanvulling door 
de bevoegde procureur des Konings nodig van het bestaande vattingsbevel met de identiteit en de 
woonplaats van de derde, dan wel de aflevering door die procureur van een nieuw vattingsbevel met de 
uitdrukkelijke machtiging om de woning van die derde persoon ter vatting binnen te dringen249. De 
voormelde COL geeft aan dat voor deze machtiging grondige aanwijzingen nodig zijn dat de 
veroordeelde de woning van een derde binnengevlucht is250.  

  

                                                 
246  Zie bladzijde 19 van de omzendbrief COL 11/2011, alsmede artikel 1, eerste lid Huiszoekingswet (voluit: Wet van 

7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporingen ten huize of huiszoekingen mogen worden 
verricht (B.S., 28 juli 1969)). Zie ook: M. BOCKSTAELE et al., De zoeking doorzocht, Antwerpen, Maklu, 2009, 98: “Is de 
doelstelling van het optreden echter enkel de vrijheidsbeneming van de verdachte of de veroordeelde zonder een 
huiszoeking te willen uitvoeren, dan bieden ook het bevel tot aanhouding, het bevel tot medebrenging en het bevel tot 
gevangenneming (vattingsbevel), indien hen geen toegang wordt verleend, een titel om de woning van de verdachte 
tussen 05.00 en 21.00 uur met dwang te betreden”.  

247  Zie de reeds hoger aangehaalde omzendbrief nr. ET/SE-2 van 17 juli 2013 van toenmalig minister van Justitie 
TURTELBOOM en het in werking te treden artikel 37ter Sw. (na inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2014 tot 
invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf (B.S., 28 februari 2014)). 

248  Aan te stippen valt dat de omzendbrief COL 11/2011 (zie bladzijde 5 daarvan) de betredingsbevoegdheid, vervat in – 
weleens ingeroepen in discussies over de uitvoering van vonnissen – artikel 8 van het decreet van 19-22 juli 1791 
betreffende de organisatie van een gemeentelijke en correctionele politie, enkel lijkt te linken aan de woningen van de 
personen op wie de veroordelingen slaan. 

249  Zie in die zin ook: M. BOCKSTAELE et al., De zoeking doorzocht, Antwerpen, Maklu, 2009, 97. 
250  Zie bladzijde 19 van de omzendbrief COL 11/2011. 
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4 IS HET VOORLEGGEN VAN ZIJN BESTE VOORBEELD-PV TIJDENS EEN 
SELECTIE EEN SCHENDING VAN HET BEROEPSGEHEIM? 

4.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

In casu stond een mobiliteitsprocedure centraal.251 Aan de deelnemers werd gevraagd hun vijf beste 
aanvankelijke of navolgende processen-verbaal/dossiers over te maken, die zij persoonlijk opstelden 
tijdens de periode van één jaar voorafgaandelijk aan de datum van de oproeping voor de betrokken 
proeven. Er was geen sprake van enige anonimisering. De vraag rees of de deelnemers aan de 
procedure hun beroepsgeheim zouden schenden als zij gevolg zouden geven aan de voormelde oproep 
en dienvolgens de bedoelde processen-verbaal/dossiers zouden overleggen. 

4.2 Vaststellingen 

Wat aan de kandidaten in deze mobiliteitsprocedure werd gevraagd, grijpt in op het geheim van het 
onderzoek in strafzaken dat beschermd wordt in artikel 28quinquies, § 1 Sv. (wat het 
opsporingsonderzoek betreft) en in artikel 57, § 1 Sv. (wat het gerechtelijk onderzoek betreft). Volgens 
de rechtsleer dekt dat geheim namelijk – naast de geheimen van de particulieren – ook deze betreffende 
het strafonderzoek zelf, waaronder de opsporings- of onderzoeksdaden van het strafonderzoek252. Op 
basis van de rechtspraak en de rechtsleer dient voorts geconcludeerd te worden dat (de redactie van) 
een proces-verbaal een dergelijke daad is die – gelet op het voorgaande – gedekt is door het geheim 
van het onderzoek in strafzaken253; bij doortrekking geldt dit ook voor het strafdossier, waarvan de 
processen-verbaal deel uitmaken. 

Aangezien er geen wettelijke bepaling blijkt voor te liggen die zou toelaten dat in het kader van een 
mobiliteitsprocedure processen-verbaal en/of strafdossiers voorgelegd zouden kunnen worden254, is de 
bedoelde inmenging te kwalificeren als een schending van het geheim van het onderzoek in 
strafzaken255. Derhalve komt, wanneer zij zouden ingaan op de vraag tot het voorleggen van processen-
verbaal in hoofde van de kandidaten mobiliteit de strafbepaling van – naar gelang van het geval – 
artikel 28quinquies, § 1, tweede lid Sv. dan wel artikel 57, § 1, tweede lid Sv. in beeld, temeer daar een 
en ander geen bijzonder opzet blijkt te vereisen. Onder bepaalde voorwaarden kan de organisatoren van 
de procedure mededaderschap of medeplichtigheid aan het bedoelde wanbedrijf verweten worden256. 

Vermits vóór de invoeging in het Wetboek van Strafvordering van de bedoelde bepalingen inzake het 
geheim van het onderzoek in strafzaken, de verplichting tot geheimhouding inzake het strafonderzoek 
aanzien werd als een aspect van het beroepsgeheim257, waarvan de politiebeambte drager is258, kan 
gesteld worden dat bij een en ander ook artikel 458 Sw. – mits de verschillende constitutieve 
bestanddelen voorliggen – betrokken is: het door dat artikel beschermde beroepsgeheim dekt namelijk 
niet alleen datgene dat uitdrukkelijk of stilzwijgend toevertrouwd werd aan de geheimhouder, maar ook 
zaken die ter kennis kwamen van de betrokkene wegens zijn staat of beroep259. Naar de casuïstiek van 
het dossier toe is het vanuit de insteek van het beroepsgeheim overigens van belang op te merken dat 

                                                 
251  Dossier nr. 19308/2014. 
252  Zie ter zake: L. HUYBRECHTS, “Beroepsgeheim(en) en discretieplicht van de politieambtenaar”, Vigiles 2014, 175-192. 
253  Zie de rechtsleer en de rechtspraak inzake artikel 22 V.T.Sv., waarin de bedoelde begrippen centraal staan en waarin een 

en ander omschreven wordt als elke handeling die door een bevoegde persoon verricht wordt en die ertoe strekt het 
strafdossier op een zo volledig mogelijke wijze samen te stellen teneinde de rechter toe te laten hierover te oordelen 
(R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2013, 145, met verwijzing naar: Cass; 
24 december 1917, Pas. 1918, I, 166; Cass. 23 december 1998, JLMB 1999, 61; Cass. 29 november 2011, AR P101766N – 
zie ook bladzijde 146 van het voormelde handboek voor een overzicht van rechtspraak, waarin de redactie van een proces-
verbaal aangemerkt wordt als een stuitende onderzoeksdaad in de zin van artikel 22 V.T.Sv.). Zie ook de definitie van het 
begrip ‘proces-verbaal’, namelijk een officiële akte van een wettelijk bevoegde officier of agent van gerechtelijke politie, 
die strekt tot het bewijs van een misdrijf, en ofwel de vaststelling van bepaalde feiten, ofwel de verklaringen van bepaalde 
personen, met eventueel aanvullende inlichtingen en met inbegrip van de gedane opsporingen, inhouden 
(R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2013, 145). 

254  Zie bijvoorbeeld de dwarsdoorsnede van de wettelijke regeling inzake de politiemobiliteit, afgedrukt in: A. LINERS et al., 
Zakboekje politiestatuut 2013, Mechelen, Kluwer, 2012, 57-92 (in het bijzonder p. 65). 

255  Cf. het gegeven dat de artikelen 28quinquies, § 1, eerste lid Sv. en 57, § 1, eerste lid Sv. inmengingen op het geheim van 
het onderzoek in strafzaken billijkt, mits een wettelijke grondslag ter zake voorhanden is. 

256  Meer bepaald door toepassing van artikel 66, vierde lid Sw. (uitlokking door misbruik van gezag) of van artikel 67, tweede 
lid Sw. (het geven van onderrichtingen om het misdrijf te plegen). Zie ook in die zin: R. VERSTRAETEN, Handboek 
strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 433. 

257  Zie onder meer: R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 395, met verwijzing naar: Cass. 
22 maart 1926, Pas. 1926, I, 312. 

258  A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 286-287 j° 290-291. 
259  A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 286-287 j° 294. 
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het beroepsgeheim met zich meebrengt dat inzake een bepaald strafonderzoek informatie (onder andere 
processen-verbaal) enkel meegedeeld mag worden aan personen die ook aan dat strafonderzoek 
meewerken260; hetzelfde geldt overigens ook voor het hoger aangehaalde geheim van het onderzoek, 
beschermd in de artikelen 28quinquies, § 1 en 57, § 1 Sv.261. 

Aan te stippen valt nog dat wanneer door de kandidaten ingegaan wordt op de vooropgestelde 
procedure, eventueel het misdrijf bedoeld in artikel 151 Sw. (daden van willekeur) voorligt. Dit lijkt met 
name mogelijk wanneer men overweegt dat het prijsgeven van vertrouwelijke informatie gelinkt kan 
worden aan een inmenging in het privéleven262, beschermd door artikel 22 Gw., en er – zoals dat het 
geval is met de litigieuze praktijk – een formeelwettelijke grondslag ontbreekt om die informatie prijs te 
geven. 

Vanuit meerdere invalshoeken is de handelwijze derhalve strafrechtelijk263 problematisch. Indien de 
organisatoren van een mobiliteitsselectieprocedure zicht willen krijgen op de kwaliteit van in het 
bijzonder de processen-verbaal van de betrokken potentiële deelnemers, dienen zij zich conform 
artikel 21bis, derde lid Sv. dan wel artikel 125 Tarief in Strafzaken264 tot het parket te wenden dat dan 
ter zake zal oordelen. 

  

                                                 
260  Zie in die zin: G. BOURDOUX en O. MAZY, “Secret professionnel et police : questions choisies”, Rev.dr.pén. 2010, (110) 

120. 
261  Cass. 6 december 2005, Pas. 2005, 2435 en T.Strafr. 2006, 133. Zie ook: G. BOURDOUX en O. MAZY, “Secret 

professionnel et police : questions choisies”, Rev.dr.pén. 2010, (110) 120. 
262  TANS en PUT legden recentelijk die link (A. TANS en J. PUT, “Horen, zien en handelen: beroepsgeheim en 

kindermishandeling?” in J. PUT (ed.), Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2014, (51) 53. 
263  Naast op deontologisch en bij doortrekking tuchtrechtelijk vlak (zie punt 34, eerste lid bijlage bij het koninklijk besluit van 

10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten (B.S., 30 mei 2006)). Ontstaat door 
een en ander schade, dan komt onder bepaalde voorwaarden ook het leerstuk van de onrechtmatige daad in beeld. 

264  Koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.S., 
30 december 1950). 
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D.  VONNISSEN EN ARRESTEN 
Deze analyse bestaat uit vijf grote delen: 

1) het eerste deel heeft betrekking op het aantal rechterlijke (eind)beslissingen uitgesproken in 2014 
en meegedeeld aan het Vast 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 2014; 

5) het vijfde deel is een analyse van de bijzondere thematiek van de tenlastelegging “diefstal” die aan 
bod komt in de rechterlijke beslissingen uitgesproken tussen 2009 en 2014. 

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 dit verband kan het Vast Comité P enkel herhalen wat het in zijn vorige jaarverslagen al heeft 
vastgesteld, met name “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 2014 blijft die twijfel over de volledigheid van de overgemaakte informatie bestaan. 

Het Vast Comité P kan er alleen 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, ofschoon 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 2013 pas ontvangen na de 
opmaak van zijn jaarverslag 2013. Die informatie werd verwerkt in dit jaarverslag 2014, waarvan alle 
tabellen de tot 5 mei 2015 bijgewerkte gegevens bevatten. 

1.1 Beslissingen per ressort van het hof van beroep en per type van 
rechtscollege 

Onderstaande tabel schetst, per ressort van het hof van beroep, een beeld van de rechterlijke 
beslissingen naar gelang van de instantie die de beslissing uitgesproken heeft. Zo worden de gegevens 
van de verschillende politierechtbanken, correctionele rechtbanken en raadkamers van het ressort van 
het hof van beroep bij elkaar geteld. Daarnaast dient opgemerkt dat twee arresten van hoven van 
assissen geveld in 2014 aan het Vast Comité P werden meegedeeld. 

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 Vast Comité P meegedeelde 
rechterlijke beslissingen uitgaan. 
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Tabel 22:  Beslissingen per ressort van het hof van beroep en per type van rechtscollege 

 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antwerpen    
   

Hof van beroep 1 4 4 3 1 2 

Kamer van inbeschuldigingstelling     2     1 

Politierechtbank 8 11 9 7 4 6 

Correctionele rechtbank 5 7 9 13 10 6 

Raadkamer 1 1     5 1 

Totaal 15 23 24 23 20 16 

Brussel             

Hof van beroep F 2 5 4 3 4 5 

Hof van beroep N 2   4 2 3 1 

Kamer van inbeschuldigingstelling F   1   1 2 2 

Kamer van inbeschuldigingstelling N 1   1   1   

Politierechtbank F 6 6 8 3 3   

Politierechtbank N 7 11 18 12 3 2 

Correctionele rechtbank F 10 8 9 6 7 8 

Correctionele rechtbank N 2 4 13 4 5 5 

Raadkamer F     4 3 6 5 

Raadkamer N     1 2 5 4 

Totaal 30 35 62 36 39 32 

Gent             

Hof van beroep 2 3 5 8 5 9 

Kamer van inbeschuldigingstelling 1 1   2 3 1 

Politierechtbank 20 21 13 8 14 20 

Correctionele rechtbank 17 18 16 10 15 10 

Raadkamer 4 3 8 3 3 3 

Totaal 44 46 42 31 40 43 
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Liège             

Hof van beroep 4 3 8 3 4 8 

Kamer van inbeschuldigingstelling 6 3 4 1   2 

Politierechtbank 7 7 5 3 6 2 

Correctionele rechtbank 11 23 10 3 6 9 

Raadkamer 9 13 3 3 2 1 

Hof van assisen           2 

Totaal 37 49 30 13 18 24 

Mons             

Hof van beroep 8 5 6 8 1 6 

Kamer van inbeschuldigingstelling 2 1 3 1 1 2 

Politierechtbank 13 25 30 16 12 10 

Correctionele rechtbank 13 12 14 5 7 5 

Raadkamer 3 8 8 6 6 2 

Totaal 39 51 61 36 27 25 

Algemeen totaal 165 204 219 139 144 140 

 

Voor het jaar 2014 zijn er nagenoeg evenveel rechterlijke beslissingen meegedeeld aan het Vast 
Comité P (zijnde 140) als voor de twee vorige jaren (zijnde 139 en 144). Dit aantal is echter veel lager 
dan de totaalcijfers van de rechterlijke (eind)beslissingen meegedeeld voor 2011 (216) en 2010 (204). 
Zoals al meermaals gesteld in het verleden, kan voor dergelijke daling niet met zekerheid een verklaring 
worden gegeven. Er zijn verschillende hypotheses mogelijk: 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 tussen 2012 en 2014 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. 
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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 2014. 

Grafiek 1:  Verdeling van de beslissingen 2014 per type van rechtscollege 

 

 
De tweede grafiek toont aan welk aandeel verkeer inneemt in de rechterlijke beslissingen 2014 
toegestuurd aan het Vast Comité P: 46 van de 140 dossiers (of 33%) zijn afkomstig van 
politierechtbanken (40) of van correctionele rechtbanken (6) die zetelen in graad van beroep in 
verkeerszaken. 

Grafiek 2: Belang van verkeer in de verdeling van de beslissingen 2014 
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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. De twee arresten 
van het hof van assisen zijn respectievelijk ondergebracht bij het arrondissement Luik en het 
arrondissement Namen. 

De tabel werd aangepast als gevolg van de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, waarbij 
een afzonderlijke telling werd behouden van de beslissingen uitgesproken in het Nederlands en in het 
Frans in Brussel. De gegevens uit het verleden betreffende de voormalige gerechtelijke 
arrondissementen werden gehergroepeerd op basis van de nieuwe rechterlijke organisatie. 

Het totaalcijfer van de beslissingen uitgesproken door de hoven van beroep en de kamers van 
inbeschuldigingstelling is ook opgenomen onder aan de tabel. 

 

Tabel 23:  Beslissingen per arrondissement 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antwerpen 14 16 14 16 17 12 

Brussel 9 12 26 16 11 9 

Bruxelles 13 14 20 12 15 13 

Eupen 
   

   

Hainaut 29 45 52 27 25 17 

Leuven 
 

3 6 2 2 2 

Liège 18 33 13 3 6 6 

Limburg 
 

3 4 4 2 1 

Luxembourg 3 4 5 1   

Namur 6 6 
 

5 8 8 

Nivelles 3 
 

1  1  

Oost-Vlaanderen 18 25 28 6 19 21 

West-Vlaanderen 23 17 9 15 13 12 

Totaal van de beslissingen genomen per 
arrondissement 

136 178 178 107 119 101 

Hoven van beroep en kamers van 
inbeschuldigingstelling 

29 26 41 32 25 39 

Algemeen totaal 165 204 219 139 144 140 

 

2 VERVOLGDE LEDEN VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 

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 2014. Logischerwijs zijn er dus meer 
vervolgde leden van de geïntegreerde politie dan rechterlijke beslissingen. Hun aantal hangt echter tot 
op zekere hoogte samen met het aantal meegedeelde beslissingen. 
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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 Calog-
personeelsleden). 

Tabel 24:  Vervolgde leden van de geïntegreerde politie 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lokale politie 
   

   

Aspirant-agent   1   1     

Agent 8 14 6 8 7 6 

Aspirant-inspecteur         1 1 

Inspecteur 109 172 149 122 132 119 

Hoofdinspecteur 26 29 31 25 19 30 

Commissaris 12 13 22 12 15 6 

Hoofdcommissaris 6 4 8 9 2 1 

Calog   2 3 4 5 4 

Subtotaal 161 235 219 181 181 167 

Federale politie 
   

   

Aspirant-agent             

Agent   1 1       

Aspirant-inspecteur     2   1   

Inspecteur 14 24 12 23 21 19 

Hoofdinspecteur 19 5 18 4 16 15 

Commissaris 7 2 7 4 22 1 

Hoofdcommissaris 2   4 1   6 

Calog 4 3 3 1 3 1 

Subtotaal 46 35 47 33 63 42 

Totaal 207 270 266 214 244 209 
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Grafiek 3:  Leden van de lokale component vervolgd tussen 2009 en 2014 

 

 

Grafiek 4:  Leden van de federale component vervolgd tussen 2009 en 2014 

 

2.2 Resultaten van de vervolgingen 

De onderstaande tabellen schetsen een beeld van de rechterlijke beslissingen respectievelijk naar gelang 
van de graad van het vervolgde lid van de geïntegreerde politie en van het ressort van het betrokken 
hof van beroep. 

De tabellen voor de jaren 2009-2013 werden vereenvoudigd en houden nog slechts rekening met één 
enkel criterium: werden de feiten al dan niet bewezen verklaard? Dit blijkt immers in essentie de 
belangrijke informatie te zijn waarop de aandacht gevestigd moet worden. 
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Tabel 25:  Resultaat van de vervolgingen per graad 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Aspirant-
agent 

   
1       

         

Agent 

 
8 2 13 1 6 3 6 4 3 

   
2 

   
1 3 

Aspirant-
inspecteur 

    
1 1   1 1 

        
1 

Inspecteur 34 89 76 120 41 119 74 71 83 70 
 

41 3 28 19 3 4 27 13 

Hoofd-
inspecteur 21 24 13 21 18 32 20 9 19 16 

 
14 

 
6 5 

 
1 14 5 

Commissaris 9 10 5 10 10 19 7 9 29 8 
 

2 1 2 
   

1 1 

Hoofd-
commissaris 7 1 3 1 9 3 8 2  2 

 
2 

 
1 3 

  
1 

 

Calog 0 4 0 5 3 3 1 4 3 5 
    

1 
 

2 
 

2 

Totaal 71 136 99 171 83 183 113 101 139 105 0 59 4 39 28 3 7 44 25 

 

Tabel 26:  Resultaat van de vervolgingen per ressort van het hof van beroep 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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ANTWERPEN 4 15 27 24 9 17 2 21 9 15   6   6 8     5 2 

BRUSSEL 6 26 5 39 16 51 36 29 53 25   36 3 17 5 1   9 4 

GENT 7 40 5 44 9 46 19 18 16 32   9   7 3 2 2 16 12 

LIÈGE 39 19 42 28 17 19 9 7 10 16   4   5 5   3 6 5 

MONS 15 36 20 36 32 50 47 26 51 17   4 1 4 7   2 8 2 

TOTAAL 71 136 99 171 83 183 113 101 139 105 0 59 4 39 28 3 7 44 25 
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3 PER TENLASTELEGGING 

De rechterlijke beslissingen die het Vast 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 aparte tabel, net als de tenlasteleggingen 
inzake een aantal bijzondere wetten. De toelichting heeft betrekking op de rechterlijke beslissingen 
uitgesproken in 2014. 

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 lid van de geïntegreerde politie de tenlastelegging slechts één keer opgenomen 
indien dezelfde tenlastelegging herhaaldelijk voorkomt in dezelfde zaak. Er wordt enkel rekening 
gehouden met de “zwaarste” tenlastelegging. 

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

In een zaak van geweld gepleegd tegen personen “die in onzekerheid leven en/of illegaal in het land 
verblijven en die eventueel misdrijven gepleegd zouden hebben en die dus niet noodzakelijkerwijs 
spontaan aangifte bij de overheid zouden hebben gedaan van de feiten waarvan ze het slachtoffer 
zouden zijn geweest”265 (vrije vert.) worden zes inspecteurs (allen schuldig bevonden aan onder andere 
onmenselijke behandeling en geweld zonder wettige reden) ook vervolgd voor willekeurige en 
wederrechtelijke aanhoudingen: 2 worden hiervoor veroordeeld, terwijl 4 anderen hiervoor worden 
vrijgesproken. Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld voor willekeurige en wederrechtelijke aanhouding 
(alsook voor valsheid en slagen en verwondingen) ingevolge een woordenwisseling op de parking van 
een commissariaat. In een zaak betreffende de verwijdering van personen uit het centrum van een stad 
worden twee inspecteurs schuldig bevonden aan willekeurige en wederrechtelijke aanhoudingen: 
opschorting van de uitspraak.  
Een hoofdinspecteur en een inspecteur vervolgd voor geweld zonder wettige reden alsook voor 
willekeurige en wederrechtelijke aanhouding ingevolge een identiteitscontrole worden vrijgesproken.  

Tabel 27:  Misdaden en wanbedrijven die de door de Grondwet gewaarborgde rechten schenden 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Wederrechtelijke/wille-
keurige aanhouding 3   32   12 5 14   8 1       6   2       3 

 

Daden van willekeur     1 1 9 8 2 3 2 3       2           2   

Woontschennis         6       1     
 

  
 

              

Twee inspecteurs worden veroordeeld voor daden van willekeur in een zaak van fraude gepleegd in 
het kader van de sponsoring van een voetbalploeg. Dit dossier wordt besproken bij de “markante 

                                                 
265  Dossier 2006/58315. 
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feiten”. 
Een hoofdinspecteur, die zijn ex-vriendin op de autosnelweg achtervolgd heeft met een dienstvoertuig, 
wordt vrijgesproken voor daden van willekeur (en belaging) maar wordt schuldig bevonden aan 
kwaadwillige belemmering van het verkeer. Een inspecteur, schuldig bevonden aan schending van het 
beroepsgeheim omdat hij informatie afkomstig uit het Rijksregister meegedeeld had aan een 
motorbende, wordt echter vrijgesproken voor daden van willekeur. 

3.2 Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw 

Tabel 28:  Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Valsheid als 
ambtenaar 16 10 10 15 14 15 21 5 57 7   8   15   7       9 1 

Valsheid als 
particulier 2 8 1 8 3   2 3 4 4       1   1     2 3 1 

Valsheid in 
informatica 2         2   1               1           

Inmenging   1           1                           

Valse naam 
aannemen in het 
openbaar 

      1         1             1           

In een zaak van geweld gepleegd tegen personen “die in onzekerheid leven en/of illegaal in het land 
verblijven en die eventueel misdrijven gepleegd zouden hebben en die dus niet noodzakelijkerwijs 
spontaan aangifte bij de overheid zouden hebben gedaan van de feiten waarvan ze het slachtoffer 
zouden zijn geweest”266 (vrije vert.) worden vijf inspecteurs (allen schuldig bevonden aan onder andere 
onmenselijke behandeling en geweld zonder wettige reden) ook vervolgd voor valsheid gepleegd als 
ambtenaar: 3 worden hiervoor veroordeeld, terwijl 2 anderen hiervoor worden vrijgesproken. Twee 
inspecteurs en een hoofdinspecteur worden schuldig bevonden aan valsheid in een zaak betreffende een 
aangifte van een ongeval dat een van hen had gehad: een opschorting van de uitspraak en twee 
veroordelingen tot gevangenisstraffen/geldboete met gedeeltelijk uitstel. Vier inspecteurs en een 
hoofdinspecteur worden schuldig bevonden aan valsheid in een zaak van fraude gepleegd in het kader 
van de sponsoring van een voetbalploeg. In diezelfde zaak worden twee inspecteurs en een 
hoofdinspecteur vrijgesproken voor vervolgingen wegens valsheid. Dit dossier wordt besproken bij de 
“markante feiten”. Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld voor valsheid (alsook voor willekeurige en 
wederrechtelijke aanhouding en voor slagen en verwondingen) ingevolge een woordenwisseling op de 
parking van een commissariaat. Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan verschillende feiten van 
valsheid gepleegd in het kader van domicilieprocedures alsook aan misbruik van kwetsbare personen. 
Hij wordt ook veroordeeld voor valse huurovereenkomsten. 

Drie zaken betreffen hoofdcommissarissen: een hoofdcommissaris wordt schuldig bevonden aan valsheid 
in het kader van een aanwervingsprocedure. Dit dossier wordt besproken bij de “markante feiten”; een 
hoofdcommissaris en een Calog-personeelslid worden ook schuldig bevonden aan valsheid in een dossier 
met betrekking tot de toekenning van een premie aan dat Calog-personeelslid. Dit dossier wordt ook 
besproken bij de “markante feiten”; een hoofdcommissaris wordt onder andere schuldig bevonden 
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omdat hij een vals verslag heeft overgemaakt aan zijn hiërarchie ingevolge een verkeersongeval. In een 
andere zaak wordt diezelfde hoofdcommissaris vrijgesproken voor vervolgingen wegens valsheid omdat 
hij willens en wetens de duur van een gesprek met een persoon geminimaliseerd had in een 
vertrouwelijk verslag bestemd voor het parket. 

Een inspecteur, vervolgd omdat hij een valse aangifte had ingediend van een ongeval naar aanleiding 
van een controle waaraan hij niet zou hebben deelgenomen, wordt vrijgesproken. Een 
buitenvervolgingstelling wordt uitgesproken voor een inspecteur vervolgd omdat hij een vals proces-
verbaal heeft opgesteld in een dossier betreffende geweld zonder wettige reden. Een commissaris, 
vervolgd voor valsheid omdat ze een dag afwezigheid niet had gemeld, wordt vrijgesproken. Een 
inspecteur, vervolgd voor valsheid met een parkeerkaart, wordt vrijgesproken. Een inspecteur en een 
hoofdinspecteur worden vrijgesproken voor vervolgingen voor valsheid (alsook voor slagen en 
verwondingen) in een zaak betreffende een zelfmoordpoging. Twee inspecteurs, tussengekomen in een 
zaak betreffende een buur van een van hen, worden vrijgesproken voor vervolgingen wegens valsheid. 
Tot slot worden, in 4 verschillende zaken, 9 politieambtenaren vrijgepleit van aantijgingen van valsheid 
met betrekking tot processen-verbaal inzake verkeer. 

Wat de vervolgingen voor valsheid “als particulier” betreft, worden 2 inspecteurs schuldig bevonden 
aan valsheden in een zaak van fraude gepleegd in het kader van de sponsoring van een voetbalploeg. 
Een hoofdinspecteur wordt echter vrijgesproken voor deze tenlastelegging. Dit dossier wordt besproken 
bij de “markante feiten”. Een hoofdinspecteur wordt schuldig bevonden omdat hij de naam van een 
persoon heeft toegevoegd in een verklaring die later gebruikt zal worden in een tuchtprocedure. Een 
agent van politie wordt veroordeeld omdat ze diploma’s gemaakt of vervalst heeft om zich kandidaat te 
kunnen stellen voor een functie van inspectrice. Een Calog-personeelslid wordt veroordeeld voor 
valsheid (alsook voor schending van de vreemdelingenwet) ingevolge haar betrokkenheid in een 
schijnhuwelijk. Een inspecteur wordt veroordeeld omdat hij een valse aangifte heeft gedaan van diefstal 
van zijn voertuig, dat voertuig in brand heeft gestoken en geprobeerd heeft om zijn verzekering af te 
persen. Een inspecteur, schuldig bevonden aan verschillende feiten van valsheid gepleegd in het kader 
van domicilieprocedures (alsook aan misbruik van kwetsbare personen), wordt ook veroordeeld voor 
valse huurovereenkomsten. 

Een hoofdcommissaris, korpschef, wordt schuldig bevonden aan valsheid in informatica omdat hij een 
bladzijde heeft doen verdwijnen uit een evaluatieverslag (dat over hem handelde) dat bestemd was voor 
het politiecollege. Die zaak wordt besproken bij de “markante feiten”. 

Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan het aannemen van een valse naam in het openbaar 
omdat hij op internet de naam van een collega gebruikt heeft om goederen te verkopen alsook op een 
datingsite. 



deel II: observatorium 

 

132 

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

3.3.1 In de uitoefening van hun functie 

Tabel 29:  Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een 
openbaar ambt uitoefenen in de uitoefening van hun functie 
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Samenspanning van ambtenaren 
  

1 4 1      
           

Verduistering 4 5 3 8 1 5 23 2 1 3 
   

1 
 

1 
   

3 
 

Vernietiging van een akte 

 
1 

  
 1 21  1  

 
1 

         
Knevelarij 1 1 

 
1   1  34  

         
1 

 
Belangenneming 1 

   
1 2  1 1  

           
Omkoping 2 2 2 3   2    

  
3 4 

     
2 1 

Misbruik van gezag 

    
  5  1  

   
1 

       
Geweld zonder wettige reden 4 5 18 4 9 7 18 6 45 5 

 
29 

 
10 

 
2 

 
2 

 
6 

 

 

De vervolgingen voor “verduistering” worden toegelicht in het hoofdstuk dat specifiek gewijd is aan de 
“diefstallen gepleegd door leden van de politiediensten”. 

Een commissaris, vervolgd voor vernietiging van akten, wordt buiten vervolging gesteld. 

Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld voor knevelarij alsook omdat hij boekjes voor consignatie en 
onmiddellijke inning gestolen heeft. Deze zaak wordt besproken in het hoofdstuk dat specifiek gewijd is 
aan de “diefstallen gepleegd door leden van de politiediensten”. 

Een inspecteur, schuldig bevonden aan valsheid in het kader van domicilieprocedures, wordt ook 
veroordeeld voor passieve omkoping. Twee inspecteurs worden schuldig bevonden aan passieve 
omkoping in een zaak van fraude gepleegd in het kader van de sponsoring van een voetbalploeg.  
Zeven politieambtenaren worden vrijgepleit van de vervolgingen voor passieve omkoping in een 
depannagezaak. 

Een inspecteur wordt beschuldigd van misbruik van gezag, diefstal, valsheid alsook onmenselijke 
behandeling naar aanleiding van een verkeerscontrole: vrijspraak. 

In een zaak van geweld gepleegd tegen personen “die in onzekerheid leven en/of illegaal in het land 
verblijven en die eventueel misdrijven gepleegd zouden hebben en die dus niet noodzakelijkerwijs 
spontaan aangifte bij de overheid zouden hebben gedaan van de feiten waarvan ze het slachtoffer 
zouden zijn geweest”267 (vrije vert.) worden zeven inspecteurs schuldig bevonden aan geweld zonder 
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wettige reden. Een inspecteur wordt veroordeeld voor geweld zonder wettige reden gepleegd tijdens 
een wegcontrole. Een inspecteur wordt veroordeeld voor geweld zonder wettige reden gepleegd tijdens 
een interventie naar aanleiding van een ruzie tussen twee personen. Een hoofdinspecteur wordt 
veroordeeld voor geweld zonder wettige reden gepleegd tijdens het verhoor van een persoon. Een 
inspecteur, ook vervolgd voor die tenlastelegging in die zaak, wordt evenwel vrijgesproken.  
Buitenvervolgingstellingen en vrijspraken worden uitgesproken ten gunste van respectievelijk 29 en 
10 leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor geweld zonder wettige reden in verschillende zaken 
zoals interventies als gevolg van een verkeerscontrole of van de overbrenging van personen zonder 
papieren. 

3.3.2 Buiten de uitoefening van hun functie 

Tabel 30: Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een 
openbaar ambt uitoefenen buiten de uitoefening van hun functie 
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Weerspannig-
heid 1 2 1 1   3       1                   1   

Smaad   2   1     1     1       1               

Geweld   1 2                                     

Openbare 
veilingen         1         1                       

Telefonisch 
afluisteren           1           1                   

 

Een hoofdinspecteur wordt schuldig bevonden aan weerspannigheid tegen politieambtenaren die 
tussenbeide kwamen ingevolge een ruzie met zijn vrouw. Hij wordt ook veroordeeld voor bedreigingen 
alsook voor slagen en verwondingen aan zijn vrouw. 

Een inspecteur, onder andere schuldig bevonden aan slagen en verwondingen toegebracht aan zijn ex-
vriendin, wordt echter vrijgesproken voor vervolgingen wegens smaad tegen de politieambtenaren die 
in dat kader waren tussengekomen. 

Een hoofdcommissaris wordt vervolgd omdat hij, met bedrieglijk oogmerk of met het doel om schade te 
berokkenen, geregistreerde gesprekken bevolen door een onderzoeksmagistraat heeft gebruikt 
alsook voor schending van het beroepsgeheim: buitenvervolgingstelling. 

3.4 Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid 

In een zaak van fraude gepleegd in het kader van de sponsoring van een voetbalploeg worden 
2 inspecteurs vrijgesproken voor de tenlastelegging vereniging van misdadigers. Dit dossier wordt 
besproken bij de “markante feiten”. 

Twee hoofdinspecteurs worden, in verschillende zaken, schuldig bevonden aan bedreigingen in het 
kader van een ruzie met hun echtgenote. Ingevolge een ruzie naar aanleiding van de scheiding van haar 
man verkrijgt een inspectrice de opschorting van de uitspraak voor bedreigingen, vernieling of 
buitengebruikstelling van een wagen alsook vernieling van een omheining. Een inspecteur wordt onder 
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meer schuldig bevonden aan bedreigingen alsook aan slagen en verwondingen tegen een persoon die 
geld verschuldigd was aan een familielid van hem.  
Een commissaris, onder andere vervolgd voor bedreigingen, wordt buiten vervolging gesteld. In een 
zaak betreffende de verwijdering van personen uit het centrum van een stad wordt een inspecteur, die 
schuldig bevonden is aan willekeurige en wederrechtelijke aanhoudingen, echter vrijgesproken voor de 
vervolgingen wegens bedreigingen. Een hoofdcommissaris wordt vrijgesproken voor vervolgingen voor 
valsheid omdat hij de duur van een gesprek met een persoon willens en wetens geminimaliseerd heeft in 
een vertrouwelijk verslag bestemd voor het parket, alsook voor bedreigingen geuit tegen die persoon. 

Tabel 31: Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Vereniging van 
misdadigers 3       1 1       1       2               

Bedreigingen 1 6 4 3 5 4 4 1 10 2   1   2   1       2 1 
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3.5 Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare 
zedelijkheid 

Tabel 32: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid 
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Aanranding 
van de 
eerbaarheid 1 5 1 4   2 1 5 3 1 

      
1 

              

Verkrachting 2 1 4 1 3 1 3 1 7     1               1   

Prostitutie/ 
aanzetten tot 
ontucht 1     1             

                      

Beelden 
strijdig met de 
goede zeden   1     1           

                      

Kinderporno-
grafie   2   1 1 1                               

Openbare 
zedenschennis   1         1     1                       

 

Een inspecteur, vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid gepleegd op zijn dochter, wordt 
vrijgesproken. 

Een inspecteur wordt veroordeeld omdat hij zijn vrouw verkracht heeft en omdat hij haar slagen en 
verwondingen heeft toegebracht.  
Een hoofdcommissaris, vervolgd voor verkrachting, wordt buiten vervolging gesteld. 
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3.6 Misdaden en wanbedrijven tegen personen 

Tabel 33: Misdaden en wanbedrijven tegen personen 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Slagen en 
verwondingen 20 10 31 9 25 18 33 8 25 5   3   5   4       2 1 

Intrafamiliaal geweld   7 2 8 3 8 1 1 1 4           2       5 1 

Toedienen van 
schadelijke stoffen           1     1                         

Doodslag/ 
moord 2   3   1   1 1 2     5                 2 

Belemmering van het 
verkeer 

    

      
     

1 
     

Onmenselijke/onteren
de behandeling 1     2 4 1 15         7 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 Schuldig verzuim 6   7   5   1 1 8     2   3               

Niet-afgeven van 
kinderen     1         1               1           

Ontvoering en heling 
van minderjarigen         1                                 

Misbruik van 
kwetsbare personen 

    

      
          

1 

Woonst-schennis   1 1     4     1 1   
 

  2               

Wederrechte-lijke 
aanhouding 

    

      
          

1 

Belaging 8 3 6 2 21 2 11 1 2     2   4   1     1 1   

Laster/eerroof/lasterlij
ke aangifte 9 4 1   12 1 2   7 1   6 

 

2 

    

1 

  Beledigingen             15   6                         

Beroeps-geheim 13 7 3 3 2 17 4 8 2 5   6   3   2     2 3 1 

 

Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld voor slagen en verwondingen (alsook voor valsheid en 
willekeurige en wederrechtelijke aanhouding) ingevolge een woordenwisseling op de parking van een 
commissariaat. In het kader van een dossier betreffende de verwijdering van personen uit het centrum 
van een stad genieten 2 inspecteurs de opschorting van de uitspraak voor slagen en verwondingen 
alsook voor willekeurige aanhoudingen. Buiten dienst ontstond er een woordenwisseling tussen twee 
inspecteurs en ze gingen met elkaar op de vuist in een café: opschorting van de uitspraak voor beide 
politieambtenaren. Een inspecteur wordt onder andere schuldig bevonden aan bedreigingen alsook aan 
slagen en verwondingen aan een persoon die geld verschuldigd was aan een familielid van hem. 
Veroordeling van een inspecteur voor slagen en verwondingen buiten dienst alsook voor slagen en 
verwondingen toegebracht aan zijn vriendin.  
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Twee inspecteurs die zich genoodzaakt zagen om te schieten op een voertuig dat op hen af kwam 
gereden, worden buiten vervolging gesteld voor slagen en verwondingen alsook voor poging doodslag. 
Een inspecteur wordt buiten vervolging gesteld voor slagen en verwondingen naar aanleiding van een 
conflict bij de takeling van een voertuig. Vrijspraak van 2 hoofdinspecteurs vervolgd, in twee 
verschillende zaken, voor opzettelijke slagen en verwondingen in het kader van hun privéleven. Een 
inspecteur en een hoofdinspecteur worden vrijgesproken voor slagen en verwondingen (alsook voor 
valsheid) in een zaak betreffende een zelfmoordpoging. Verval van de strafvordering ingevolge het 
overlijden van een inspecteur vervolgd voor slagen en verwondingen alsook voor woonstschennis en 
voor beschadigingen aangebracht bij de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. 

Een commissaris, 2 hoofdinspecteurs en 5 inspecteurs worden schuldig bevonden aan intrafamiliaal 
geweld. Een van de twee hoofdinspecteurs wordt ook schuldig bevonden aan moord.  
Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op zijn vrouw (alsook 
voor intrafamiliaal geweld). Een inspecteur wordt veroordeeld tot 18 jaar opsluiting voor de moord op de 
nieuwe vriend van zijn ex-vrouw (en voor schending van de wapenwet). 

In een zaak (besproken bij de “markante feiten”) met betrekking tot het overlijden van een duiker van 
de civiele bescherming worden een hoofdinspecteur en een commissaris buiten vervolging gesteld voor 
onopzettelijke doding, schuldig verzuim alsook voor schending van de wet welzijn werknemers. Twee 
inspecteurs die zich genoodzaakt zagen om te schieten op een voertuig dat op hen af kwam gereden, 
genieten een buitenvervolgingstelling voor poging doodslag alsook voor slagen en verwondingen. Naar 
aanleiding van een interventie voor een zelfmoordpoging door een vrouw heeft een inspecteur 
geprobeerd om haar gewapende man te overmeesteren. Er wordt een schot gelost en de man zal 
overlijden. De inspecteur wordt vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot 
gevolg zonder het oogmerk te doden: buitenvervolgingstelling. 

Een hoofdinspecteur, die zijn ex-vriendin op de autosnelweg achtervolgd heeft met een dienstvoertuig, 
wordt schuldig bevonden aan kwaadwillige belemmering van het verkeer. 

In een zaak van geweld gepleegd tegen personen “die in onzekerheid leven en/of illegaal in het land 
verblijven en die eventueel misdrijven gepleegd zouden hebben en die dus niet noodzakelijkerwijs 
spontaan aangifte bij de overheid zouden hebben gedaan van de feiten waarvan ze het slachtoffer 
zouden zijn geweest”268 (vrije vert.) worden zeven inspecteurs schuldig bevonden aan onmenselijke 
behandeling. 
In een zaak betreffende de omstandigheden van de overbrenging van personen zonder papieren wordt 
een buitenvervolgingstelling uitgesproken ten gunste van 3 hoofdinspecteurs en 4 inspecteurs. Een 
inspecteur, vervolgd voor onmenselijke behandeling omdat hij aan een persoon die aangehouden was 
voor dronken sturen zijn medicijnen niet verstrekt had, wordt vrijgesproken. 

In een zaak (besproken bij de “markante feiten”) met betrekking tot het overlijden van een duiker van 
de civiele bescherming genieten een hoofdinspecteur en een commissaris een buitenvervolgingstelling 
voor schuldig verzuim, onopzettelijke doding alsook voor schending van de wet welzijn werknemers. 
In een zaak van geweld gepleegd tegen personen “die in onzekerheid leven en/of illegaal in het land 
verblijven en die eventueel misdrijven gepleegd zouden hebben en die dus niet noodzakelijkerwijs 
spontaan aangifte bij de overheid zouden hebben gedaan van de feiten waarvan ze het slachtoffer 
zouden zijn geweest”269 (vrije vert.) worden een hoofdinspecteur en 2 inspecteurs vrijgesproken voor 
vervolgingen wegens schuldig verzuim. 

Een inspectrice wordt schuldig bevonden aan het niet-afgeven van een kind. 

Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan verschillende feiten van valsheid gepleegd in het kader van 
domicilieprocedures alsook aan misbruik van kwetsbare personen. Hij wordt ook veroordeeld voor 
valse huurovereenkomsten. 

Een inspecteur, vervolgd omdat hij de woonst geschonden had van zijn vriendin bij wie hij niet 
gedomicilieerd was, alsook voor eerroof, wordt vrijgesproken. Verval van de strafvordering ingevolge het 
overlijden van een inspecteur vervolgd voor woonstschennis en beschadigingen aangebracht bij de 
nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. 

                                                 
268  Dossier 2006/58315. 
269  Dossier 2006/58315. 
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Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan wederrechtelijke vrijheidsberoving, aan bedreigingen 
alsook aan slagen en verwondingen ten aanzien van iemand die geld verschuldigd was aan een familielid 
van hem. 

Een inspecteur wordt veroordeeld voor belaging (alsook voor schending van de Belgacomwet, 
lasterlijke aangifte bij de overheid en laster) van zijn ex-vriendin. Een inspecteur wordt veroordeeld 
wegens belaging van een collega. In een zaak betreffende het aannemen van een valse naam (van een 
collega) in het openbaar op internet wordt een inspecteur tevens schuldig bevonden aan belaging.  
Vrijspraak van een hoofdcommissaris en van een vrouwelijk Calog-personeelslid wat de vervolgingen 
voor belaging betreft. Die zaak wordt besproken bij de “markante feiten”. Twee hoofdinspecteurs, in 
twee verschillende zaken, worden vrijgesproken voor vervolgingen voor belaging ingevolge de intrekking 
van de klacht die tegen hen was ingediend. In het kader van een scheiding wordt een 
buitenvervolgingstelling uitgesproken ten gunste van twee politieambtenaren vervolgd voor belaging 
alsook laster en lasterlijke aangifte bij de overheid. 

Een inspecteur wordt veroordeeld voor laster en lasterlijke aangifte bij de overheid (alsook voor 
belaging en schending van de Belgacomwet) ten overstaan van zijn ex-vriendin.  
Een inspecteur, vervolgd voor eerroof alsook omdat hij de woonst geschonden had van zijn vriendin bij 
wie hij niet gedomicilieerd was, wordt vrijgesproken. Een inspecteur schrijft de Algemene inspectie aan 
ingevolge mondelinge bedreigingen die hij gekregen zou hebben van een hoofdinspecteur. Deze laatste 
stelt zich burgerlijke partij tegen de inspecteur wegens schriftelijke lasterlijke aangifte bij de overheid: 
vrijspraak. Een Calog-personeelslid stelt zich burgerlijke partij, voor laster en eerroof, tegen een 
inspectrice ingevolge de uitlatingen die deze laatste zou hebben gedaan: buitenvervolgingstelling. In het 
kader van een echtscheiding wordt een buitenvervolgingstelling uitgesproken ten gunste van twee 
politieambtenaren vervolgd voor laster, lasterlijke aangifte bij de overheid en belaging. 
Buitenvervolgingstelling ten gunste van 2 hoofdinspecteurs en een inspecteur vervolgd voor laster 
alsook voor schending van het beroepsgeheim. 

Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld voor schending van het beroepsgeheim alsook omdat hij zijn 
recht op toegang tot de DIV te buiten was gegaan. Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld voor 
schending van het beroepsgeheim, afpersing, diefstal en schending van de wet verwerking 
persoonsgegevens. Die zaak wordt toegelicht in het hoofdstuk dat specifiek gewijd is aan de “diefstallen 
gepleegd door leden van de politiediensten”. Twee inspecteurs worden schuldig bevonden aan schending 
van het beroepsgeheim in een zaak van fraude gepleegd in het kader van de sponsoring van een 
voetbalploeg. Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld omdat hij een collega ingelicht heeft over het 
bestaan van een onderzoek dat op hem betrekking had. Een inspecteur wordt veroordeeld voor 
schending van het beroepsgeheim in een drugszaak. Een inspecteur, die een kennis ingelicht heeft over 
het bestaan van een onderzoek dat op haar betrekking had, wordt schuldig bevonden aan schending van 
het beroepsgeheim alsook aan schending van de wet verwerking persoonsgegevens. Een inspecteur 
wordt schuldig bevonden aan schending van het beroepsgeheim omdat hij informatie afkomstig uit het 
Rijksregister meegedeeld heeft aan een motorbende.  
Zes politieambtenaren, vervolgd voor schending van het beroepsgeheim, worden buiten vervolging 
gesteld. Een inspecteur, onder andere schuldig bevonden aan wederrechtelijke vrijheidsberoving, aan 
bedreigingen alsook aan slagen en verwondingen ten aanzien van een persoon die geld verschuldigd was 
aan een familielid van hem, wordt echter vrijgesproken wat de vervolgingen voor schending van het 
beroepsgeheim betreft. Vrijspraak van een hoofdcommissaris vervolgd voor schending van het 
beroepsgeheim alsook voor valsheid omdat hij willens en wetens de duur van een gesprek met een 
persoon geminimaliseerd had in een vertrouwelijk verslag bestemd voor het parket. Vrijspraak van een 
inspecteur die ervan verdacht wordt informatie betreffende politieacties inzake drugs te hebben 
doorgegeven. 

3.7 Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen 

De vervolgingen voor “diefstal”, “huisdiefstal”, “diefstal door een openbaar ambtenaar”, “afpersing”, 
“misbruik van vertrouwen”, “oplichting”, “heling” en “flessentrekkerij” worden besproken in het 
hoofdstuk dat specifiek gewijd is aan “diefstallen gepleegd door leden van de politie”. 

Een commissaris wordt vrijgesproken voor vervolgingen voor informaticafraude omdat ze met een 
dienstbrandstofkaart meermaals haar eigen wagen heeft volgetankt. 
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Een inspecteur wordt veroordeeld omdat hij een valse aangifte heeft gedaan van de diefstal van zijn 
voertuig, hij dat voertuig in brand heeft gestoken en geprobeerd heeft om zijn verzekering af te 
persen. 

Een inspecteur wordt onder meer veroordeeld voor schade veroorzaakt aan een wagen alsook voor 
opzettelijke slagen en verwondingen. Een hoofdinspecteur, schuldig bevonden aan weerspannigheid 
tegen de politieambtenaren die waren tussengekomen ingevolge een ruzie met zijn vrouw, wordt ook 
onder andere veroordeeld voor schade in dat verband veroorzaakt aan een politievoertuig. Als gevolg 
van een ruzie naar aanleiding van de echtscheiding van haar man, verkrijgt een inspectrice de 
opschorting van de uitspraak voor bedreigingen, vernieling of buitengebruikstelling van een wagen 
alsook voor vernieling van een omheining.  
Verval van de strafvordering ingevolge het overlijden van een inspecteur vervolgd voor woonstschennis 
en beschadigingen aangebracht bij de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. 

Tabel 34: Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen 
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Diefstal 
4 2 3 4 3   

1

4 1   1           1       1   

Huisdiefstal   1   1   1   1 1 2                   1   

Diefstal door een openbaar 
ambtenaar 1 2 2 1 3 2     4 1       3   1     1 2   

Afpersing         1   1     1                 1     

Misbruik van vertrouwen 1    1 2 2    1   1 2       2   3       2   

Oplichting 3 1 1 4 2 3 2 2 1 3       3   1     1 2   

Informaticafraude                   1       1               

Heling       1           1       2               

Bedrieglijke verberging     2                                     

Flessentrekkerij                                       1   

Brandstichting   1     1                           1     

Vernieling/ 
beschadiging 1 1 3 2 1 3 2   1 2   

 

  1   1       2   
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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 35: Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van 
informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan opgeslagen, verwerkt of 
overgedragen worden 
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Data-banken   6   1 2 8 23 3   1   3   2         1 1 1 

 

Een inspecteur, onder meer schuldig bevonden aan bedreigingen alsook aan slagen en verwondingen ten 
aanzien van een persoon die geld verschuldigd was aan een familielid van hem, wordt ook veroordeeld 
omdat hij zijn recht op toegang tot het Rijksregister te buiten gegaan is. Een inspecteur, veroordeeld 
voor schending van het beroepsgeheim in een drugszaak, wordt ook veroordeeld omdat hij onrechtmatig 
processen-verbaal geraadpleegd heeft. Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld voor schending van het 
beroepsgeheim alsook omdat hij zijn recht op toegang tot de DIV te buiten gegaan is.  
Een agent van politie, vervolgd omdat ze gegevens uit een proces-verbaal gewist heeft om ze te 
vervangen door andere informatie, wordt vrijgesproken. Buitenvervolgingstelling ten gunste van 
2 hoofdinspecteurs vervolgd voor schending van het beroepsgeheim en onrechtmatige toegang tot 
politionele databanken. Een commissaris, vervolgd voor bedreigingen alsook voor het onrechtmatig 
raadplegen van de DIV en van het Rijksregister, wordt buiten vervolging gesteld. 
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3.9 Verkeer 

Tabel 36: Verkeer 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Alcohol-intoxicatie 3 49   54 2 48 1 27 1 38     
 

1           15 3 

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

 
2           5 1 

Slagen en verwondingen 1 7 2 9 1 5   4 1 9       1   1       1   

Vluchtmisdrijf 4 9   11 4 9 1 5 1 8       3           9 1 

Snelheids-overtreding 1 7   13 3 20 2 10 1 4     1     2     1 2 5 

Geen technisch 
keuringsbewijs   5   3 1 5   6   4                   1 2 

Geen verzekering   1 1 3 1 2   2 1 3                     2 

Andere 2 8 5 15 7 48 5 32 4 37       2   1       12 12 

 

Alle dossiers hebben betrekking op feiten gepleegd buiten dienst. Negentien leden van de geïntegreerde 
politie worden vervolgd voor sturen in staat van alcoholintoxicatie. Behalve in één dossier worden de 
feiten telkens bewezen verklaard. 

In 7 van die 19 zaken is er ook sprake van sturen in staat van dronkenschap: de feiten worden 
bewezen verklaard in 5 dossiers. Een hoofdinspecteur wordt bovendien “enkel” veroordeeld voor sturen 
in staat van dronkenschap. 

Onopzettelijke slagen en verwondingen ingevolge verkeersongevallen worden bewezen verklaard in 
hoofde van 2 leden van de geïntegreerde politie. 

Tien leden van de geïntegreerde politie worden veroordeeld voor vluchtmisdrijf. 

Snelheidsovertredingen worden bewezen verklaard voor 10 leden van de geïntegreerde politie. 

Alle leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor geen technisch keuringsbewijs of geen 
verzekering worden veroordeeld voor die tenlasteleggingen. 
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3.10 Bijzondere wetten 

3.10.1 In een wetboek 

Tabel 37: In een wetboek 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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BTW-
wetboek
270 

1                                     
 

  

Wetboek 
van de 
inkom-
stenbe-
lastingen 

                  1                    2   

Sociaal 
strafwet-
boek 

                1 1                       

 

Twee inspecteurs, schuldig bevonden aan valsheid in een zaak van fraude gepleegd in het kader van de 
sponsoring van een voetbalploeg, worden ook veroordeeld omdat ze bepalingen van het wetboek van 
de inkomstenbelastingen hebben geschonden. 

3.10.2 In een wet 
Een inspecteur, onder meer schuldig bevonden aan schending van het beroepsgeheim, wordt ook 
veroordeeld voor drugsfeiten. 

Een inspecteur wordt veroordeeld voor sturen in staat van dronkenschap en alcoholintoxicatie, maar 
wordt vrijgesproken voor de tenlastelegging “zich in een openbare plaats in staat van dronkenschap 
bevinden”. 

Een inspectrice, die een drankgelegenheid geopend had zonder over de nodige vergunningen te 
beschikken, wordt veroordeeld voor schending van verscheidene bijzondere wetten: de wet van 
6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter; de 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; en 
de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. 

Een Calog-personeelslid wordt veroordeeld voor valsheid en voor schending van de vreemdelingenwet 
ingevolge haar betrokkenheid bij een schijnhuwelijk. 

In een zaak betreffende de verwijdering van personen uit het centrum van een stad worden twee 
inspecteurs, die schuldig bevonden zijn aan willekeurige en wederrechtelijke aanhoudingen, 
vrijgesproken voor de vervolgingen voor racisme. 

Een inspecteur, die onder meer schuldig bevonden wordt aan wederrechtelijke vrijheidsberoving, 
bedreigingen alsook slagen en verwondingen ten aanzien van een persoon die geld verschuldigd was aan 
een familielid van hem, wordt ook veroordeeld voor schending van de Rijksregisterwet. Er wordt een 

                                                 
270  Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. 
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werkstraf opgelegd aan een inspecteur die in het Rijksregister gegevens van personen gelinkt aan het 
prostitutiemilieu onrechtmatig heeft geraadpleegd. 

Tabel 38: In een wet 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Drugswet271 2 2   2   5   4   4                 1     

Besluitwet dronken-
schap272       1           1       1               

Wet beteugeling 
sluikwerk273                                       1   

Vreemde-
lingenwet274                                     1     

Antiracis-mewet275 1       4   2   1         2               

Rijksregis-terwet276 1     1 1 8   4 5             1   1     1 

Wet politie-ambt277           1                               

Wet verwerking 
persoons-
gegevens278 

2 1   3 1 3   2 6 7           2     2   1 

Wet welzijn 
werknemers279 2   2   6             2                   

Programmawet tot 
bevordering van het 
zelfstandig 
ondernemerschap
280 

                                      1   

Wet kruispunt-
bank281           2                           1   

Belgacom-wet282 2 1   1 1         1       1   1     1 1   

                                                 
271  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. 

272  Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap. 
273  Wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter. 
274  Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 
275  Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. 
276  Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 
277  Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 
278  Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. 
279  Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun ambt. 
280  Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. 
281  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. 
282  Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 
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Wapenwet283 2   1 1 1 5   5 1 5   1               2 2 

Antina-maakwet284           1                               

 

Een inspecteur geniet de opschorting van de uitspraak omdat hij de Rijksregisterwet en de wet 
verwerking persoonsgegevens geschonden heeft alsook informatie (schending van het 
beroepsgeheim) doorgegeven heeft aan een motorbende.  
Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld voor schending van het beroepsgeheim, afpersing, diefstal en 
schending van de wet verwerking persoonsgegevens. Deze zaak wordt toegelicht in het hoofdstuk dat 
specifiek gewijd is aan “diefstallen gepleegd door leden van de politiediensten”. Een inspecteur, die een 
kennis ingelicht heeft over het bestaan van een onderzoek dat op haar betrekking heeft, wordt schuldig 
bevonden aan schending van het beroepsgeheim alsook aan schending van de wet verwerking 
persoonsgegevens. Een hoofdinspecteur, die een collega ingelicht heeft over het bestaan van een 
onderzoek lastens hem wordt veroordeeld voor schending van de wet verwerking persoonsgegevens 
(alsook voor schending van het beroepsgeheim). Een Calog-personeelslid dat een proces-verbaal inzake 
verkeer lastens hem geraadpleegd heeft, wordt veroordeeld voor schending van de wet verwerking 
persoonsgegevens. 

In een zaak met betrekking tot het overlijden van een duiker van de civiele bescherming genieten een 
hoofdinspecteur en een commissaris een buitenvervolgingstelling voor onopzettelijke doding, schuldig 
verzuim en schending van de wet welzijn werknemers. 

In een zaak waarbij de naam van een collega gebruikt werd op internet om goederen te verkopen alsook 
op een datingsite geniet een inspecteur de opschorting van de uitspraak omdat hij ook de 
Belgacomwet had overtreden. Een inspecteur wordt veroordeeld voor schending van de Belgacomwet 
(alsook voor belaging, lasterlijke aangifte bij de overheid, laster) ten aanzien van zijn ex-vriendin. Een 
inspecteur, schuldig bevonden aan schade veroorzaakt aan een wagen alsook aan slagen en 
verwondingen, wordt ook veroordeeld voor inbreuk op de Belgacomwet.   
Een Calog-personeelslid, dat op onwettige wijze een premie gekregen heeft, wordt echter vrijgesproken 
voor de vervolgingen voor schending van de Belgacomwet. 

Een hoofdinspecteur, die schuldig bevonden wordt aan bedreigingen in het kader van een ruzie met zijn 
echtgenote, wordt ook veroordeeld omdat hij de wapenwet overtreden heeft. Een inspecteur, die 
schuldig bevonden wordt aan bedreigingen alsook aan slagen en verwondingen ten aanzien van een 
persoon die geld verschuldigd was aan een familielid van hem, wordt ook veroordeeld voor schending 
van de wapenwet. Een inspecteur wordt veroordeeld tot 18 jaar opsluiting voor de moord op de nieuwe 
vriend van zijn ex-vrouw alsook voor schending van de wapenwet. Een inspecteur, schuldig bevonden 
aan de schade veroorzaakt aan een wagen alsook aan opzettelijke slagen en verwondingen, wordt ook 
veroordeeld voor inbreuk op de wapenwet.   
Een commissaris, onder andere vervolgd voor schending van de wapenwet alsook voor vernietiging van 
akten, geniet een buitenvervolgingstelling. 

  

                                                 
283  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. 
284  Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten. 
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3.10.3 In een koninklijk besluit 

Tabel 39: In een koninklijk besluit 
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KB 
verklaring
en in 
verband 
met 
subsidies, 
vergoe-
dingen en 
toelagen 

285 

1 1         2                 2           

KB rook-
verbod in 
openbare 
plaatsen
286 

1                                         

KB bevol-
kingsre-
gisters287 

2 2             2 1                       

 

Een hoofdcommissaris en een vrouwelijk Calog-personeelslid, schuldig bevonden aan valsheid in een 
dossier betreffende de toekenning van een premie aan dat Calog-personeelslid, krijgen ook de 
opschorting van de uitspraak voor schending van het koninklijk besluit van 1933 betreffende de 
verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen. Dit dossier wordt ook 
besproken bij de “markante feiten”. 

                                                 
285  Koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en 

toelagen. 
286  Koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen. 
287  Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. 
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3.10.4 In een bepaling van een gemeenschap of gewest 

Tabel 40: In een bepaling van een gemeenschap of gewest 
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Bos-
decreet
288 

      1                                   

Vlaamse 
Woon-
code289 

          1                               

Vlaamse 
codex 
ruimte-
lijke 
ordening
290 

                                      1   

 

Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld omdat hij een veranda gebouwd heeft zonder de vergunning 
voorzien door de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 

4 MARKANTE FEITEN 

Vier zaken verdienen bijzondere aandacht. De eerste zaak houdt verband met fraude bij de sponsoring 
van een voetbalploeg; de tweede zaak volgt uit het overlijden van een duiker van de civiele 
bescherming; de twee laatste zaken betreffen (onder andere) hoofdcommissarissen vervolgd voor 
valsheid. 

(1) Een aantal leden van een politiekorps dienen zich te verantwoorden voor de correctionele rechtbank 
voor hun rol bij de fraude gepleegd bij de sponsoring van een zaalvoetbalclub. De twee politiemensen 
die hierin een centrale rol spelen, krijgen door de correctionele rechter een hoofdgevangenisstraf en een 
geldboete, allebei met gedeeltelijk uitstel, opgelegd wegens het plegen van valsheid in geschriften als 
openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van hun ambtsbediening, het plegen van valsheid in 
private geschriften, passieve omkoping, overtreding van het wetboek van de inkomstenbelastingen, 
misbruik van vertrouwen, verduistering, het plegen van een daad van willekeur en schending van het 
beroepsgeheim. Deze twee politieambtenaren worden daarnaast evenwel vrijgesproken voor de 
tenlasteleggingen witwassen en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Deze vrijspraak voor de 
tenlastelegging “lidmaatschap van een criminele organisatie” motiveert de rechter als volgt: “de 
verschillende misdrijven die door de rechtbank zullen weerhouden worden, kunnen aan verschillende 
personen in wisselende samenstellingen toegeschreven worden, zonder dat er sprake kan zijn van een 
strafbare vereniging in de zin van art. 322 e.v. Sw. Hun samenwerking dient eerder gezien te worden in 
het kader van de strafbare deelneming als mededaders”291. 

In deze zaak worden ook nog 6 andere politiemensen vervolgd. Een politieman krijgt de opschorting van 
de uitspraak van veroordeling opgelegd wegens verduistering en wordt vrijgesproken voor het plegen 
van valsheid als openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn ambtsbediening. Drie andere 

                                                 
288  Bosdecreet van 13 juni 1990 (Vlaamse Gemeenschap). 
289  Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 (Vlaamse Gemeenschap). 
290  Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 (Vlaamse Gemeenschap). 
291  Dossier 2011/57678. 
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leden van het korps krijgen de opschorting van de uitspraak van veroordeling voor misbruik van 
vertrouwen en het plegen van valsheid in geschriften als openbaar officier of ambtenaar in de 
uitoefening van zijn ambtsbediening. Twee politiemensen worden voor diezelfde feiten vrijgesproken. 

(2) In januari 2011 overlijdt een kikvorsman van de civiele bescherming tijdens een duik waarbij 
gezocht werd naar de lichamen van twee verdwenen meisjes. Een hoofdinspecteur en een commissaris 
(alsook verscheidene leden van de civiele bescherming) worden vervolgd voor: schending van de wet 
welzijn werknemers, onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid en schuldig verzuim. 

In zijn schriftelijke vordering vraagt de arbeidsauditeur, voor de eerste twee tenlasteleggingen, hun 
doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Volgens de pers zou de procureur-generaal evenwel zijn 
tussengekomen en zou het openbaar ministerie uiteindelijk gevraagd hebben om af te zien van 
vervolging in hoofde van de twee politieambtenaren. Dit standpunt wordt gevolgd door de raadkamer, 
die oordeelt dat deze laatsten « ne disposaient d’aucune autorité à l’égard des membres de la Protection 
civile […] et il n’apparaît pas de l’examen du dossier qu’ils aient même exercé en fait une quelconque 
influence à l’égard de la victime dans sa décision ni dans les modalités de l’opération de plongée. Ils ne 
peuvent en outre être considérés comme ayant été employeurs, préposés ou mandataires [du plongeur 
décédé] ni comme des personnes sur lesquelles reposaient les obligations légales visées aux articles 5 et 
7 de la loi du 4 août 1986 et 3 à 9 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 pris en application de cette 
loi »292 293. 

De raadkamer onderstreept daarenboven dat: « il apparaît de l’examen du dossier que les ingénieurs du 
pont-barrage de […], présents sur place comme lui, n’ont pas informé les personnes présentes ni de la 
présence des fuites ni du danger que l’état des portes des pertuis de ce barrage pouvait représenter 
dans le cadre d’une opération de plongée. Rien ne permet d’établir, même à suffisance de charges, que 
les prévenus n’ont pas, placés dans les mêmes circonstances et compte tenu donc des informations en 
leur possession, adopté le comportement de personnes normalement diligentes et prudentes »294 295. 

(3) Een hoofdcommissaris, korpschef, wordt om twee redenen schuldig bevonden aan valsheid. Het 
eerste luik van de zaak heeft betrekking op de toekenning van een premie aan een Calog-personeelslid, 
in de hoedanigheid van secretaresse van de korpschef. Hierbij dient opgemerkt dat die persoon 
bovendien zijn vrouw is. Aangezien een commissaris hem had uitgelegd dat zij niet aan de vereiste 
voorwaarden voldeed, besliste de hoofdcommissaris dan om zelf een formulier in te vullen waarin hij 
verklaart dat dat Calog-personeelslid de leiding heeft over een ploeg van 10 personen.   
De correctionele rechtbank merkt hieromtrent op dat: « S’il était bien compétent pour remplir une telle 
demande, l’enquête permet d’établir qu’il était d’usage que des documents de ce type passent par le 
service du personnel, ce qui eût été d’autant plus souhaitable qu’il s’agissait ici d’un avantage accordé à 
sa propre épouse »296 297. Bovendien dient de correctionele rechtbank vast te stellen dat het aantal van 
10 personen niet bereikt is en oordeelt hij bijgevolg dat: « attribuant sous l’effet de la rage comme il le 
dit, cette allocation à son épouse et en la faisant perdurer dans le temps sans autre justification, le 
prévenu […] était bien animé d’une intention frauduleuse destinée à contourner l’obstacle que constituait 
le refus du commissaire […] »298 299. De hoofdcommissaris wordt ook schuldig bevonden aan schending 

                                                 
292  Dossier 2014/122689. 
293  Vrije vert.: “niet beschikten over gezag ten aanzien van de leden van de Civiele bescherming […] en dat uit de analyse van 

het dossier niet blijkt dat ze, in feite, zelfs maar enige invloed zouden hebben uitgeoefend op het slachtoffer in het nemen 
van zijn beslissing noch in de modaliteiten van de duikoperatie. Ze kunnen bovendien niet beschouwd worden als 
werkgever, aangestelde of lasthebber [van de overleden duiker] noch als personen bij wie de wettelijke verplichtingen 
beoogd in de artikelen 5 en 7 van de wet van 4 augustus 1986 en 3 tot 9 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 
genomen in toepassing van die wet berustten”. 

294  Dossier 2014/122689. 
295  Vrije vert.: “uit de analyse van het dossier blijkt dat de ingenieurs van de stuwdambrug van […], net als hij ter plaatse, de 

aanwezige personen niet hebben geïnformeerd noch over de aanwezigheid van lekken noch over het gevaar dat de staat 
van de sasdeuren van die stuwdam kon inhouden in het kader van een duikoperatie. Er zijn geen elementen om te 
bewijzen, zelfs indien er voldoende bezwaren zijn, dat de beklaagden, in dezelfde omstandigheden geplaatst en rekening 
houdend met de informatie in hun bezit, zich niet hebben gedragen zoals normaal gerede en voorzichtige personen”. 

296  Dossier 2010/25829. 
297  Vrije vert.: “Hoewel hij bevoegd was om een dergelijk formulier in te vullen, kan op basis van het onderzoek worden 

vastgesteld dat het gebruikelijk was dat dergelijke documenten via de personeelsdienst gaan, wat des te wenselijker ware 
geweest omdat het hier ging om een voordeel toegekend aan zijn eigen echtgenote”. 

298  Dossier 2010/25829. 
299  Vrije vert.: “door, onder invloed van woede, zoals hij zegt, die vergoeding te hebben toegekend aan zijn echtgenote en 

door die te hebben laten voortduren in de tijd zonder andere rechtvaardiging, had de beklaagde […] wel degelijk een 
bedrieglijk opzet, bedoeld om de hindernis die de weigering van commissaris […] vormde te omzeilen”. 
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van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met 
subsidies, vergoedingen en toelagen. 

Het tweede luik van de zaak houdt verband met het doen verdwijnen van een bladzijde uit een 
evaluatieverslag over hem bestemd voor het politiecollege (informaticafraude). De correctionele 
rechtbank wijst erop dat de hoofdcommissaris « avait peu apprécié qu’un deuxième rapport de stress ait 
été sollicité, dans un temps rapproché de la décision quant au renouvellement de son mandat. La page 
29 de ce rapport qui en comporte 30 le mettait directement en cause ainsi que son épouse, de même 
qu’un commissaire. Après avoir tenté vainement d’obtenir ce qu’il appelle un rapport « light », c’est-à-
dire expurgé de cette page 29, et confronté au refus du responsable, il a modifié le fichier informatique, 
supprimé ladite page et modifié la numérotation et la table des matières pour que seules 29 pages de 
rapport apparaissent »300 301. 

Wat de algemene sfeer binnen de zone betreft, onderstreept de correctionele rechtbank dat: « Il n’est 
pas inutile de remarquer qu’ici encore c’est la problématique de ce couple soudé à la direction de la zone 
de police qui pose problème, le prévenu […] ne pouvant supporter qu’on le contredise d’autant qu’il 
s’agit de son épouse. Il s’agit d’une constante tout au long du dossier qui explique sans doute à la fois le 
ressenti négatif du personnel et la crispation du couple qui se considère comme en butte à une 
opposition insupportable »302 303.  

De correctionele rechtbank kent de eenvoudige opschorting van de uitspraak gedurende 5 jaar toe aan 
de hoofdcommissaris omdat hij van mening is dat: « Ce comportement est injustifiable et démontre à la 
fois sa volonté de contrôle et de toute puissance mais aussi le probable état de quasi panique dans 
lequel il devait se trouver face à la constatation que les choses lui échappaient »304 305. 

(4) Een hoofdcommissaris, verantwoordelijk voor een selectiecommissie, wordt schuldig bevonden aan 
valsheid naar aanleiding van de opmaak van het proces-verbaal van verhoor van een kandidaat. Deze 
laatste beschikte niet over het getuigschrift dat nodig was om te solliciteren en had evenmin de 
opleiding in kwestie afgerond. De correctionele rechtbank benadrukt dat « d’autres candidats (internes 
et externes) avaient été écartés par ce qu’ils n’avaient pas suivi la formation […] ou qu’ils n’avaient pas 
commencé à la suivre »306 307. 

Voor de correctionele rechtbank « il y a bien eu en l’espèce rédaction d’un faux, soit d’un procès-verbal 
de sélection du candidat [X[ qui ne correspondait pas à la réalité, ce candidat ne satisfaisant en réalité 
pas aux conditions requises et n’ayant du reste même pas entamé la formation de […] comme il était 
indiqué ; […] ces altérations ne sont pas le fruit d’erreurs d’appréciation mais ont été sciemment posées, 
ainsi que cela ressort des auditions »308 309. 

De correctionele rechtbank stelt vast dat de hoofdcommissaris geprobeerd heeft om aan kandidaat [X] 
een voordeel te verschaffen dat niet rechtmatig was: « il a cherché à favoriser un candidat, au détriment 
d’autres, pour des raisons qui étaient vraisemblablement liées à son souci de voir enfin attribué le poste 

                                                 
300  Dossier 2010/25829. 
301  Vrije vert.: “het niet erg op prijs had gesteld dat er een tweede stressverslag gevraagd was, in een periode dicht bij de 

beslissing over de hernieuwing van zijn mandaat. Pagina 29 van dat verslag, dat uit 30 pagina’s bestaat, stelde hem 
rechtstreeks verantwoordelijk, alsook zijn echtgenote, en een commissaris. Nadat hij tevergeefs geprobeerd had om een 
wat hij noemt “light”-verslag te krijgen, d.w.z. gezuiverd van die pagina 29, en de verantwoordelijke dat weigerde, heeft 
hij het computerbestand gewijzigd, die pagina gewist en de nummering en de inhoudstafel veranderd opdat er slechts 
29 pagina’s van het verslag zouden verschijnen”. 

302  Dossier 2010/25829. 
303  Vrije vert.: “het niet overbodig is op te merken dat het ook hier de problematiek van dat koppel dat vergroeid is met de 

leiding van het politiekorps is die problemen oplevert, aangezien de beklaagde […] niet kan verdragen dat men hem 
tegenspreekt, temeer daar het om zijn echtgenote gaat. Dat is een constante doorheen het dossier die ongetwijfeld zowel 
het negatieve gevoel van het personeel verklaart als het gevoel van ergernis van het koppel dat vindt dat het het mikpunt 
is van een ondraaglijke weerstand”. 

304  Dossier 2010/25829. 
305  Vrije vert.: “Dit gedrag niet goed te praten is en tegelijkertijd getuigt van zijn wil om te controleren en van zijn 

machtsstreven maar ook de vermoedelijke staat van bijna-paniek waarin hij zich moest bevinden bij de vaststelling dat er 
zaken waren die hem ontsnapten”. 

306  Dossier 2011/117032. 
307  Vrije vert.: “andere (interne en externe) kandidaten geweigerd waren omdat ze de opleiding […] niet gevolgd hadden of 

dat ze er nog niet mee gestart waren”. 
308  Dossier 2011/117032. 
309  Vrije vert.: “was er in casu wel degelijk sprake van de opmaak van een vals stuk, zijnde de notulen van de selectie van 

kandidaat [X] die niet overeenstemden met de realiteit, aangezien die kandidaat in werkelijkheid niet voldeed aan de 
vereiste voorwaarden en overigens zelfs niet gestart was met de opleiding […] zoals aangegeven was; […] die vervalsingen 
zijn niet het gevolg van een beoordelingsfout maar werden willens en wetens gesteld, zoals dat blijkt uit de verhoren”. 
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vacant à un candidat qui lui paraissait bien valable ; que l’illégitimité de l’avantage conféré transparaît 
tant du fait que le candidat retenu ne satisfaisait pas à toutes les conditions de nomination que du fait 
qu’il a été avantagé par rapport à d’autres qui étaient sans doute tout autant disposés à suivre la 
formation de […] »310 311. 

Volgens de correctionele rechtbank « les faits sont assez graves ; […] on doit pouvoir accorder 
particulière foi aux actes établis par une instance aussi officielle qu’une commission de sélection établie 
au sein de la police fédérale »312 313. De correctionele rechtbank merkt niettemin op dat het gaat om een 
alleenstaande daad in een foutloze loopbaan en dat de aansprakelijkheid in casu meer collegiaal dan 
individueel lijkt: eenvoudige opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 2 jaar. 

5 “DIEFSTALLEN” GEPLEEGD DOOR LEDEN VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 

In het kader van de analyse van de rechterlijke beslissingen hem toegestuurd, wenst het Vast 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 2014 staan de dossiers met betrekking tot de tenlastelegging “diefstallen” centraal, op 
basis van de rechterlijke beslissingen uitgesproken tussen 2009 en 2014. 

5.1 Aantal dossiers 

Tabel 41: Aantal dossiers waarin vervolgd wordt voor “diefstallen” 

Motief voor de 
vervolging 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

Diefstal 5 7 2 2 1 2 19 

Huisdiefstal 1 1 1 1 2 1 7 

Diefstal als 
ambtenaar 

3 2 3  2 5 15 

Afpersing 
  

1 1 1 1 4 

Misbruik van 
vertrouwen 

1 3 2 1 3 1 11 

Oplichting 4 5 5 3 4 5 26 

Heling 
 

1   1 1 3 

Flessentrekkerij 
  

   1 1 

Verduistering 9 6 4 4 2 2 27 

Totaal 19314 20315 15316 11317 14318 15319 94320 

                                                 
310  Dossier 2011/117032. 
311  Vrije vert.: “hij heeft geprobeerd om een kandidaat te bevoordelen, ten nadele van anderen, om redenen die waarschijnlijk 

verband houden met zijn bezorgdheid om de vacante post eindelijk toegewezen te zien aan een kandidaat die hem wel 
geschikt leek; dat de onrechtmatigheid van het toegekende voordeel zowel blijkt uit het feit dat de geselecteerde 
kandidaat niet voldeed aan alle benoemingsvoorwaarden als uit het feit dat hij werd bevoordeeld ten opzichte van anderen 
die ongetwijfeld evenzeer bereid waren om de opleiding […] te volgen”. 

312  Dossier 2011/117032. 
313  Vrije vert.: “zijn de feiten vrij ernstig; […] men moet bijzonder geloof kunnen hechten aan de akten opgesteld door een 

officiële instantie zoals een selectiecommissie opgericht binnen de federale politie”.  
314  De dossiers die verscheidene motieven voor vervolging inhouden, zijn slechts één keer geteld in het jaartotaal. Zo bevat in 

2009 een dossier vervolgingen voor diefstal en verduistering; een tweede dossier bevat vervolgingen voor verduistering en 
oplichting; een derde dossier bevat vervolgingen voor diefstal, diefstal als ambtenaar en verduistering. 

315  De dossiers die verscheidene motieven voor vervolging inhouden, zijn slechts één keer geteld in het jaartotaal. Zo bevat in 
2010 een dossier vervolgingen voor misbruik van vertrouwen en oplichting; een tweede dossier bevat vervolgingen voor 
diefstal en huisdiefstal; een derde dossier bevat vervolgingen voor diefstal, misbruik van vertrouwen en oplichting; een 
vierde dossier bevat vervolgingen voor diefstal en misbruik van vertrouwen. 

316  De dossiers die verscheidene motieven voor vervolging inhouden, zijn slechts één keer geteld in het jaartotaal. Zo bevat in 
2011 een dossier vervolgingen voor huisdiefstal en diefstal als ambtenaar; een tweede dossier bevat vervolgingen voor 
diefstal als ambtenaar en oplichting; een derde dossier bevat vervolgingen voor diefstal en oplichting. 
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Voor deze analyse van “diefstallen” worden negen types van dossiers in aanmerking genomen. Deze 
categorieën komen overeen met 8 motieven voor vervolging van de tabel “misdaden en wanbedrijven 
tegen personen” en met 1 motief voor vervolging van de tabel “misdaden en wanbedrijven tegen de 
openbare orde, gepleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen – in de uitoefening van hun 
functie” die opgenomen zijn in het deel gewijd aan de analyse van de rechterlijke beslissingen per 
tenlastelegging: diefstal, huisdiefstal, diefstal als ambtenaar, afpersing, misbruik van vertrouwen, 
oplichting, heling, flessentrekkerij en verduistering. 

Vierennegentig rechterlijke eindbeslissingen uitgesproken tussen 2009 en 2014 hebben betrekking op 
vervolgingen voor “diefstallen” lastens leden van de geïntegreerde politie. Wanneer eenzelfde dossier 
meerdere motieven voor vervolging bevat, wordt het slechts één keer geteld in het totaal van de 
dossiers. 

Het voorbehoud dat in dit jaarverslag en in de vorige gemaakt is met betrekking tot het feit dat het Vast 
Comité P niet alle gerechtelijke beslissingen betreffende leden van de geïntegreerde politie zou 
ontvangen, dient nogmaals te worden herhaald. De analyse per gerechtelijk arrondissement (cf. infra) 
zal deze indruk trouwens alleen maar versterken. 

5.2 Verdeling per gerechtelijk arrondissement 

De volgende tabel schetst, per jaar, een beeld van de gerechtelijke arrondissementen waarin 
vervolgingen werden ingesteld wegens “diefstallen”. De tabel werd aangepast als gevolg van de 
hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, waarbij een afzonderlijke telling werd behouden van 
de beslissingen uitgesproken in het Nederlands en in het Frans in Brussel. De gegevens betreffende de 
voormalige gerechtelijke arrondissementen werden gehergroepeerd op basis van de nieuwe rechterlijke 
organisatie. Daarnaast dient opgemerkt dat de beslissingen genomen in beroep (voor deze verdeling per 
arrondissement) werden ondergebracht bij het gerechtelijk arrondissement dat de zaak in eerste aanleg 
behandeld heeft. 

                                                                                                                                                        
317  De dossiers die verscheidene motieven voor vervolging inhouden, zijn slechts één keer geteld in het jaartotaal. Zo bevat in 

2012 een dossier vervolgingen voor afpersing en misbruik van vertrouwen. 
318  De dossiers die verscheidene motieven voor vervolging inhouden, zijn slechts één keer geteld in het jaartotaal. Zo bevat in 

2013 een dossier vervolgingen voor huisdiefstal en verduistering; een tweede dossier bevat vervolgingen voor heling en 
oplichting. 

319  De dossiers die verscheidene motieven voor vervolging inhouden, zijn slechts één keer geteld in het jaartotaal. Zo bevat in 
2014 een dossier vervolgingen voor misbruik van vertrouwen, heling en verduistering; een tweede dossier bevat 
vervolgingen voor diefstal als ambtenaar en afpersing; een derde dossier bevat vervolgingen voor oplichting en 
verduistering. 

320  Het algemeen totaal stemt overeen met de optelling van de jaartotalen (en niet met de optelling van de totalen per motief 
voor de vervolging). 
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Tabel 42: Bron van de zaken per gerechtelijk arrondissement 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

ANTWERPEN   2 1 2 3 2 10 

BRUSSEL 1   1 2 2 1 7 

BRUXELLES 3 5 2   1 2 13 

EUPEN             
 

HAINAUT 5 2 2 2 2 2 15 

LEUVEN       1     1 

LIÈGE 5 5 3   2 3 18 

LIMBURG   1   1     2 

LUXEMBOURG             
 

NAMUR 1 2       4 7 

NIVELLES 1           1 

OOST-VLAANDEREN 3 2 6 1 2 1 15 

WEST-VLAANDEREN   1   2 2   5 

TOTAAL 19 20 15 11 14 15 94 

Hierbij dient opgemerkt dat 54 geanalyseerde beslissingen in het Frans uitgesproken zijn, terwijl de 
overige 40 beslissingen in het Nederlands uitgesproken zijn. En dit terwijl de meerderheid van de leden 
van de geïntegreerde politie behoort tot het Nederlandstalige kader. 

Een (gedeeltelijke) mogelijke verklaring voor dit verschil zou kunnen worden geleverd door de cijfers in 
kwestie te vergelijken met het totaalcijfer van de gerechtelijke beslissingen overgemaakt aan het Vast 
Comité P. 

Tabel 43: Totaal aantal rechterlijke beslissingen per taalrol 

Nederlandstalig per ressort van het hof van 
beroep 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

ANTWERPEN 15 23 24 23 20 16 121 

BRUSSEL 12 15 37 20 17 12 113 

GENT 44 46 42 31 40 43 246 

TOTAAL 71 84 103 74 77 71 480 

 

Franstalig per ressort van het hof van beroep 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

BRUXELLES 18 20 25 16 22 20 121 

LIÈGE 37 49 30 13 18 24 171 

MONS 39 51 61 36 27 25 239 

TOTAAL 94 120 116 65 67 69 531 
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Het totaal aantal Franstalige rechterlijke beslissingen overgemaakt aan het Vast Comité P voor de jaren 
2009-2014 ligt hoger dan het totaal aantal overgemaakte Nederlandstalige beslissingen (531 tegenover 
480). Dit verschil in overgemaakt globaal volume kan bijgevolg wellicht gedeeltelijk verklaren waarom er 
meer Franstalige dossiers “diefstallen” zijn. In de huidige stand van zaken kan dit belangrijk 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 Vast Comité P wordt meegedeeld. 

5.3 Beoogde leden van de geïntegreerde politie 

Tabel 44: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor “diefstal” - synthesetabel 

“Diefstal” 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

Synthesetabel 
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Agent   5 5 1 1 1      7 6 

Inspecteur 10 6 17 11 13 6 31 3 14 8 19 10 104 44 

Hoofd-
inspecteur 

8 2 3 1 3 2 8 1 1 1 6 6 29 13 

Commissaris 1 1 1 1 1  3 1 3 1 1  10 4 

Hoofd-
commissaris 

1 1   1  1      3 1 

Calog     1  2 1 1 1   4 2 

Totaal 20 10 26 18 20 9 46 6 19 11 26 16 157 70 

 

De aandacht moet worden gevestigd op het feit dat deze tabel een globaal overzicht biedt per lid van de 
geïntegreerde politie vervolgd in het kader van een van de 9 thematieken “diefstal”. Wanneer een lid 
van de geïntegreerde politie meermaals vervolgd wordt in eenzelfde dossier voor verschillende 
tenlasteleggingen, wordt hij slechts één keer geteld in deze synthesetabel. Indien hij schuldig bevonden 
wordt aan verschillende tenlasteleggingen, wordt hij slechts één keer geteld in deze synthesetabel. 
Indien hij schuldig bevonden wordt aan een tenlastelegging en vrijgepleit voor een andere, wordt hij 
bovendien “in zijn geheel” als schuldig beschouwd in deze synthesetabel. 

Het totaalcijfer van de leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor “diefstal” in de 94 geanalyseerde 
dossiers bedraagt 157. Hierin maken de inspecteurs logischerwijze de grootste categorie uit: 104 op 
157, zijnde 66%. Vierenveertig inspecteurs worden schuldig bevonden aan “diefstal”, zijnde 42% van de 
vervolgde inspecteurs. Deze verhouding is haast identiek dezelfde als die van het totaal van de leden 
van de geïntegreerde politie vervolgd voor “diefstal”: 70 op 157 worden schuldig bevonden, zijnde 45%. 

Het aantal officieren (10 commissarissen, 3 hoofdcommissarissen) en Calog-personeelsleden (4) 
vervolgd voor “diefstal” is gering. 

Wat het aantal leden van de geïntegreerde politie vervolgd in elk van de dossiers betreft, dient 
opgemerkt dat het merendeel van die dossiers slechts betrekking heeft op één enkele persoon. Tevens 
dient opgemerkt dat in 2 dossiers een groot aantal leden van de geïntegreerde politie betrokken zijn, 
respectievelijk 14 en 21. 

5.4 Link met tucht 

In 37 van de 94 geanalyseerde dossiers worden de vervolgde leden van de geïntegreerde politie 
(minstens) van de beschuldigingen inzake “diefstal” vrijgepleit. Een van die dossiers valt in het bijzonder 
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op: hoewel hij op strafrechtelijk vlak vrijgesproken wordt voor oplichting (en voor valsheid), krijgt een 
inspecteur niettemin op tuchtrechtelijk vlak een blaam opgelegd321. 

Dit deel zal meer specifiek gewijd zijn aan de tuchtrechtelijke gevolgen van de 57 andere geanalyseerde 
dossiers waarvan de “diefstal” bewezen werd verklaard. 

In 36 van de 57 dossiers in kwestie blijkt uit de beschikbare informatie dat de betrokken tuchtoverheid 
werd ingelicht over de ten laste gelegde feiten. Let op, deze analyse is gebaseerd op de informatie zoals 
die voorhanden is in de database van het Vast Comité P. Hieruit kan men in de huidige stand van zaken 
niet afleiden dat de betrokken tuchtoverheden in de 21 andere gevallen niet werden geïnformeerd, daar 
niet altijd alle informatie aan het Vast Comité P wordt meegedeeld. 

Uit analyse van de 36 dossiers – waarvoor in de database van het Vast Comité P aangegeven is dat de 
betrokken tuchtoverheid werd ingelicht over de ten laste gelegde feiten – blijkt dat:  
- tuchtstraffen werden uitgesproken in 18 dossiers;  
- voorlopige schorsingen werden uitgesproken in 5 dossiers (in 4 van die dossiers werden ook 
tuchtstraffen uitgesproken);  
- in 3 dossiers leden van de geïntegreerde politie ontslag hebben genomen, waardoor een eventuele 
tuchtprocedure nietig werd;  
- in 14 dossiers het Vast Comité P niet beschikt over informatie met betrekking tot de tuchtrechtelijke 
gevolgen, met inbegrip van een eventuele seponering. 

Wat de types van tuchtstraffen betreft, kan in 18 dossiers in kwestie worden opgemerkt322:  
- blaam in 1 dossier;  
- inhouding van wedde in 2 dossiers;  
- schorsing bij tuchtmaatregel in 5 dossiers (in één van die dossiers wordt ook een blaam uitgesproken); 
- terugzetting in weddeschaal in 4 dossiers;  
- ontslag van ambtswege in 7 dossiers. 

In 14 van deze 18 dossiers waarin een tuchtstraf wordt uitgesproken, wordt (uiteindelijk) slechts één lid 
van de geïntegreerde politie strafrechtelijk schuldig verklaard aan “diefstal”. In de 4 andere dossiers 
worden respectievelijk 2, 3, 4 en 6 leden van de geïntegreerde politie bestraft voor die tenlastelegging. 

Net zoals in de thematische analyses verricht in de vorige jaarverslagen, kan het Vast Comité P zich 
enkel verbazen over de te geringe informatieverstrekking op tuchtrechtelijk vlak. In dit verband kan het 
Vast Comité P alleen maar – nogmaals – wijzen op het feit dat zijn werk sterk beïnvloed wordt door de 
kwaliteit en de kwantiteit van de informatie die het ontvangt van de verschillende instanties die er 
wettelijk toe gehouden zijn om zijn database te voeden. Aldus zijn de hypotheses die vroeger naar voren 
werden geschoven met betrekking tot de schommeling in de cijfers nog actueel: ofwel heeft het parket 
de betrokken politiedienst niet ingelicht (terwijl de COL 4/2003 nochtans voorziet dat diefstal, misbruik 
van vertrouwen, oplichting, afpersing en verduistering behoren tot de misdrijven “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”323); 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 de leden van de 
geïntegreerde politie die betrokken zijn in die zaken; ofwel hebben de tuchtoverheden eenvoudigweg 
geen dossier geopend. 

5.5 Gedetailleerd beeld van de vervolgde leden van de geïntegreerde politie 
per tenlastelegging 

De volgende tabellen geven een gedetailleerd beeld weer van de vervolgde leden van de geïntegreerde 
politie op basis van elk van de 9 volgende tenlasteleggingen: diefstal, huisdiefstal, diefstal als 
ambtenaar, afpersing, misbruik van vertrouwen, oplichting, heling, flessentrekkerij en verduistering. 

                                                 
321  Dossier 2007/108947. 
322  Het gaat om een beeld per dossier. Het is immers niet altijd mogelijk om, op basis van de beschikbare informatie, te 

bepalen welke leden van de geïntegreerde politie precies bestraft zijn op tuchtrechtelijk vlak wanneer meerdere van hen 
betrokken zijn in eenzelfde dossier. 

323  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. 



deel II: observatorium 

 

154 

Elke zaak wordt kort besproken, met inbegrip van de uitgesproken tuchtstraffen, althans wanneer die 
het Vast Comité P bekend zijn. 

 

5.5.1 Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor diefstal 

Tabel 45: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor diefstal 

“Diefstal” 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 
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Agent     1 1                 1 1 

Inspecteur 2 1 6 3 2  14 1 1 1 2 2 27 8 

Hoofd-
inspecteur 

4 1                     4 1 

Commissaris             1           1   

Hoofd-
commissaris 

                            

Calog         1               1   

Totaal 6 2 7 4 3  15 1 1 1 2 2 34 10 

Vierendertig leden van de geïntegreerde politie worden vervolgd voor diefstal in 19 verschillende 
dossiers. Hierbij dient opgemerkt dat 13 inspecteurs en een commissaris betrokken zijn in eenzelfde 
dossier in 2012. 

Een enkel dossier betreft feiten die rechtstreeks verband houden met de dienst: 

- Naar aanleiding van een incident bij een gedwongen repatriëring wordt er tegen 14 leden van de 
federale politie klacht met burgerlijke partijstelling ingediend voor onmenselijke behandeling, 
diefstal met braak van foto’s op het fototoestel, wederrechtelijke vrijheidsberoving, slagen en 
verwondingen en beledigingen. De raadkamer stelt de 14 politiemensen buiten vervolging. De 
buitenvervolgingstelling voor de diefstal met braak van foto’s op het fototoestel motiveert de 
raadkamer als volgt: “Nog bij zijde dat niet kan uitgemaakt worden of het beeldmateriaal ingevolge 
een tussenkomst van een derde gewist werd op het toestel, eigendom van [X], dan wel of dit 
beeldmateriaal niet ter beschikking was omwille van de manipulaties op het ogenblik van de creatie 
ervan, moet worden vastgesteld dat het misdrijf diefstal vereist dat een roerend goed zou worden 
weggenomen. Het legaliteitsbeginsel en het verbod op een analoge interpretatie van de strafwet 
verzetten zich ertegen dat de toepassing van de regelgeving betreffende het wegnemen van 
roerende goederen zonder meer een extrapolatie zou vinden naar de wegname van beelden. De 
vergelijking naar diefstal van elektriciteit, zoals geponeerd door de burgerlijke partij gaat daarbij 
niet op en is al te kort door de bocht”324. 

Bij de andere dossiers kunnen er 6 worden opgemerkt die verband houden met relaties binnen de 
“familie” of het “koppel”:  

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan beschadigingen aangebracht aan het voertuig van de 
zus van zijn vriendin en aan diefstal van de nummerplaat van dat voertuig: een gevangenisstraf van 
tien maanden, met uitstel gedurende 3 jaar, en een geldboete van 600 EUR325. 

                                                 
324  Dossier 2008/132520. 
325  Dossier 2013/96958. 
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- Een inspectrice wordt vervolgd in een erfeniskwestie. Ze wordt vrijgesproken voor de vervolgingen 
voor diefstal en oplichting maar wordt schuldig bevonden aan misbruik van vertrouwen. Op 
tuchtrechtelijk vlak wordt haar een schorsing bij tuchtmaatregel als straf opgelegd326. 

- Een hoofdinspecteur die verschillende vrouwen met wie hij seksuele activiteiten heeft, mishandelt 
dient zich voor de rechter in beroep te verantwoorden voor diefstal, verduistering, verkrachting, 
valsheid in geschriften, verboden wapenbezit, het illegaal toegang verschaffen tot een 
informaticasysteem en het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen. Het hof van beroep 
legt de politieambtenaar een gevangenisstraf van 2 jaar met gedeeltelijk uitstel gedurende 5 jaar, 
een geldboete van 2750 EUR en ontzetting uit de rechten gedurende 10 jaar op327. 

- Een inspecteur wordt vervolgd voor diefstal in een erfeniskwestie: buitenvervolgingstelling328. 
- De raadkamer stelt een inspectrice buiten vervolging voor onder meer misbruik van vertrouwen en 

diefstal van 4500 EUR ten nadele van haar ex-vriend die zelfmoord pleegde329. 
- Naar aanleiding van een discussie omtrent de verdeling van de huisraad bij het uit elkaar gaan van 

een koppel worden een hoofdinspecteur en een Calog-personeelslid buiten vervolging gesteld voor 
onder meer diefstal van een deel van de huisraad330. 

Een andere categorie kan samengesteld worden uit 3 dossiers die verband houden met diefstallen 
gepleegd in winkels: 

- Een agent wordt veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur omdat ze 6 diefstallen in winkels 
gepleegd heeft, voornamelijk van voedingsmiddelen. Ze geeft de feiten toe maar geeft als verklaring 
dat ze financiële moeilijkheden heeft. Het hof van beroep weigert om de opschorting van de 
uitspraak toe te kennen omdat het van oordeel is dat « pareille mesure ne paraît toutefois pas 
adéquate dès lors qu’elle est de nature à mener à une banalisation des faits, qui furent commis de 
manière répétée, sur une période de plusieurs mois, alors que la prévenue, en qualité d’agent de 
police, se devait au contraire d’adopter un comportement irréprochable »331 332. Op tuchtrechtelijk 
vlak wordt ze bestraft met een schorsing bij tuchtmaatregel. 

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan een diefstal, met behulp van geweld of bedreigingen, in 
een winkel alsook aan een huisdiefstal (kogelwerend vest): opschorting van de uitspraak gedurende 
3 jaar333. 

- Vrijspraak van een inspecteur vervolgd omdat hij gestolen had in een winkel334. 

Tot slot vormen 9 andere dossiers een restcategorie: 

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden omdat hij geprobeerd heeft om een som van 1640 EUR en 
een huissleutel te stelen. Het hof van beroep kent de eenvoudige opschorting van de uitspraak 
gedurende 3 jaar toe wegens « du caractère exceptionnel des faits, les débordements infractionnels 
du prévenu s’inscrivant dans le cadre d’un litige commercial dans lequel sa compagne était 
impliquée »335 336. 

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en verwondingen toegebracht aan 
zijn echtgenote omdat hij de politieambtenaren die tussenbeide kwamen heeft bedreigd en zich 
tegen hen heeft verzet; alsook omdat hij geprobeerd heeft om een van de politieambtenaren zijn 
dienstwapen afhandig te maken. De correctionele rechtbank veroordeelt hem tot een 
gevangenisstraf van 1 jaar, met uitstel gedurende 3 jaar337. De tuchtoverheid legt hem een 
terugzetting in weddeschaal op. 

                                                 
326  Dossier 2008/110853. 
327  Dossier 2003/54577. 
328  Dossier 2007/131175. 
329  Dossier 2009/181513. 
330  Dossier 2011/45968. 
331  Dossier 2007/19171. 
332  Vrije vert.: “zulke maatregel echter niet adequaat lijkt wanneer die kan leiden tot het banaliseren van de feiten, die 

herhaaldelijk gepleegd werden, over een periode van verscheidene maanden, terwijl de beklaagde, als agent van politie, 
daarentegen een onberispelijk gedrag moest vertonen”. 

333  Dossier 2010/154303. 
334  Dossier 2007/106719. 
335  Dossier 2012/29761. 
336  Vrije vert.: “het uitzonderlijke karakter van de feiten, gelet op het feit dat de strafbare feiten gepleegd door de beklaagde 

kaderen in een handelsgeschil waarin zijn vriendin betrokken was”. 
337  Dossier 2009/109984. 
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- Een inspecteur weigert een paard terug te geven aan iemand die hem geld verschuldigd is zolang de 
schuld niet betaald is. Hij wordt schuldig verklaard aan diefstal door de correctionele rechtbank die 
hem een geldboete van 550 EUR oplegt338. 

- Een hoofdinspecteur wordt vrijgesproken voor verscheidene gevallen van verduistering (laders, 
machinepistolen) en diefstal van elektriciteit. Hij wordt wel schuldig bevonden aan gebruiksdiefstal 
als ambtenaar van een zitbank. Eenvoudige opschorting van de uitspraak gedurende 2 jaar339. 

- Buitenvervolgingstelling ten gunste van twee hoofdinspecteurs vervolgd voor de diefstal van een 
voertuig340. 

- Vrijspraak van een inspecteur vervolgd voor diefstal met geweld, maar veroordeling voor 
oplichting341. 

- Een inspecteur die zich schuldig maakt aan diefstal met braak van verschillende goederen zoals 
kledij en computers wordt hiervoor door de rechter in beroep veroordeeld tot een 
hoofdgevangenisstraf van 2 jaar met volledig uitstel en een geldboete van 500 EUR342.  

- Een inspecteur die zijn eigendom ter beschikking stelt voor de exploitatie van een cannabisplantage 
wordt door het hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden met uitstel 
gedurende 5 jaar voor de helft van de gevangenisstraf en een geldboete van 5500 EUR wegens 
diefstal van elektriciteit343. Op tuchtrechtelijk vlak wordt hij van ambtswege ontslagen. 

- Aan een politieman die een camera afneemt van een persoon met wie hij een dispuut heeft om er 
foto’s van te wissen, kent de correctionele rechter de gunst van opschorting van de uitspraak van 
veroordeling gedurende 3 jaar toe wegens gebruiksdiefstal. De rechtbank oordeelt dat: “De 
beklaagde heeft dan ook kortstondig gebruik gemaakt van de camera door de handeling van het 
wissen van de foto’s”344. Hij krijgt voor deze feiten (op tuchtrechtelijk vlak) ook een blaam 
opgelegd. 

5.5.2 Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor huisdiefstal 

Tabel 46: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor huisdiefstal 

“Diefstal” 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 
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Agent         1 1             1 1 

Inspecteur 1 1 1 1     2 1   4 3 

Hoofd-
inspecteur 

                    1 1 1 1 

Commissaris                 1 1     1 1 

Hoofd-
commissaris 

                            

Calog             1 1         1 1 

Totaal 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 8 7 

Acht leden van de geïntegreerde politie worden vervolgd voor huisdiefstal in 7 verschillende dossiers. 
Met uitzondering van één dossier, worden de feiten telkens bewezen verklaard: 

- Een hoofdinspecteur heeft 4 boekjes voor consignatie en onmiddellijke inning gestolen. De 
correctionele rechtbank wijst erop dat: « le prévenu explique avoir agi dans un esprit de lucre ; il 

                                                 
338  Dossier 2007/170172. 
339  Dossier 2009/90025. 
340  Dossier 2005/105258. 
341  Dossier 2012/107623. 
342  Dossier 2009/120794. 
343  Dossier 2008/134226. 
344  Dossier 2009/14906. 
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avait perdu ses primes lors d’un changement d’affectation et souhaitait verser de l’argent sur ses 
comptes pour s’en sortir financièrement. Il ne conteste pas avoir volé deux carnets qui se trouvaient 
dans une caisse à disposition du personnel de la zone où il était affecté tandis qu’il affirme avoir 
malencontreusement ramené les deux autres carnets chez lui »345 346. De hoofdinspecteur wordt ook 
schuldig bevonden aan knevelarij: « le prévenu percevait à son profit personnel des amendes qu’il 
infligeait à des chauffeurs routiers souvent d’origine étrangère, pour des infractions non établies 
[…]. Le paiement de ces amendes illicites était directement perçu par le prévenu soit en liquide soit 
via western union »347 348. De correctionele rechtbank veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 
15 maanden, met uitstel gedurende 5 jaar en tot een geldboete van 1800 EUR. Daarnaast spreekt 
de correctionele rechtbank het verbod uit om openbare ambten, bedieningen en betrekkingen te 
vervullen gedurende een periode van 5 jaar. 

- Een inspecteur en een commissaris worden schuldig bevonden aan huisdiefstallen en verduistering 
van wapens: eenvoudige opschorting van de uitspraak gedurende 4 jaar349. 

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan een diefstal, met behulp van geweld of bedreigingen, in 
een winkel alsook aan een huisdiefstal (kogelwerend vest): opschorting van de uitspraak gedurende 
3 jaar350. 

- Een inspecteur wordt veroordeeld tot een werkstraf van 300 uur omdat hij drie dienstwapens en een 
spuitbus met traangas gestolen heeft. De correctionele rechtbank onderstreept dat: « le prévenu a 
fait preuve d’une absence de respect pour les règles de vie en société tant en commettant les faits 
qu’en laissant accuser un tiers puis en abandonnant les armes chargées sur un talus où n’importe 
qui aurait pu les trouver et en faire un mauvais usage, volontaire ou accidentel »351 352. 

- Een agent die herhaaldelijk de bedrijfstankkaart van de politiezone gebruikt voor zijn privévoertuig 
krijgt van de correctionele rechtbank de gunst van opschorting van de uitspraak van veroordeling 
gedurende 3 jaar wegens (poging) diefstal als openbaar ambtenaar door middel van zijn 
ambtsbediening, (poging) loondiefstal en (poging) informaticabedrog353. 

- Een Calog-personeelslid krijgt de gunst van opschorting van de uitspraak van veroordeling 
gedurende 3 jaar wegens inmenging en loondiefstal van een oranje politiearmband354. 

- Een inspecteur wordt door de correctionele rechtbank vrijgesproken voor (loon)diefstal van een 
fietstas van zijn collega: “De rechtbank stelt enerzijds vast dat de gedragingen van de beklaagde 
toch wel eigenaardig te noemen zijn. Daar staat tegenover dat de beklaagde de spullen die in de 
fietstas gebruikt door [X] zaten, namelijk een politiefluitje, vetkrijt en zwarte plastieken 
handschoenen, niet meenam, maar ze in het bureel achterliet. Door deze spullen in het bureel 
achter te laten, werd duidelijk dat een collega-inspecteur de fietstas moest hebben meegenomen, 
alleszins iemand die toegang had tot het politiegebouw. Indien de beklaagde werkelijk een 
bedrieglijk inzicht had gehad, dan zou hij zijn daden beter hebben willen verbergen en had hij ook 
de inhoud van de fietstas gewoon meegenomen. Er bestaat derhalve twijfel of de beklaagde 
werkelijk het bedrieglijk opzet had om zich de tas toe te eigenen. Deze twijfel, hoe gering ook, moet 
de beklaagde ten goede komen”355. 

                                                 
345  Dossier 2013/120027. 
346  Vrije vert.: “de beklaagde legt uit dat hij gehandeld heeft uit winstbejag; hij had zijn premies verloren als gevolg van een 

herplaatsing en wilde geld op zijn rekeningen storten om financieel het hoofd boven water te houden. Hij betwist niet dat 
hij twee boekjes gestolen heeft die in een kast lagen die ter beschikking staat van het personeel van de zone waarin hij 
tewerkgesteld was, terwijl hij beweert dat hij de twee andere boekjes per ongeluk mee naar huis heeft genomen”. 

347  Dossier 2013/120027. 
348  Vrije vert.: “de beklaagde inde voor eigen profijt boetes die hij oplegde aan vrachtwagenbestuurders, vaak van 

buitenlandse herkomst, voor niet-bewezen overtredingen […]. De betaling van die ongeoorloofde boetes werd rechtstreeks 
geïnd door de beklaagde, hetzij cash, hetzij via Western Union”. 

349  Dossier 2005/95426. 
350  Dossier 2010/154303. 
351  Dossier 2009/83343. 
352  Vrije vert.: “de beklaagde blijk heeft gegeven van een gebrek aan respect voor de maatschappelijke spelregels, enerzijds 

door de feiten te plegen en anderzijds door een derde te beschuldigen en dan de geladen wapens achter te laten in een 
hoge berm waar eender wie die had kunnen vinden en die opzettelijk of per ongeluk verkeerd had kunnen gebruiken”. 

353  Dossier 2010/52892. 
354  Dossier 2012/83056. 
355  Dossier 2013/64206. 
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5.5.3 Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor diefstal als 
ambtenaar 

Tabel 47: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor diefstal als ambtenaar 

“Diefstal” 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 
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Agent         1 1             1 1 

Inspecteur 2 1 3 1 3 1   5 1 6 3 19 7 

Hoofd-
inspecteur 

1 1     1           1 1 3 2 

Commissaris                             

Hoofd-
commissaris 

                            

Calog                             

Totaal 3 2 3 1 5 2   5 1 7 4 23 10 

Drieëntwintig leden van de geïntegreerde politie worden vervolgd voor diefstal als ambtenaar in 15 
verschillende dossiers. Feiten van diefstal door ambtenaren worden bewezen verklaard in 9 zaken: 

- Een inspecteur die voorwerpen die in beslag genomen werden bij een aangehouden persoon steelt, 
krijgt een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel gedurende 3 jaar, behoudens de duur van de 
reeds ondergane voorhechtenis, en een geldboete van 1375 EUR opgelegd wegens diefstal als 
openbaar ambtenaar. Bij de straftoemeting merkt de correctionele rechter op: “Als men als drager 
van het openbaar gezag in het kader van zijn ambtsuitoefening een diefstal pleegt, dan verleent 
men aan dergelijk misdrijf immers uit zijn aard een bijkomende dimensie zich hierbij blootstellend 
aan publieke verachting. De integriteit van het politieapparaat is immers een basisvoorwaarde voor 
een democratische rechtsstaat, hetgeen in eerste orde een passieve component omhelst, meer 
bepaald de afwezigheid van politiecorruptie en politiemisdaad. Door binnen de muren van het 
politiekantoor een beklaagde die op het punt stond voor de onderzoeksrechter voorgeleid te worden 
vanuit die kwetsbare positie van zijn persoonlijke zaken te beroven, heeft de beklaagde op de meest 
evidente wijze denkbaar die beginselen grovelijk geschonden. Door toe te geven aan zijn geldzucht 
maakte hij op die manier het ambt van politie-officier te schande en wierp hij bij uitbreiding een 
smet op het blazoen van de volledige politiezone [X]”356. De veroordeelde wordt bovendien van 
ambtswege ontslagen (op tuchtrechtelijk vlak). 

- Een agent die herhaaldelijk de bedrijfstankkaart gebruikt van de politiezone om met zijn 
privévoertuig te tanken, krijgt van de correctionele rechtbank de gunst van opschorting van de 
uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar wegens (poging) diefstal als openbaar ambtenaar door 
middel van zijn ambtsbediening, (poging) loondiefstal en (poging) informaticabedrog357. 

- Een inspecteur die door middel van allerlei kunstgrepen in het bezit probeert te komen van gelden 
van een goedgelovige vrouw dient zich voor de strafrechter te verantwoorden. Het hof van beroep 
oordeelt met betrekking tot de tenlastelegging diefstal als ambtenaar door middel van zijn 
ambtsbediening dat: “De beklaagde betwist niet dat hij de brandstof die bestemd was voor het 
politievoertuig, heeft gebruikt voor privédoeleinden, met name voor de regelmatige privébezoeken 
en het vervoeren van [X]”358. Het hof acht de politieman niet alleen schuldig aan diefstal als 
ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening maar ook aan belangenneming, valsheid in 
geschriften als openbaar ambtenaar in de uitoefening van zijn ambtsbediening, schending van het 
beroepsgeheim en oplichting. De betrokkene krijgt dan ook een hoofdgevangenisstraf van 1 jaar 

                                                 
356  Dossier 2008/36111. 
357  Dossier 2010/52892. 
358  Dossier 2007/15315. 
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met uitstel gedurende 5 jaar en een geldboete van 550 EUR opgelegd. De veroordeelde is er 
eveneens toe gehouden de politiezone burgerrechtelijk te vergoeden voor het geleden nadeel.  

- Het hof van beroep oordeelt dat een politie-inspecteur zich schuldig maakt aan diefstal met de 
verzwarende omstandigheid van de hoedanigheid van openbaar officier of ambtenaar en niet aan 
bedrieglijke verberging gezien: “Bedrieglijke verberging als bedoeld in artikel 508 alinea 2 van het 
Strafwetboek vereist o.m. als constitutief bestanddeel dat de dader een roerende zaak moet 
gevonden hebben of “bij toeval” in zijn bezit gekregen hebben. Onder het vinden van een zaak 
verstaat men het ontdekken of toevallig aantreffen van een zaak die verloren was… In deze is het 
duidelijk dat de beklaagde niet bij toeval in het bezit is gekomen van de portefeuille. Hij nam de 
portefeuille, die duidelijk door de eigenaar ervan vergeten was aan de kassa, mee met de bedoeling 
ze zich toe te eigenen”359. De politieman krijgt de gunst van de opschorting van de uitspraak van 
veroordeling gedurende 5 jaar toegekend. Het Vast Comité P wordt ingelicht over het feit dat 
betrokkene de tuchtstraf terugzetting in weddeschaal krijgt opgelegd. 

- In het kader van een zaak van onmenselijke behandeling van personen “die in onzekerheid leven 
en/of illegaal in het land verblijven en die eventueel misdrijven gepleegd zouden hebben en die dus 
niet noodzakelijkerwijs spontaan aangifte bij de overheid zouden hebben gedaan van de feiten 
waarvan ze het slachtoffer zouden zijn geweest”360 (vrije vert.) worden twee inspecteurs schuldig 
bevonden omdat ze 50 EUR gestolen hebben van één van die personen (alsook aan onmenselijke 
behandeling, geweld zonder wettige reden en willekeurige aanhoudingen: gevangenisstraf van 
3 jaar, met uitstel gedurende 3 jaar, en een geldboete van 2750 EUR voor de ene; gevangenisstraf 
van 30 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar, en een geldboete van 3300 EUR voor de andere. 
Beide inspecteurs hebben ontslag genomen uit de politie. 

- Een handelaar geeft gevallen van afpersing en diefstal van goederen aan gepleegd door een 
hoofdinspecteur die ten gunste van hem zou zijn tussengekomen om processen-verbaal in 
verkeerszaken te seponeren. Het hof van beroep veroordeelt de hoofdinspecteur tot een 
gevangenisstraf van 8 maanden, met uitstel gedurende 5 jaar. Op tuchtrechtelijk vlak wordt hem 
een ontslag van ambtswege opgelegd361. 

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden omdat hij een richtkijker gestolen heeft: eenvoudige 
opschorting van de uitspraak gedurende 3 jaar. De hoofdinspecteur heeft ontslag genomen uit de 
politie362. 

- Een hoofdinspecteur wordt vrijgesproken voor verscheidene gevallen van verduistering (laders, 
machinepistolen) en diefstal van elektriciteit. Hij wordt wel schuldig bevonden aan gebruiksdiefstal 
als ambtenaar van een zitbank. Eenvoudige opschorting van de uitspraak gedurende 2 jaar363. 

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden omdat hij pornografische tijdschriften gestolen heeft bij een 
boekhandelaar naar aanleiding van een interventie ingevolge een inbraak: eenvoudige opschorting 
van de uitspraak gedurende 5 jaar. « Le fait est grave et d’autant plus inacceptable qu’il fut commis 
par un policier, dans l’exercice de ses fonction ; que la société, et particulièrement les victimes d’un 
cambriolage initial, étaient en droit d’attendre un comportement irréprochable de la part d’un 
représentant des forces de l’ordre, justement chargé de prévenir et de rechercher tout acte 
infractionnel ; que le prévenu paraît mesurer la gravité de son comportement qu’il dit regretter 
sincèrement »364 365. 

De leden van de geïntegreerde politie worden vrijgepleit van de vervolgingen voor “diefstal als 
ambtenaar” in de 6 andere zaken: 

- Vier inspecteurs worden door de kamer van inbeschuldigingstelling buiten vervolging gesteld na een 
klacht met burgerlijke partijstelling wegens diefstal als openbaar ambtenaar door middel van zijn 
ambtsbediening van 250 EUR en opzettelijke slagen en verwondingen. Het hof oordeelt: “Er bestaan 
tegen de 4 inverdenkinggestelden geen voldoende bezwaren… Volgens mijn ambt is het namelijk zo 

                                                 
359  Dossier 2013/101127. 
360  Dossier 2006/58315. 
361  Dossier 2011/45777. 
362  Dossier 2012/69129. 
363  Dossier 2009/90025. 
364  Dossier 2009/65289. 
365  Vrije vert.: “Het feit is ernstig en des te meer onaanvaardbaar daar het gepleegd werd door een politieambtenaar, in de 

uitoefening van zijn functie; daar de samenleving, en meer in het bijzonder de slachtoffers van de aanvankelijke inbraak, 
het recht hadden om een onberispelijk gedrag te verwachten van een vertegenwoordiger van het openbaar gezag, die er 
net mee belast is om strafbare feiten te voorkomen en op te sporen; daar de beklaagde de ernst schijnt in te zien van zijn 
gedrag dat hij naar eigen zeggen oprecht betreurt”. 
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dat de 4 politie-inspecteurs juist handelden in de uitoefening van hun functie en was het integendeel 
de burgerlijke partij [X] die strafbare feiten pleegde (slagen aan politie en ongewapende 
weerspannigheid)”366. 

- De correctionele rechter spreekt een inspecteur van de lokale politie die beschuldigd wordt van 
onder meer het stelen van een som geld van 105 EUR vrij voor de tenlastelegging diefstal gepleegd 
door een openbaar ambtenaar middels de uitoefening van zijn functie daar: “Ook wie met een fijne 
kam door het dossier gaat, zal nochtans geen begin van objectief bewijs aantreffen: het verhaal van 
de twee beklaagden staat diametraal tegenover dat van de heer [X]. De enige getuige, die in feite 
niet veel heeft gezien, spreekt hoe dan ook de versie van de twee agenten niet tegen”367. 

- Twee inspecteurs worden schuldig bevonden aan willekeurige aanhoudingen en aan opzettelijke 
slagen en verwondingen toegebracht aan personen die ze buiten het stadscentrum gingen afzetten. 
Ze worden echter vrijgesproken voor de tenlastelegging van diefstal van de portefeuille en de gsm 
van een van hun slachtoffers. Het hof van beroep benadrukt dat: « les prévenus, s’ils décidèrent de 
se débarrasser des objets précités en revenant vers […] afin de s’éviter un retour vers le lieu 
d’abandon de [la victime], n’ont jamais été animés de l’intention de les soustraire à leur légitime 
propriétaire en en disposant animo domini. L’abandon desdits objets sur la voie publique procède 
seulement de la réparation d’un oubli par une décision aussi absurde que maladroite et regrettable. 
Si la victime affirme en outre avoir été délestée de son bonnet et d’un paquet de cigarettes, les 
prévenus ont toujours contesté en avoir privé l’intéressé. Aucun élément ne peut les départager au 
sujet de ces deux objets personnels. Il résulte de ces considérations que les faits de la prévention 1, 
déclarés établis à charge des prévenus par le premier juge ne sont pas demeurés tels à l’issue des 
débats devant la cour »368 369. 

- Buitenvervolgingstelling ten gunste van 2 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur vervolgd voor de diefstal 
van een testament tijdens een interventie waarbij iemand dringend psychiatrische hulp nodig had370. 

- Twee inspecteurs worden vervolgd omdat ze parfums gestolen hebben tijdens de controle van een 
vrachtwagen. Het hof van beroep spreekt hen vrij omdat: « la version des prévenus selon laquelle le 
chauffeur du camion leur a donné des échantillons de parfum est crédible ; elle n’est infirmée par 
aucune donnée objective et probante »371 372. 

- Een inspecteur wordt vervolgd voor diverse gevallen van valsheid en diefstal van een onbepaald 
aantal voertuigen met de ontvanger van de domeinen. Hij wordt vrijgesproken: « les problèmes 
posés dans le cadre de l‘immobilisation, la remise et la vente des véhicules en défaut d’assurance 
paraissent résulter d’une défaillance du système mis en place et peut-être d’un manque de suivi des 
dossiers et d’un manque de communication entre les différents acteurs, dont certains semblent 
suivre aveuglément une procédure sans être informé de son utilité. Aucun élément du dossier ne 
permet en tout cas d’établir une intention frauduleuse dans le chef des prévenus ni une association 
entre eux »373 374. 

                                                 
366  Dossier 2014/4884. 
367  Dossier 2010/73313. 
368  Dossier 2010/22480. 
369  Vrije vert.: “ook al beslisten ze zich te ontdoen van de voornoemde voorwerpen door terug te keren naar […] om niet te 

hoeven terug te keren naar de plaats waar ze [het slachtoffer] hadden achtergelaten, hadden de beklaagden nooit de 
bedoeling om ze te onttrekken aan hun wettige eigenaar door er animus domini over te beschikken. Door de genoemde 
voorwerpen op de openbare weg achter te laten, wilden ze enkel een fout rechtzetten en namen ze een beslissing die even 
absurd als onbedachtzaam en betreurenswaardig is. Ook al beweert het slachtoffer bovendien dat zijn muts en een pakje 
sigaretten werden gestolen, hebben de beklaagden altijd betwist dat ze de betrokkene die hebben ontnomen. Geen enkel 
element kan uitsluitsel brengen wie de waarheid spreekt over die twee persoonlijke voorwerpen. Uit deze beschouwingen 
vloeit voort dat de feiten van tenlastelegging 1, die bewezen verklaard zijn ten laste van de beklaagden door de eerste 
rechter, dat niet gebleven zijn na afloop van de debatten voor het hof”. 

370  Dossier 2007/87814. 
371  Dossier 2003/46799. 
372  Vrije vert.: “de versie van de beklaagde volgens dewelke de vrachtwagenbestuurder hen parfumstaaltjes gegeven heeft 

geloofwaardig is; ze wordt niet ontkracht door enig objectief en bewijskrachtig gegeven”. 
373  Dossier 2003/41590. 
374  Vrije vert.: “de problemen die zich voordoen in het kader van de immobilisatie, de teruggave en de verkoop van niet-

verzekerde voertuigen lijken voort te vloeien uit een tekortkoming in het systeem en misschien uit een gebrek aan 
opvolging van de dossiers en uit een gebrek aan communicatie tussen de verschillende actoren, waarvan sommigen 
blindelings een procedure schijnen te hebben gevolgd zonder ingelicht te zijn over het nut ervan. Het dossier bevat in elk 
geval geen elementen om een bedrieglijk opzet te bewijzen in hoofde van de beklaagden noch een samenspanning tussen 
hen”. 
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5.5.4 Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor afpersing 

Tabel 48: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor afpersing 

“Diefstal” 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

Afpersing 
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Agent                             

Inspecteur         1               1   

Hoofd-

inspecteur         1 1 1 1 2 2 

Commissaris             1           1   

Hoofd-

commissaris                             

Calog                             

Totaal       1  1  1 1 1 1 4 2 

 

Vier politieambtenaren worden vervolgd voor afpersing in evenveel verschillende zaken. 

Twee hoofdinspecteurs worden schuldig bevonden aan afpersing: 

- Een handelaar geeft gevallen van afpersing en diefstal van goederen aan gepleegd door een 
hoofdinspecteur die ten gunste van hem zou zijn tussengekomen om processen-verbaal in 
verkeerszaken te seponeren. Het hof van beroep veroordeelt de hoofdinspecteur tot een 
gevangenisstraf van 8 maanden, met uitstel gedurende 5 jaar. Op tuchtrechtelijk vlak wordt hem 
een ontslag van ambtswege opgelegd375. 

- Een hoofdinspecteur wordt schuldig bevonden aan poging afpersing (en schending van het 
beroepsgeheim) voor feiten gepleegd om zijn vrouw te helpen om het geld te krijgen dat haar 
werkgever die haar ontslagen had haar verschuldigd was. Voor het hof van beroep lijdt het: « aucun 
doute sur le fait que les prévenus ont exercé des menaces à l’égard de la partie civile pour parvenir 
à leurs fins, c’est-à-dire obtenir les  montants réclamés par […] à l’occasion de la résiliation de son 
contrat de travail qui la liait à la société […]. A cet égard, l’infraction existe même si la victime était 
réellement débitrice des montants pour lesquels les menaces ont été exercées »376 377. Het hof van 
beroep veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 6 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar. 

Een inspecteur en een commissaris worden vrijgepleit van de vervolgingen voor afpersing: 

- Vrijspraak van een inspecteur vervolgd voor de afpersing, met behulp van geweld of bedreigingen, 
van een handtekening op een proces-verbaal van verhoor378. 

- Een commissaris die een compromis inzake aankoop van een woning ondertekend heeft, dient af te 
zien van de verkoop daar de verkoper wenst terug te komen op de verkoop. Er wordt hem 
knevelarij, misbruik van vertrouwen, poging afpersing en belaging ten laste gelegd. De kamer van 
inbeschuldigingstelling stelt de commissaris buiten vervolging voor deze tenlasteleggingen: “Het feit 
op zich dat de koper [politieman] in september zou hebben aangedrongen op het verlijden van de 

                                                 
375  Dossier 2011/45777. 
376  Dossier 2006/106534. 
377  Vrije vert.: “geen twijfel dat de beklaagden bedreigingen hebben geuit ten aanzien van de burgerlijke partij om hun doel te 

bereiken, d.w.z. de bedragen krijgen die […] geëist had naar aanleiding van de ontbinding van haar arbeidsovereenkomst 
met de vennootschap […]. In dat opzicht is er een strafbaar feit, ook al was het slachtoffer daadwerkelijk schuldenares van 
de bedragen waarvoor de bedreigingen geuit werden”. 

378  Dossier 2007/81231. 
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verkoopakte komt het Hof, Kamer van Inbeschuldigingstelling geenszins over als ongeoorloofde 
druk, knevelarij, afpersing of misbruik van vertrouwen doch als het wetmatig uitoefenen van een 
contractueel recht om de verkoopcompromis te zien omzetten in een notariële verkoop en dit als 
gevolg van de verkoop door de koper van zijn eigen huis, wat bevestigd wordt door de gegevens 
van de confrontatie. Met betrekking tot de 50.000 EURO stelt het Hof, Kamer van 
Inbeschuldigingstelling vast dat de uitleg van zowel klager als inverdenkinggestelde daaromtrent 
verschillen, maar hoe dan ook, als het “zwart” zou zijn, zoals de klager wilt doen aannemen dan is 
er mogelijks sprake van prijsbewimpeling, actio populis, waaromtrent de strafvordering evenwel niet 
kan worden ingesteld door de klager bij ontstentenis van aannemelijk te maken nadeel waar hij 
desgevallend mededager of medeplichtige kan zijn aan het ten laste gelegde misdrijf”379. 

5.5.5 Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor misbruik van 
vertrouwen 

Tabel 49: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor misbruik van vertrouwen 

“Diefstal” 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

Misbruik van 
vertrouwen 
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Agent     1 1                 1 1 

Inspecteur   2 1 2    1 1 6 4 11 6 

Hoofd-
inspecteur 1                   1 1 2 1 

Commissaris             1  1       1   

Hoofd-
commissaris                             

Calog                 1 1     1 1 

Totaal 1  3 2 2  1  3 2 7 5 17 9 

 

Zeventien leden van de geïntegreerde politie worden vervolgd voor misbruik van vertrouwen in 11 
verschillende dossiers. De dossiers hebben telkens betrekking op één enkele persoon, met uitzondering 
van een zaak van sponsoring van een voetbalploeg waarin 6 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur betrokken 
zijn. 

Het misbruik van vertrouwen wordt bewezen verklaard in 5 dossiers: 

- Een inspectrice wordt vervolgd in een erfeniskwestie. Ze wordt vrijgesproken voor de vervolgingen 
voor diefstal en oplichting maar wordt schuldig bevonden aan misbruik van vertrouwen. De 
correctionele rechtbank veroordeelt haar tot een werkstraf van 150 uur. Op tuchtrechtelijk vlak 
wordt haar een schorsing bij tuchtmaatregel opgelegd380. 

- Een agent van politie werkte als assistent in een vennootschap. Hij wordt schuldig bevonden aan het 
opstellen van valse kwitanties ten nadele van zijn werkgever omdat hij er zijn bankrekeningnummer 
op vermeldde alsook aan oplichting en misbruik van vertrouwen. De correctionele rechtbank 
veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 8 maanden en tot een geldboete van 2750 EUR, alles 
met uitstel gedurende 3 jaar381. 

- Een Calog-personeelslid dat zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van vertrouwen door als 
secretaris van een voetbalploeg de lidgelden of inschrijvingsgelden van de spelers niet te hebben 

                                                 
379  Dossier 2011/5073. 
380  Dossier 2008/110853. 
381  Dossier 2007/4308. 
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doorgestort aan de Koninklijke voetbalbond maar ze te hebben gebruikt voor eigen rekening, krijgt 
de gunst van de opschorting van de uitspraak van veroordeling voor een termijn van 3 jaar382. 
Betrokkene wordt op tuchtrechtelijk vlak van ambtswege ontslagen. 

- Een inspecteur wordt door het hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar met 
uitstel gedurende 5 jaar en tot een geldboete van 1100 EUR wegens misbruik van vertrouwen omdat 
hij: “als vereffenaar van de VZW Nationaal Syndicaat van de Belgische Politie gedurende vijf jaar 
een geldsom van 68.646,02 euro van deze VZW niet heeft aangewend voor het vereffenen van de 
vereniging maar wel voor persoonlijk nut en vertier”383. Men deelt het Vast Comité P mee dat 
betrokkene de zware tuchtstraf terugzetting in weddeschaal opgelegd krijgt. 

- Een aantal politiemensen dienen zich te verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor de rol 
die ze speelden bij de fraude gepleegd bij de sponsoring van een zaalvoetbalclub. Naar aanleiding 
van deze feiten krijgen 2 inspecteurs voor de tenlastelegging misbruik van vertrouwen een 
gevangenisstraf van 3 jaar en een geldboete van 6000 EUR, beide met gedeeltelijk uitstel, opgelegd. 
Twee inspecteurs en 1 hoofdinspecteur krijgen voor dezelfde tenlastelegging de gunst van 
opschorting van de uitspraak van veroordeling. Twee andere leden worden dan weer vrijgesproken 
voor deze strafrechtelijke kwalificatie. Men heeft het Vast Comité P laten weten dat er een 
tuchtdossier werd opgesteld en dat men de tuchtstraf inhouding van wedde heeft opgelegd. Het Vast 
Comité P weet niet aan wie deze straf precies werd opgelegd384. Men kan een bespreking van dit 
dossier terugvinden bij de “markante feiten”. 

In de 6 andere dossiers worden de leden van de geïntegreerde politie vrijgepleit van de vervolgingen 
wegens misbruik van vertrouwen: 

- Buitenvervolgingstelling van een commissaris vervolgd voor misbruik van vertrouwen (en opmaak 
van valse facturen) in het kader van het beheer van mede-eigendommen385. 

- Buitenvervolgingstelling van een inspecteur vervolgd voor misbruik van vertrouwen (en nabootsing 
van de handtekening van zijn grootvader)386. 

- Een hoofdinspecteur die misbruik van vertrouwen ten laste wordt gelegd omdat hij gelden van een 
nalatenschap zou hebben weggemaakt, wordt hiervoor door de correctionele rechter vrijgesproken. 
De rechter stelt: “In deze zaak blijft de rechtbank dan ook geconfronteerd met twijfel over de 
feitelijke omstandigheid of de effectenportefeuille van wijlen [X] slechts in bewaargeving aan de 
beklaagden is gegeven en die twijfel dient in het voordeel te spelen van de beklaagden”387. 

- De correctionele rechter spreekt een inspecteur van de lokale politie vrij voor de tenlastelegging 
misbruik van vertrouwen want: “De rechtbank kan niet uitsluiten dat de klacht zich situeert in het 
kader van de (financiële) afhandeling van de breuk tussen beide partijen, en zodoende eventuele 
burgerrechtelijke aanspraken tussen ex-partners camoufleert”388. 

- Een commissaris die een compromis inzake aankoop van een woning ondertekend heeft, dient af te 
zien van de verkoop daar de verkoper wenst terug te komen op de verkoop. Er wordt hem 
knevelarij, misbruik van vertrouwen, poging afpersing en belaging ten laste gelegd. De kamer van 
inbeschuldigingstelling stelt de commissaris buiten vervolging voor deze tenlasteleggingen: “Het feit 
op zich dat de koper [politieman] in september zou hebben aangedrongen op het verlijden van de 
verkoopakte komt het Hof, Kamer van Inbeschuldigingstelling geenszins over als ongeoorloofde 
druk, knevelarij, afpersing of misbruik van vertrouwen doch als het wetmatig uitoefenen van een 
contractueel recht om de verkoopcompromis te zien omzetten in een notariële verkoop en dit als 
gevolg van de verkoop door de koper van zijn eigen huis, wat bevestigd wordt door de gegevens 
van de confrontatie. Met betrekking tot de 50.000 EURO stelt het Hof, Kamer van 
Inbeschuldigingstelling vast dat de uitleg van zowel klager als inverdenkinggestelde daaromtrent 
verschillen, maar hoe dan ook, als het “zwart” zou zijn, zoals de klager wilt doen aannemen dan is 
er mogelijks sprake van prijsbewimpeling, actio populis, waaromtrent de strafvordering evenwel niet 
kan worden ingesteld door de klager bij ontstentenis van aannemelijk te maken nadeel waar hij 
desgevallend mededager of medeplichtige kan zijn aan het ten laste gelegde misdrijf”389. 

                                                 
382  Dossier 2011/124751. 
383  Dossier 2014/71888. 
384  Dossier 2011/57678. 
385  Dossier 2009/157747. 
386  Dossier 2009/170278. 
387  Dossier 2007/60529. 
388  Dossier 2007/39196. 
389  Dossier 2011/5073. 
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- De raadkamer stelt een inspectrice buiten vervolging voor onder meer diefstal van 4500 EUR en 
misbruik van vertrouwen van een aantal persoonlijke spullen van haar ex-vriend die zelfmoord 
pleegde390. 

5.5.6 Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor oplichting 

Tabel 50: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor oplichting 

“Diefstal” 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

Oplichting 
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Agent     1 1                 1 1 

Inspecteur 2 1 3 3 4 3 3 2 4 3 5 3 20 15 

Hoofd-
inspecteur 

1   1 1     1       1 1 4 2 

Commissaris 1                   1   2   

Hoofd-
commissaris 

        1               1   

Calog                             

Totaal 4 1 5 5 5 3 4 2 4 3 7 4 29 18 

 

Negenentwintig leden van de geïntegreerde politie worden vervolgd voor oplichting in 25 verschillende 
dossiers. Een eerste reeks zaken (11) heeft betrekking op feiten in verband met de dienst. De 
beschuldigingen van oplichting worden slechts in 3 van de 11 zaken in kwestie bewezen verklaard. 

- Twee inspecteurs en een hoofdinspecteur worden vervolgd omdat ze een verslag hebben opgesteld 
over een fictief arbeidsongeval van een van hen. De hoofdinspecteur zou op het document onjuiste 
informatie hebben vermeld om de inspectrice die het slachtoffer was van het ongeval in te dekken 
omdat ze zich niet had moeten bevinden op de plaats waar het ongeval zich voordeed. Ze worden 
alledrie schuldig bevonden aan valsheid en poging oplichting. De inspectrice die slachtoffer was van 
het ongeval en de hoofdinspecteur worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden, met 
uitstel gedurende 3 jaar, en tot een geldboete van 600 EUR. Op tuchtrechtelijk vlak lopen ze ook 
een schorsing bij tuchtmaatregel op. De andere inspecteur geniet de opschorting van de uitspraak 
gedurende 3 jaar. Op tuchtrechtelijk vlak krijgt hij een blaam opgelegd391. 

- Een inspecteur vergroot op bedrieglijke wijze de schade aan voertuigen en stelt fictieve 
aanrijdingsformulieren op om verzekeringsmaatschappijen op te lichten. Hij krijgt een 
gevangenisstraf van 3 jaar met gedeeltelijk uitstel en een geldboete van 1375 EUR opgelegd wegens 
oplichting, valsheid in geschriften gepleegd als openbaar ambtenaar in de uitoefening van zijn 
ambtsbediening, valsheid in geschriften en lidmaatschap van een vereniging van misdadigers392. 

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan valsheid, omkoping en oplichting in het kader van 
domiciliëringen. « Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le prévenu a, durant une fort longue 
période infractionnelle, commis des faux en écritures afin de permettre à un nombre important de 
personnes d’obtenir une adresse fictive, et ce contre rémunération. Il n’ignorait pas que si certains 
de ses clients cherchaient une fausse adresse suite à des problèmes de dettes ou de séparation, 
d’autres en revanche, se trouvaient en situation irrégulière en Belgique ou étaient signalés à 

                                                 
390  Dossier 2009/181513. 
391  Dossier 2013/118362. 
392  Dossier 2006/71472. 
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rechercher »393 394. Een gevangenisstraf van 2 jaar, met uitstel gedurende 5 jaar voor hetgeen de 
duur van de voorlopige hechtenis te boven gaat, en een geldboete van 2750 EUR. 

Met betrekking tot de dossiers waarin de leden van de geïntegreerde politie vrijgepleit worden van de 
beschuldigingen van oplichting, houden 6 zaken verband met de “aanwezigheid op het werk”, 
vergoedingen of arbeidsongevallen: 

- Een inspecteur wordt vervolgd omdat hij een valse ongevalaangifte heeft gedaan waarin hij 
beweerde dat hij gewond geraakt was tijdens een controle waaraan hij niet zou hebben 
deelgenomen alsook voor oplichting (wedde verschuldigd wegens de kwalificatie van 
arbeidsongeval). Hij wordt vrijgesproken door de correctionele rechtbank die oordeelt dat: « si les 
circonstances exactes de la lésion encourue demeurent floues, il reste que le prévenu ne présentait 
manifestement pas de lésion (déchirure musculaire) lors de la prise de son service, ne semblant 
alors pas en état d’incapacité de travailler ; qu’en cours de service, il a présenté cette lésion qui ne 
peut dès lors s’être produite que durant son service et donc en cours d’exécution de son 
travail »395 396. 

- Vrijspraak van een vrouwelijke commissaris vervolgd voor oplichting (gelet op de verschuldigde 
wedde) ingevolge een ongegronde afwezigheid. Het hof van beroep wijst erop dat: « il résulte du 
dossier répressif que la prévenue a informé la zone de police qu’elle était incapable de venir 
travailler […] car elle était malade. En adoptant un tel comportement, il est clairement démontré 
que la prévenue n’entendait nullement dissimuler son absence à son employeur »397 398. 

- De rechter acht een inspecteur van de federale politie die zich op bedrieglijke wijze lonen zou toe-
eigenen door valselijk dienstprestaties te vermelden op prestatiebladen niet schuldig aan oplichting 
want: “De rechtbank is van oordeel dat uit het strafdossier enerzijds niet met zekerheid blijkt op 
welk ogenblik beklaagde effectief van zijn werk vertrok en anderzijds niet bewezen is dat beklaagde 
zijn prestatiebladen met bedrieglijk opzet of op bedrieglijke wijze verkeerd zou hebben ingevuld”399. 
De inspecteur krijgt evenwel de tuchtstraf blaam opgelegd. 

- Ten aanzien van een politieambtenaar die wordt vervolgd voor (poging) oplichting en het plegen als 
openbaar officier van valsheid in openbare geschriften bij het aanvragen van verplaatsings- en 
maaltijdvergoedingen beslist de rechtbank: “De aan beklaagde ten laste gelegde materiële feiten 
betreffen – voor zover zij bewezen zijn - hooguit fouten die te wijten zijn aan loutere misvattingen, 
misvattingen die op hun beurt veroorzaakt zijn deels door misverstanden tussen beklaagde en 
andere betrokkenen; deels door administratieve vergissingen, deels door de complexiteit van de 
regelgeving inzake verplaatsingsvergoedingen, maaltijdvergoedingen,… en/of door een combinatie 
van voormelde factoren samen”400. De politieman wordt dan ook vrijgesproken voor de feiten die 
hem ten laste worden gelegd. 

- Er wordt een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen een inspecteur wegens poging 
oplichting en het plegen van valsheid als openbaar officier of ambtenaar omdat de politieambtenaar 
zich op basis van valse vermeldingen in een proces-verbaal een schadevergoeding voor 
verwondingen zou willen doen afgeven, terwijl in werkelijkheid de politieman niet verwond zou zijn 
geworden. De raadkamer stelt de inverdenkinggestelde buiten vervolging401. 

- De raadkamer stelt een officier van politie buiten vervolging voor oplichting in het kader van fraude 
bij aanbestedingsdossiers, camerabewaking en toegangscontrolesysteem402. 

Een andere zaak houdt verband met de domiciliëringsproblematiek: 
                                                 
393  Dossier 2009/156637. 
394  Vrije vert.: “Uit al deze elementen blijkt dat de beklaagde, gedurende een erg lange periode van strafbare feiten, valsheid 

in geschriften heeft gepleegd zodat een aanzienlijk aantal personen een fictief adres konden bekomen, en dit tegen 
betaling. Hij wist niet dat, hoewel sommige van zijn klanten een vals adres zochten ingevolge problemen door schulden of 
scheiding, anderen daarentegen illegaal in België verbleven of als op te sporen geseind stonden”. 

395  Dossier 2014/81742. 
396  Vrije vert.: “hoewel de precieze omstandigheden van het opgelopen letsel vaag blijven, blijft het een feit dat de beklaagde 

blijkbaar geen letsel (spierscheur) vertoonde toen hij zijn dienst aanvatte, en hij dus niet arbeidsongeschikt leek; dat in de 
loop van de dienst hij dat letsel vertoonde dat zich bijgevolg enkel kan hebben voorgedaan tijdens zijn dienst en dus 
tijdens de uitoefening van zijn werk”. 

397  Dossier 2010/82489. 
398  Vrije vert.: “uit het strafdossier volgt dat de beklaagde aan de politiezone meegedeeld heeft dat ze niet in staat was om te 

komen werken […] omdat ze ziek was. Door zulk gedrag te stellen, is duidelijk aangetoond dat de beklaagde geenszins van 
plan was om haar afwezigheid voor haar werkgever te verbergen”. 

399  Dossier 2007/108947. 
400  Dossier 2009/179643. 
401  Dossier 2012/58317. 
402  Dossier 2010/147521. 
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- Een hoofdinspecteur wordt schuldig bevonden aan valsheid gepleegd in het kader van 
domiciliëringsprocedures maar wordt vrijgesproken voor oplichting inzake fraude met 
werkloosheidsuitkeringen inherent aan die domiciliëringen403. 

Tot slot geeft de rechtbank in een laatste zaak verband houdend met de dienst een aantal 
beschouwingen mee over de rol van een politieambtenaar ingevolge een verkeersongeval: 

- Vrijspraak van een inspecteur vervolgd voor oplichting (alsook voor valsheid en misbruik van gezag) 
ingevolge een verkeersongeval naar aanleiding waarvan hij de dader van het ongeval verzocht had 
om contact op te nemen met de andere bestuurder om een aanrijdingsformulier in te vullen. De 
correctionele rechtbank is van mening dat: « Sauf à considérer que tout fonctionnaire de police qui 
est informé de l’existence d’un accident de roulage et qui, au vu du peu d’importance des dégâts et 
du préjudice social limité, met les parties en contact afin de permettre la rédaction d’un constat 
amiable d’accident et ne rédige pas un procès-verbal à destination de l’office du procureur du Roi, 
commet un manquement déontologique et une infraction pénale, quod non, le tribunal n’aperçoit 
pas en quoi un quelconque comportement culpeux peut être mis à charge du prévenu […].  
Envisager les choses de cette manière serait, en outre, tout à fait excessif dès lors que, depuis 
plusieurs années, le législateur multiplie les interventions législatives afin de permettre aux 
magistrats, tant du siège que du parquet, d’orienter les justiciables vers des modes alternatifs de 
gestion de conflits (médiation familiale, médiation pénale, médiation réparatrice et correctionnelle, 
etc.) de sorte que l’on ne pourrait comprendre que l’on exigerait des fonctionnaires de police de 
rédiger procès-verbal pour le moindre fait dont ils sont informés »404 405. 

In de dossiers die geen verband houden met de dienst kunnen drie verschillende categorieën 
worden onderscheiden. De eerste categorie omvat 6 zaken betreffende (poging) oplichting van de 
verzekering van een voertuig: 

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden omdat hij een valse aangifte heeft gedaan van de diefstal 
van zijn voertuig, dat in brand gestoken was door een derde, en omdat hij geprobeerd heeft om zijn 
verzekering af te persen: een gevangenisstraf van 15 maanden en een geldboete van 550 EUR, alles 
met uitstel gedurende 5 jaar406. 

- Een inspecteur heeft zijn wagen in brand gestoken en daarna klacht ingediend wegens diefstal van 
die wagen. Hij wordt schuldig bevonden aan poging oplichting: eenvoudige opschorting van de 
uitspraak gedurende 3 jaar. De correctionele rechtbank merkt op dat: « le prononcé d’une 
condamnation avec la publicité qui l’entoure serait de nature à entraîner le déclassement de 
l’intéressé, celui-ci ayant […] par ailleurs indemnisé la compagnie d’assurances »407 408. 

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan poging oplichting van de verzekering omdat hij een 
valse aangifte van diefstal van zijn voertuig heeft ingediend. Het hof van beroep veroordeelt hem tot 
een gevangenisstraf van 10 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar, en tot een geldboete van 
550 EUR. Op tuchtrechtelijk vlak wordt hem een terugzetting in weddeschaal opgelegd.  
Het hof merkt op dat: « c’est à bon escient que le premier juge a souligné la gravité des faits, 
traduisant dans le chef du prévenu, policier de profession, une duplicité assortie d’une cupidité 
financière inacceptable »409 410. Echter, « afin de ne pas entraver l’avenir professionnel du prévenu, 

                                                 
403  Dossier 2006/70997. 
404  Dossier 2007/122139. De inspecteur in kwestie werd op tuchtrechtelijk vlak bestraft met een ontslag van ambtswege voor 

andere feiten dan deze gelinkt aan dit dossier. 
405  Vrije vert.: “Onder voorbehoud dat wordt beschouwd dat iedere politieambtenaar die ingelicht wordt over het bestaan van 

een verkeersongeval en die, gelet op de geringe schade en het beperkte maatschappelijk nadeel, de partijen met elkaar in 
contact brengt zodat een aanrijdingsformulier kan worden ingevuld en geen proces-verbaal opstelt voor het ambt van de 
procureur des Konings, zich schuldig maakt aan een deontologische tekortkoming en een strafbaar feit, quod non, ziet de 
rechtbank niet in hoe een of ander schuldgedrag ten laste kan worden gelegd van de beklaagde […].  
De zaken op die manier bekijken, zou, daarenboven, erg buitensporig zijn daar, sinds verscheidene jaren, de wetgever de 
wetgevende tussenkomsten opeenstapelt om de magistraten, zowel de zittende als de staande, in staat te stellen om de 
rechtzoekenden de weg te wijzen naar alternatieve manieren om conflicten te beheersen (familiebemiddeling, bemiddeling 
in strafzaken, herstelbemiddeling, enz.) zodat men niet zou kunnen begrijpen dat men van politieambtenaren zou eisen dat 
ze proces-verbaal opstellen voor het minste feit waarover ze worden ingelicht”. 

406  Dossier 2011/130884. 
407  Dossier 2010/71650. 
408  Vrije vert.: “de uitspraak van een veroordeling met de ruchtbaarheid die ermee gepaard gaat, zou leiden tot de 

declassering van de betrokkene, die bovendien […] de verzekeringsmaatschappij schadeloos heeft gesteld”. 
409  Dossier 2011/110256. 
410  Vrije vert.: “het is welbewust dat de eerste rechter de ernst van de feiten onderstreept heeft, die in hoofde van de 

beklaagde, politieman van beroep, uiting geven aan een dubbelhartigheid die gepaard gaat met een onaanvaardbare 
financiële hebzucht”. 
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plus particulièrement sa carrière au sein de la police, la cour, comme le premier juge, n’ordonnera, 
malgré la gravité des faits commis, aucune peine d’interdiction des droits visés à l’article 31, 
alinéa 1er du code pénal »411 412. 

- Twee inspecteurs die met elkaar getrouwd zijn, krijgen een werkstraf en een geldboete van 550 EUR 
opgelegd wegens onder meer oplichting omdat zij valselijk verklaren dat hun voertuig gestolen is, 
terwijl ze het in werkelijkheid in een kanaal gedumpt hebben. De rechter oordeelt: “De feiten zijn 
zeer ernstig: beklaagden hebben getracht hun verzekeraar op te lichten. De rechtbank kan gerust 
aannemen dat ze in een impuls werden gepleegd, het volstaat te verwijzen naar de bijzonder 
onhandige modus operandi. Dat neemt niet weg dat het blijft gaan om een opzettelijk gepleegd 
bedrog, met de bedoeling er zelf beter van te worden”. De rechter voegt eraan toe: “Daarenboven 
zijn beklaagden leden van de politie, ze zouden –beter dan wie ook- moeten beseffen dat dit gedrag 
niet door de beugel kan”413. Er wordt een schorsing bij tuchtmaatregel van 3 maanden in hoofde van 
de 2 politiemensen uitgesproken. 

- De correctionele rechtbank spreekt een inspecteur van politie vrij op grond van twijfel voor poging 
oplichting van de verzekeringsmaatschappij door valse aangifte van een verkeersongeval414. 

- Dubbele vrijspraak van een commissaris vervolgd voor oplichting: van een bank (in het kader van 
een bouwlening) en van een verzekeringsmaatschappij (autodiefstal): « il est reproché au prévenu 
d’avoir simulé le vol de son véhicule et d’avoir fait une fausse déclaration de sinistre auprès de la 
compagnie […] auprès de laquelle il était assuré dans le cadre d’une couverture complémentaire 
« dégâts matériels » en vue de se faire rembourser une somme de 10.200,20 EUR en valeur agrée, 
largement supérieure en l’espèce à la valeur vénale du véhicule. Il est établi que le prévenu avait 
l’intention de changer de véhicule à plus ou moins brève échéance. Il est aussi établi que le prévenu 
a passé commande d’un nouveau véhicule onze jours seulement après le vol présumé de la Fiat. Il 
ne peut être déduit de ces seuls éléments que le véhicule, qui n’a jamais été retrouvé, n’a pas été 
réellement volé. Il subsiste un doute qui doit profiter au prévenu »415 416. 

Een tweede categorie bestaat uit twee dossiers met betrekking tot erfeniskwesties: 

- Een inspectrice, vervolgd in een erfeniszaak, wordt vrijgesproken voor de vervolgingen voor diefstal 
en oplichting maar wordt schuldig bevonden aan misbruik van vertrouwen. De correctionele 
rechtbank veroordeelt haar tot een werkstraf van 150 uur. Op tuchtrechtelijk vlak wordt haar een 
schorsing bij tuchtmaatregel opgelegd417. 

- Ten aanzien van een inspecteur die zich onder meer dient te verantwoorden voor oplichting oordeelt 
het hof van beroep: “Het gaat hier echter om meer dan leugenachtige beweringen door de 
beklaagde ten gevolge waarvan [X] hem gelden heeft overhandigd. De beklaagde heeft duidelijk 
listige kunstgrepen aangewend om in het bezit te komen van de gelden van de goedgelovige vrouw. 
Hij profileerde zich als de persoon die haar problemen kon oplossen en over de juiste contacten 
beschikte en overal “zijn weg kende”. Hij heeft zijn politieambt aangewend om voor haar allerlei 
informatie in te winnen die dienstig was voor de haar gevoerde burgerlijke procedures, hij 
contacteerde een advocaat en vergezelde haar naar diens kantoor met een dienstvoertuig, gekleed 
in een politie-uniform. Misbruik makend van zijn functie heeft hij tevens diverse personen en 
nummerplaten nagetrokken, wetende dat deze gegevens dienstig waren bij de door haar gevoerde 
burgerlijke procedures. Door deze handelingen heeft hij het vertrouwen gewonnen van [X], hetgeen 
determinerend is geweest voor de afgifte van het geld”418. Het hof van beroep acht de politieman 
niet alleen schuldig aan oplichting maar ook aan belangenneming, valsheid in geschriften als 

                                                 
411  Dossier 2011/110256. 
412  Vrije vert.: “om de professionele toekomst van de beklaagde niet in het gedrang te brengen, meer in het bijzonder zijn 

loopbaan bij de politie, zal het hof, net als de eerste rechter, ondanks de ernst van de gepleegde feiten, geen straf bevelen 
van ontzetting uit de rechten beoogd in het artikel 31, 1ste lid van het Strafwetboek”. 

413  Dossier 2010/38160. 
414  Dossier 2009/154669. 
415  Dossier 2004/17026. 
416  Vrije vert.: “de beklaagde wordt verweten dat hij de diefstal van zijn voertuig geveinsd heeft en dat hij een valse aangifte 

van schadegeval heeft ingediend bij de maatschappij […] waarbij hij verzekerd was in het kader van een aanvullende 
dekking “materiële schade” om zich een som te laten terugbetalen van 10.200,20 EUR als overeengekomen waarde, die in 
casu ruim hoger is dan de handelswaarde van het voertuig. Het staat vast dat de beklaagde de bedoeling had om binnen 
een min of meer korte termijn van voertuig te veranderen. Het staat ook vast dat de beklaagde een nieuw voertuig besteld 
heeft amper elf dagen na de vermeende diefstal van de Fiat. Uit die enkele elementen kan alleen maar worden afgeleid dat 
het voertuig, dat nooit werd teruggevonden, niet werkelijk werd gestolen. Er is twijfel die de beklaagde ten goede moet 
komen”. 

417  Dossier 2008/110853. 
418  Dossier 2007/15315. 
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openbaar ambtenaar in de uitoefening van zijn ambtsbediening, schending van het beroepsgeheim 
en diefstal als ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening. De betrokkene krijgt dan ook een 
hoofdgevangenisstraf van 1 jaar met uitstel gedurende 5 jaar en een geldboete van 550 EUR 
opgelegd. De veroordeelde is er eveneens toe gehouden de politiezone burgerrechtelijk te 
vergoeden voor het geleden nadeel. 

Tot slot vormen de zes laatste dossiers een restcategorie: 

- Een inspecteur wordt, met andere personen, schuldig bevonden aan oplichting en heling omdat hij 
onder andere het rekeningnummer op facturen veranderd heeft: « les prévenus […] ont fait usage 
des fausses factures et ont participé aux infractions d’escroquerie au moyen de ces faux dès lors 
qu’ils ont mis à disposition le compte bancaire pour recevoir les fonds frauduleusement 
obtenus »419 420. De correctionele rechtbank veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 
15 maanden en tot een geldboete van 3000 EUR, alles met gedeeltelijk uitstel (voor de helft) 
gedurende 3 jaar, de straf houdt onder meer rekening met « de la gravité des faits commis, 
particulièrement dans le chef d’un policier »421 422. 

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan oplichting (voor 41.000 EUR). De correctionele rechter 
oordeelt: « les faits sont très graves et dénotent la grande malhonnêteté des prévenus »423 424 en 
concludeert: « la sanction doit être particulièrement sévère pour le prévenu […] qui a agi alors qu’il 
était policier, ce qui aurait dû l’amener à adopter une attitude sans reproche, à l’abri de toute 
activité délinquante »425 426. Veroordeling tot een werkstraf van 300 uur. De inspecteur heeft ontslag 
genomen uit de politie. 

- Een inspectrice wordt veroordeeld voor oplichting, schending van de wet kruispuntbank alsook van 
de wet op de fabrieks- of handelsmerken. Ze heeft op eBay uurwerken, parfums, … verkocht die niet 
echt waren: een gevangenisstraf van 4 maanden en een geldboete van 5500 EUR, alles met uitstel 
gedurende 3 jaar427. 

- Een agent van politie werkte als assistent in een vennootschap. Hij wordt schuldig bevonden aan het 
opstellen van valse kwitanties ten nadele van zijn werkgever omdat hij er zijn bankrekeningnummer 
op vermeldde alsook aan oplichting en misbruik van vertrouwen. De correctionele rechtbank 
veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 8 maanden en tot een geldboete van 2750 EUR, alles 
met uitstel gedurende 3 jaar428. 

- Een hoofdinspecteur krijgt een gevangenisstraf van 9 maanden en een geldboete van 1100 EUR 
opgelegd voor onder meer het plegen van (poging) oplichting. De correctionele rechtbank stelt: 
“Door de voorlegging van de vervalste weddefiche en het voorhouden dat tweede beklaagde 
inspecteur was bij de federale politie en een vast maandelijks inkomen had, werd een 
kredietwaardigheid gefingeerd, teneinde in het kader van een leningsovereenkomst de afgifte van 
de som van 20.690 euro te bekomen. De gehanteerde listige kunstgrepen en het voorgelegde valse 
stuk waren determinerend voor de afgifte van de gelden. Indien tweede beklaagde als studente de 
lening zou aangevraagd hebben, zou zij deze niet kunnen bekomen hebben”429. 

- De rechtbank acht de tenlastelegging oplichting bewezen in hoofde van een politieambtenaar die 
getracht heeft zich door de sociale huisvestingsmaatschappij een stuk bouwgrond te laten verkopen 
tegen sociaal tarief terwijl hij in werkelijkheid hiervoor niet in de voorwaarden verkeerde: “De heer 
[X] heeft ook duidelijk listige kunstgrepen aangewend teneinde de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
te doen geloven dat hij, in strijd met de werkelijkheid, in de voorwaarden voor aankoop verkeerde. 
Meer concreet werd enerzijds een onderzoeksverslag betreffende de beweerde positieve 
woonstcontrole aangaande de adreswijziging van mevrouw [Y] vervalst, en anderzijds werd een 
verklaring op eer opgesteld waarin werd beweerd dat de heer [X] niet samenwonend was. De heer 

                                                 
419  Dossier 2014/41522. 
420  Vrije vert.: “de beklaagden […] hebben gebruik gemaakt van valse facturen en hebben deelgenomen aan misdrijven van 

oplichting door middel van die valsheden gegeven het feit dat ze het rekeningnummer ter beschikking hebben gesteld om 
het op bedrieglijke wijze verkregen geld te ontvangen”. 

421  Dossier 2014/41522. 
422  Vrije vert.: “de ernst van de gepleegde feiten, meer in het bijzonder in hoofde van een politieambtenaar”. 
423  Dossier 2012/107623. 
424  Vrije vert.: “de feiten zijn zeer ernstig en duiden op de grote oneerlijkheid van de beklaagden”. 
425  Dossier 2012/107623. 
426  Vrije vert.: “de straf moet uiterst streng zijn voor de beklaagde […] die gehandeld heeft terwijl hij politieambtenaar was, 

waardoor hij een onberispelijke houding had moeten aannemen, die boven elke misdadige activiteit staat”. 
427  Dossier 2007/69570. 
428  Dossier 2007/4308. 
429  Dossier 2008/63599. 
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[X] heeft uiteindelijk zijn voornemen tot verwerving van het stuk bouwgrond in kwestie gestaakt, 
doch zulks onafhankelijk van zijn wil, nu het gehele opzet was bekend geraakt en er een 
strafrechtelijk onderzoek lastens hem was opgestart”430. De inspecteur krijgt een gevangenisstraf 
van 8 maanden met uitstel en een geldboete van 1200 EUR opgelegd wegens poging oplichting en 
het plegen van valsheid in geschriften. Op tuchtrechtelijk vlak krijgt hij de straf ontslag van 
ambtswege. 

5.5.7 Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor heling 

Tabel 51: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor heling 

“Diefstal” 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 
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Agent     1 1                 1 1 

Inspecteur                 1 1 2   3 1 

Hoofd-
inspecteur 

                            

Commissaris                             

Hoofd-
commissaris 

                            

Calog                             

Totaal   1 1     1 1 2  4 2 

 

Drie zaken houden vervolgingen voor heling in: 

- Een inspecteur wordt, met andere personen, schuldig bevonden aan oplichting en heling omdat hij 
onder andere het rekeningnummer op facturen veranderd heeft: « les prévenus […] ont fait usage 
des fausses factures et ont participé aux infractions d’escroquerie au moyen de ces faux dès lors 
qu’ils ont mis à disposition le compte bancaire pour recevoir les fonds frauduleusement 
obtenus »431 432. De correctionele rechtbank veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 
15 maanden en tot een geldboete van 3000 EUR, alles met gedeeltelijk uitstel (voor de helft) 
gedurende 3 jaar, de straf houdt onder meer rekening met « de la gravité des faits commis, 
particulièrement dans le chef d’un policier »433 434. 

- Een agent die op wederrechtelijke wijze gebruik maakt van een parkeerkaart voor mindervaliden 
maakt zich volgens het hof van beroep niet schuldig aan verduistering maar aan heling van de 
betrokken parkeerkaart: “Van bij haar eerste verhoor houdt beklaagde [X] voor dat zij deze kaart 
kreeg van een collega. Het Hof hecht geloof aan dit deel van haar verklaring; Als hulpagente moest 
beklaagde [X] weten dat die collega de betrokken kaart alleen maar op wederrechtelijke manier in 
het bezit kan gehad hebben, m.n. door ze verduisterd te hebben, door ze gestolen te hebben of door 
ze zelf geheeld te hebben. In die omstandigheden maakt beklaagde [X] zich schuldig aan heling van 
de betrokken parkeerkaart”435. Het hof van beroep beslist: “Gelet op de leeftijd van beklaagde en 
haar gunstig strafrechtelijk verleden wordt geen gevangenisstraf opgelegd. Het opleggen van een 

                                                 
430  Dossier 2012/98923. 
431  Dossier 2014/41522. 
432  Vrije vert.: “de beklaagden […] hebben gebruik gemaakt van valse facturen en hebben deelgenomen aan misdrijven van 

oplichting door middel van die valsheden gegeven het feit dat ze het rekeningnummer ter beschikking hebben gesteld om 
het op bedrieglijke wijze verkregen geld te ontvangen”. 

433  Dossier 2014/41522. 
434  Vrije vert.: “de ernst van de gepleegde feiten, meer in het bijzonder in hoofde van een politieambtenaar”. 
435  Dossier 2007/6750. 
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effectieve geldboete is in deze een gepaste straf”436. Betrokkene krijgt een geldboete van 550 EUR 
opgelegd. 

- Twee inspecteurs die zich voor de strafrechter dienen te verantwoorden voor de rol die ze speelden 
bij de fraude gepleegd bij de sponsoring van een zaalvoetbalclub worden onder meer vrijgesproken 
voor witwassen. Men heeft het Vast Comité P laten weten dat er een tuchtdossier werd opgesteld en 
dat men de tuchtstraf inhouding van wedde heeft opgelegd. Het Vast Comité P weet niet wie deze 
straf precies opgelegd kreeg437. Dit dossier wordt besproken bij de “markante feiten”. 

5.5.8 Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor flessentrekkerij 

Tabel 52: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor flessentrekkerij 

“Diefstal” 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 
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Agent                             

Inspecteur                             

Hoofd-
inspecteur 

                    1 1  1 1 

Commissaris                             

Hoofd-
commissaris 

                            

Calog                             

Totaal           1 1 1 1 

Slechts één dossier houdt vervolgingen voor flessentrekkerij in:  

- Een hoofdinspecteur van politie stelt meermaals onder invloed van alcohol strafbare en agressieve 
gedragingen. Na een mislukte poging tot strafbemiddeling dient hij te verschijnen voor de 
correctionele rechtbank voor het belagen van zijn vriendin, het toebrengen van slagen en 
verwondingen aan zijn vriendin, het vernielen van een politiecombi, het plegen van een valse 
telefonische oproep over het openzetten van de gaskraan, weerspannigheid en het niet betalen van 
een taxirit van 20 EUR. De rechter veroordeelt hem hiervoor tot een geldboete van 480 EUR en een 
gevangenisstraf van 7 maanden met uitstel gedurende 5 jaar mits naleving van een aantal 
voorwaarden waaronder onder andere het zich residentieel laten begeleiden voor zijn 
alcoholproblematiek438. Op tuchtrechtelijk vlak wordt betrokkene van ambtswege ontslagen. 

                                                 
436  Dossier 2007/6750. 
437  Dossier 2011/57678. 
438  Dossier 2013/49651. 
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5.5.9 Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor verduistering 

Tabel 53: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor verduistering 

“Diefstal” 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 
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Agent     2 2     1           3 2 

Inspecteur 3 2 6 4 3 3 14 0 2 2 2 2 30 13 

Hoofd-
inspecteur 4 1 2   2 2 7 1 0 0 1 1 16 5 

Commissaris 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 7 4 

Hoofd-
commissaris 1 1         1           2 1 

Calog             1           1   

Totaal 9 5 11 7 6 5 25 2 4 3 4 3 59 25 

Niet minder dan 59 leden van de geïntegreerde politie worden vervolgd voor “verduistering” in 25 zaken. 
Er dient opgemerkt dat 21 leden van de geïntegreerde politie buiten vervolging werden gesteld in 
eenzelfde zaak van het doen verdwijnen van processen-verbaal in verkeerszaken. 

Verduistering wordt bewezen verklaard in 15 zaken. Vier zaken hebben betrekking op de verduistering 
van wapens: 

- Een inspecteur en een commissaris worden schuldig bevonden aan huisdiefstallen en aan 
verduistering van wapens (tussen 2001 en 2005): eenvoudige opschorting van de uitspraak 
gedurende 4 jaar. In diezelfde zaak stelt de correctionele rechtbank bovendien vast dat de 
vervolgingen, lastens een andere commissaris, voor de verduistering van een wapen vervallen is 
door verjaring439. 

- Een inspecteur en een commissaris worden vervolgd voor de verduistering van een wapen waarvan 
de eigenaar afstand had gedaan ingevolge de goedkeuring van de wapenwet (alsook voor een vals 
proces-verbaal dat in dat verband was opgesteld). De correctionele rechtbank spreekt de inspecteur 
vrij omdat « les préventions ne sont pas établies à suffisance à charge de […] qui a voulu rendre 
service à son supérieur hiérarchique. Il n’y a ni faux ni détournement parce qu’il a cru de bonne que 
[son supérieur hiérarchique] allait régulariser la chose. On peut parler le concernant de légèreté et 
d’imprudence »440 441. De verduistering wordt wel bewezen verklaard in hoofde van de commissaris 
die « fait preuve non seulement d’une totale désinvolture, d’un certain mépris pour les deux 
personnes qui ont voulu lui faire plaisir et d’un sens très écorné de la déontologie mais […] a en 
outre commis un délit »442 443. Hij verkrijgt niettemin de opschorting van de uitspraak omdat de 
feiten zich lang geleden voordeden. 

- Een hoofdinspecteur dient zich te verantwoorden voor het hof van beroep voor verduistering van 
een vuurwapen en het voorhanden hebben zonder vergunning van een vergunningsplichtig 
vuurwapen. Het hof oordeelt: “Zelfs indien beklaagde - zoals hij beweert - 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 

                                                 
439  Dossier 2005/95426. 
440  Dossier 2008/103597. 
441  Vrije vert.: “de tenlasteleggingen niet voldoende bewezen zijn lastens […] die een dienst wilde bewijzen aan zijn 

hiërarchische overste. Er is geen valsheid noch verduistering want hij meende te goeder trouw dat [zijn hiërarchische 
overste] de zaak ging regelen. Wat hem betreft, kan worden gesteld dat hij lichtzinnig en onvoorzichtig gehandeld heeft”. 

442  Dossier 2008/103597. 
443  Vrije vert.: “niet enkel blijk heeft gegeven van een absolute achteloosheid, van een zeker misprijzen voor de twee 

personen die hem een plezier wilden doen en van een zeer beknotte zin voor deontologie maar bovendien een misdrijf 
heeft gepleegd”. 
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voordeel te beogen, ontneemt zulks 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 
beklaagde zich in de periode volgend op het tijdstip waarop hij met hoger omschreven 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 
van de provinciegouverneur te beschikken. Na de verduistering handelde beklaagde immers niet 
meer als openbaar ambtenaar maar als particulier”444. De politieman krijgt een gevangenisstraf van 
6 maanden en een geldboete van 2750 EUR opgelegd met uitstel gedurende 3 jaar voor de 
hoofdgevangenisstraf en de helft van de geldboete. 

- De correctionele rechter legt een hoofdinspecteur van de federale politie een gevangenisstraf van 
9 maanden met uitstel gedurende 3 jaar en een geldboete van 2000 EUR op wegens onder meer het 
verduisteren van vuurwapens omdat: “Van de namaakpistolen kan echter met zekerheid worden 
gezegd dat hij ze heel bewust meeneemt, hoewel hij pertinent weet dat ze hem niet toebehoren. Die 
dingen zaten niet zoals de kantschriften, documenten enz. tussen zijn papieren, gewoon omdat hun 
vorm en omvang dat niet toeliet. Beklaagde moet dus hebben geweten wat hij deed toen hij ze 
meenam. Zijn reactie is trouwens kernschetsend: hij tracht er eerst met een leugen onderuit te 
geraken, om dan schoorvoetend toe te geven…”445. Met betrekking tot het verduisteren van een 
aantal documenten waaronder processen-verbaal, verzekeringsdocumenten, identiteitskaarten, … 
wordt diezelfde politieman vrijgesproken gezien: “Beklaagde beweert dat hij al zijn spullen bij 
mekaar heeft gepakt bij zijn vertrek, en ze nadien min of meer vergeten is. Hij maakt hier een 
tweede ernstige fout, maar heeft niet noodzakelijk het door de strafwet vereiste inzicht om te 
verduisteren”446. 

Drie zaken houden verband met drugsfeiten: 

- Twee inspecteurs komen, rond 4 uur ‘s ochtends, tussen in een, naar ze aanvankelijk denken, geval 
van sluikstorten van vuilnis in een haag. Een getuige, die anoniem wenst te blijven, wijst hen de 
plaats aan waar een verdachte zak neergezet werd door een automobilist. De inspecteurs stellen 
vast dat de zak verdachte bolletjes bevat en « ignorant que l’immatriculation du véhicule […] a pu 
être relevée, […] estiment que l’affaire n’en vaut pas la peine et que l’auteur ne pourra être 
identifié. Ils décident alors de jeter les boulettes dans une bouche d’égout près de l’église (après 
s’être assurés, disent-ils que de l’eau coulait) et déposent le sac en plastic dans le container présent 
devant le commissariat »447 448. ‘s Anderendaags informeert een andere politieambtenaar, die 
onrechtstreeks de feiten vernomen had van een buurman, naar het gevolg dat aan de zaak 
voorbehouden was … De twee inspecteurs worden vervolgd omdat ze een vals interventieverslag 
opgesteld (en gebruikt) hebben waarin ze vermelden dat er geen zak was aangetroffen en wegens 
verduistering van de zak in kwestie. Tijdens de zitting bevestigen de twee inspecteurs hun 
bekentenis, waarbij de ene “het late uur en de vermoeidheid” aanvoert en de andere toegeeft “dat 
ze zo gehandeld hebben om het einde van hun avond lichter te maken”.  
Het hof van beroep onderstreept dat « les procès-verbaux et comptes-rendus d’intervention rédigés 
par les fonctionnaires de police constituent des pièces essentielles d’un dossier répressif, dont 
l’exactitude doit, sans aucune exception, être au-dessus de tout soupçon – sous peine de 
compromettre gravement le bon fonctionnement du service public de la justice. La fatigue des 
prévenus à l’issue d’une nuit de travail et leur opinion, d’ailleurs erronée, sur les chances d’identifier 
le suspect, ne peuvent excuser ni la rédaction d’un compte-rendu d’intervention falsifié, ni la 
destruction des éléments de preuve recueillis. Aucun élément du dossier ne permettant de retenir 
que les prévenus auraient agi de la sorte dans un but de consommation personnelle ou de revente 
des boulettes litigieuses, il convient de retenir qu’ils ont agi par simple négligence »449 450. Het hof 

                                                 
444  Dossier 2010/19624. 
445  Dossier 2011/86805. 
446  Dossier 2011/86805. 
447  Dossier 2009/114240. 
448  Vrije vert.: “niet wetende dat de nummerplaat van het voertuig […] genoteerd kon worden, menen […] dat de zaak de 

moeite niet waard is en dat de dader niet geïdentificeerd zal kunnen worden. Ze beslissen dan om de bolletjes in een 
rioolput te gooien in de buurt van de kerk (na zich er, naar eigen zeggen, van te hebben vergewist dat het water 
stroomde) en plaatsen de plastic zak in de container die voor het commissariaat staat”. 

449  Dossier 2009/114240. 
450  Vrije vert.: “de processen-verbaal en de interventieverslagen opgesteld door de politieambtenaren essentiële stukken zijn 

in een strafdossier, waarvan de juistheid, zonder enige uitzondering, boven elke verdenking moet staan – op straffe van 
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wijst er ook op dat de omstreden bolletjes nooit geanalyseerd konden worden en dat er bijgevolg 
geen zekerheid is dat de zak daadwerkelijk drugs bevatte.   
Met betrekking tot de straf is het hof van mening dat « en dépit de la gravité intrinsèque des faits, 
qui relèvent du manque de conscience professionnelle, le premier juge a choisi, à juste titre, d’opter 
pour une mesure qui permet d’éviter des conséquences irrémédiables sur la carrière des prévenus – 
ce qui n’est pas souhaitable, les intéressés n’ayant apparemment aucun antécédent pénal ou 
disciplinaire et comptant chacun plus de 10 ans d’ancienneté. Le premier juge a en outre relevé que 
les prévenus avaient pris conscience de la gravité des faits et exprimé des regrets sincères »451 452 
en bevestigt het de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar ten aanzien van 
de twee inspecteurs. 

- In een andere zaak worden twee inspecteurs schuldig bevonden aan verduistering omdat ze zich 
“ontdaan” hebben van een zak marihuana. De correctionele rechtbank wijst erop dat: « les faits sont 
certes graves en raison de la nature de l’objet détourné et de la qualité professionnelle des auteurs 
qui n’ont cependant pas agi dans un but de lucre mais ainsi qu’ils l’ont déclaré : pour « aplanir le 
différend entre les protagonistes et pour que tout le monde soit content » ! »453 454. Eenvoudige 
opschorting van de uitspraak gedurende 3 jaar. 

- Een inspecteur en een hoofdinspecteur worden voor de correctionele rechtbank vervolgd voor 
verduistering van een zakje drugs. De correctionele rechtbank beslist dat in hoofde van de 
2 beklaagden aan het moreel element van het misdrijf verduistering zoals voorzien in artikel 240 
Strafwetboek is voldaan gezien: “Door doelbewust de opdracht te geven aan tweede beklaagde om 
de aangetroffen drugs weg te gooien (bevel dat door tweede beklaagde werd opgevolgd), hebben 
beide beklaagden daarom niet noodzakelijk henzelf maar wel [X] een onrechtmatig voordeel 
verschaft. Door lastens [X] geen aanvankelijk proces-verbaal op te maken uit hoofde van het 
wederrechtelijk bezit van drugs (of door in het aanvankelijk proces-verbaal wegens het illegaal bezit 
van een verboden blank wapen of niet-vuurwapen geen melding te maken van de aangetroffen 
drugs) ontsnapte [X] wel aan een gebeurlijke vervolging door het openbaar ministerie en een 
gebeurlijke berechting door de rechtbank”455. Bij de toekenning van de gunst van opschorting van 
de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar in hoofde van de 2 politieambtenaren oordeelt de 
rechtbank: “Door als hoofdinspecteur bij de lokale politie (eerste beklaagde) aan een ondergeschikte 
(tweede beklaagde) opdracht te geven om (weliswaar een kleine hoeveelheid) drugs die bij een 
verdachte werden aangetroffen weg te gooien en door aan dit bevel te voldoen, hebben beide 
beklaagden niet alleen voor politieagent maar ook voor procureur en rechter gespeeld… Dergelijke 
vormen van willekeur kunnen ertoe leiden dat de openbare veiligheid in het gedrang komt. Als 
politieambtenaren zijn ze daarenboven verplicht om van elke misdaad of wanbedrijf waarvan zij 
kennis krijgen daarvan bericht te geven aan de Procureur des Konings. Het door eerste en tweede 
beklaagde aan de dag gelegde gedrag vraagt in beginsel om gestrengheid in bestraffing”456. 

Vier zaken hebben betrekking op de verduistering van geld: 

- Een agent wordt schuldig bevonden omdat hij geld gestolen heeft van een persoon die hij naar een 
psychiatrisch ziekenhuis diende over te brengen: een gevangenisstraf van 16 maanden, met uitstel 
gedurende 5 jaar voor hetgeen de voorlopige hechtenis te boven gaat, en een geldboete van 
2750 EUR. Het hof van beroep is van oordeel dat: « les faits commis par le prévenu sont d’une 
gravité certaine. Il a, en effet, trahi, la confiance que la population doit pouvoir, en toutes 

                                                                                                                                                        

het ernstig in gevaar brengen van de goede werking van de openbare dienst van het gerecht. De vermoeidheid van de 
beklaagden na afloop van een werknacht en hun mening, die trouwens verkeerd is, over de kansen om de verdachte te 
identificeren, zijn geen excuus om een vervalst interventieverslag op te stellen, noch om de verzamelde bewijselementen 
te vernietigen. Daar geen enkel element in het dossier toelaat om aan te nemen dat de beklaagden op die manier 
gehandeld zouden hebben met de bedoeling de omstreden bolletjes zelf te gebruiken of door te verkopen, dient te worden 
aangenomen dat ze gehandeld hebben uit zuivere nonchalance”. 

451  Dossier 2009/114240. 
452  Vrije vert.: “in weerwil van de intrinsieke ernst van de feiten, die verband houden met een gebrek aan beroepsethiek, 

heeft de eerste rechter er, terecht, voor gekozen om te opteren voor een maatregel die onherstelbare gevolgen voor de 
loopbaan van de beklaagden vermijdt – wat niet wenselijk is, aangezien de betrokkenen klaarblijkelijk geen strafrechtelijke 
of tuchtrechtelijke antecedenten hebben en elk meer dan 10 jaar anciënniteit hebben. De eerste rechter heeft er bovendien 
op gewezen dat de beklaagden de ernst van de feiten hadden ingezien en hun oprechte spijt hadden betuigd”. 

453  Dossier 2010/53794. 
454  Vrije vert.: “de feiten weliswaar ernstig zijn gezien de aard van het verduisterde voorwerp en gezien de professionele 

hoedanigheid van de daders die echter niet hebben gehandeld uit winstbejag maar, zoals ze verklaard hebben, om “het 
geschil tussen de hoofdfiguren te beslechten en opdat iedereen tevreden zou zijn”!”. 

455  Dossier 2010/86739. 
456  Dossier 2010/86739. 
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circonstances, avoir en la police. Il a également trahi la confiance de ses collègues et de ses 
supérieurs, sans compter le préjudice qu’il occasionna directement à la victime de ce détournement. 
Ses difficultés financières ne peuvent, en aucun cas, justifier son comportement de nature à 
l’opprobre sur son corps de police »457 458. 

- Een politieambtenaar wordt vervolgd voor verduistering omdat zij een aantal door haar geïnde 
boetes niet doorstortte aan de bevoegde dienst. Omtrent de feiten verklaart zij: “Zij geeft toe deze 
(de geïnde boetes) af en toe te hebben opgebruikt, in een latere verklaring stelt zij deze bedragen 
te hebben opgedaan ingevolge een alcoholproblematiek. Zij verklaart nooit de bedoeling te hebben 
gehad om de gelden bewust achter te houden. De rechtbank acht de feiten lastens beklaagde 
bewezen, gelet op de verklaringen van beide verantwoordelijken van de dienst die de tekorten 
vaststelden, alsook de bekentenissen van de beklaagde zelf”459. De rechtbank gelast de opschorting 
van de uitspraak van veroordeling voor een termijn van 5 jaar. De burgerlijke vordering wordt 
afgewezen als ongegrond: “De rechtbank stelt vast dat beklaagde op huidig ogenblik nog steeds bij 
de burgerlijke partij is tewerkgesteld. Zij krijgt zelfs nog zeer gunstige beoordelingen en goede 
adviezen. De rechtbank acht enige morele schade niet bewezen”460. 

- De correctionele rechtbank kent de gunst van opschorting gedurende 3 jaar toe aan een inspecteur 
wegens het onder meer verduisteren van 200 EUR afkomstig van minnelijke schikkingen461. 

- Naar aanleiding van de fraude gepleegd bij de sponsoring van een zaalvoetbalclub krijgen 
2 inspecteurs van een politiekorps een gevangenisstraf van 3 jaar met gedeeltelijk uitstel en een 
geldboete van 6000 EUR met gedeeltelijk uitstel opgelegd wegens onder meer verduistering. Een 
hoofdinspecteur krijgt een opschorting van de uitspraak van veroordeling voor deze strafrechtelijke 
kwalificatie462. Men heeft het Vast Comité P laten weten dat er een tuchtdossier werd opgesteld en 
dat men de tuchtstraf inhouding van wedde heeft opgelegd. Het Vast Comité P weet niet wie deze 
straf precies opgelegd kreeg. Dit dossier wordt toegelicht bij de “markante feiten”. 

Tot slot kan een laatste restcategorie worden gevormd met 4 dossiers: 

- Drie inspecteurs en een commissaris worden schuldig bevonden aan verduistering van een 
ademanalysetest. Een inspecteur werd ervan verdacht dat hij tijdens zijn dienst gedronken had. De 
vervolgde politieambtenaren hebben de positieve ademanalysetest verduisterd – achterovergedrukt 
en vernietigd. Eenvoudige opschorting van de uitspraak voor de 3 inspecteurs, werkstraf van 
100 uur voor de commissaris. Op tuchtrechtelijk vlak wordt een schorsing bij tuchtmaatregel 
uitgesproken (op basis van de beschikbare informatie kan echter niet worden verduidelijkt aan wie 
de straf werd opgelegd). 

- Een commissaris wordt schuldig bevonden aan de verduistering van een in beslag genomen 
voertuig. Een magistraat had bevolen om in het voertuig DNA-sporen op te nemen. De commissaris 
voert het kantschrift niet uit maar rijdt met het voertuig naar een hersteller terwijl dit niet « en 
règle d’assurance, d’immatriculation et de contrôle technique »463 464 was. « Le dépanneur […] au 
garage duquel la voiture se trouvait entreposée indique avoir été approché par le prévenu […]. Il 
confirme par ailleurs avoir, à la demande du prévenu, annulé la facture de dépannage et lui avoir 
remis le véhicule sans autre compensation que celle d’obtenir par la suite de nouvelles commandes 
de dépannage émanant des autorités de police … »465 466. De commissaris stelt dan een proces-
verbaal op waarin onder meer gesteld wordt dat « la valeur résiduelle du véhicule est très faible »467 

                                                 
457  Dossier 2005/90009. 
458  Vrije vert.: “de door de beklaagde gepleegde feiten vrij ernstig zijn. Hij heeft immers het vertrouwen beschaamd dat de 

bevolking, in alle omstandigheden, in de politie moet kunnen hebben. Hij heeft ook het vertrouwen beschaamd van zijn 
collega’s en zijn oversten, om nog maar te zwijgen van de schade die hij rechtstreeks berokkend heeft aan het slachtoffer 
van die verduistering. Zijn financiële moeilijkheden kunnen, in geen geval, zijn gedrag rechtvaardigen dat zijn politiekorps 
tot schande strekt”. 

459  Dossier 2010/79549. 
460  Dossier 2010/79549. 
461  Dossier 2012/71436. 
462  Dossier 2011/57678. 
463  Dossier 2004/17026. 
464  Vrije vert.: “in orde op het vlak van verzekering, inschrijving en technische keuring”. 
465  Dossier 2004/17026. 
466  Vrije vert.: “De takelaar […] in de garage waar de wagen in bewaring gegeven was, meldt dat hij benaderd werd door de 

beklaagde […]. Hij bevestigt bovendien dat hij, op vraag van de beklaagde, de factuur voor de takeling vernietigd heeft en 
dat hij hem het voertuig heeft teruggegeven met als enige compensatie de belofte om later nieuwe takelopdrachten te 
krijgen van de politieoverheden…”. 

467  Dossier 2004/17026. 
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468. Maar, zo merkt de correctionele rechtbank op, deze omschrijving stemt niet overeen met de 
werkelijkheid. En hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, met uitstel 
gedurende 3 jaar, en tot een geldboete van 250 EUR: « Seule une peine d’emprisonnement peut 
être en l’espèce envisagée compte tenu d’une part de la gravité des fiats et d’autre part de la 
personnalité du prévenu dont la profession doit avoir valeur d’exemple aux yeux du public dont il a 
en l’espèce trompé la confiance légitime »469 470. 

- Een hoofdcommissaris wordt schuldig bevonden aan verduistering omdat hij processen-verbaal 
inzake verkeer niet heeft toegezonden aan het parket en hun nummer opnieuw heeft toegekend aan 
een ander feit dan het aanvankelijk vastgestelde feit. De correctionele rechtbank spreekt een 
eenvoudige schuldverklaring uit gelet op het feit dat de feiten zich lang geleden voordeden471. 

- Een inspecteur wordt schuldig bevonden omdat hij koperen kokers gestolen heeft uit een 
commissariaat: eenvoudige opschorting van de uitspraak gedurende 2 jaar. De correctionele 
rechtbank wijst erop dat: « l’intéressé subit une sanction disciplinaire d’importance, depuis près d’un 
an, ce qui constitue déjà une bien réelle sanction »472 473. Maar het ging in casu om een voorlopige 
schorsing. Niettemin zal hij later van ambtswege ontslagen worden. 

De leden van de geïntegreerde politie worden vrijgepleit van de tenlasteleggingen in de 10 andere 
zaken. Vier van die zaken hebben betrekking op de verduistering van in beslag genomen voorwerpen of 
waardevolle zaken: 

- Vrijspraak van een hoofdinspecteur vervolgd voor de verduistering van: 2500 EUR tijdens een 
huiszoeking, een gouden ketting naar aanleiding van een vrijheidsberoving, alsook 600 EUR ten 
nadele van een tolk474. 

- Vrijspraak van een hoofdinspecteur vervolgd omdat hij 330 EUR verduisterd heeft tijdens een 
inbeslagname475. 

- Buitenvervolgingstelling ten gunste van een inspecteur die door zijn ex-vrouw beschuldigd wordt 
van de verduistering van verschillende in beslag genomen voorwerpen476. 

- Het hof van beroep spreekt een inspecteur van politie vrij voor verduistering van een brieventas met 
inhoud die afgegeven werd op het commissariaat477. 

In 2 dossiers worden de leden van de geïntegreerde politie vervolgd omdat ze voor persoonlijke 
doeleinden een hen ter beschikking gesteld voertuig of tankkaart gebruikt hebben: 

- Een inspecteur wordt vrijgesproken van vervolging omdat hij een professioneel voertuig voor 
privédoeleinden gebruikt heeft. Hij had de voorafgaande toestemming gekregen van zijn 
hiërarchische overste om « faire un crochet chez une connaissance »478 479. 

- Vrijspraak van een commissaris vervolgd voor de verduistering van een voertuig, een tankkaart, een 
mailbox en 2 gsm’s. Het hof van beroep stelt: « Le détournement ou la dissipation impliquent un 
acte matériel d’interversion de la possession. Par conséquent, il faut distinguer le détournement de 
la chose de l’usage abusif de celle-ci […]. Dans le cas d’espèce, la cour chercherait en vain une 
quelconque interversion de possession qui se formaliserait par un acte juridique de disposition ou un 
acte d’appropriation »480 481. 

Twee andere zaken handelen (onder meer) over de verduistering van wapens: 

                                                 
468  Vrije vert.: “de restwaarde van het voertuig erg gering is”. 
469  Dossier 2004/17026. 
470  Vrije vert.: “Enkel een gevangenisstraf kan in casu overwogen worden rekening houdend, enerzijds, met de ernst van de 

feiten en, anderzijds, met de persoonlijkheid van de beklaagde die gezien zijn beroep een voorbeeldfunctie dient te 
vervullen ten aanzien van de bevolking wier rechtmatig vertrouwen hij in casu beschaamd heeft”. 

471  Dossier 2001/10621. 
472  Dossier 2008/121013. 
473  Vrije vert.: “de betrokkene een zware tuchtstraf ondergaat, sinds bijna een jaar, wat op zich al een echte straf uitmaakt”. 
474  Dossier 2005/24282. 
475  Dossier 2008/136109. 
476  Dossier 2006/71534. 
477  Dossier 2010/139944. 
478  Dossier 2009/36443. 
479  Vrije vert.: “een omweg te maken om bij een kennis langs te gaan”. 
480  Dossier 2014/82489. 
481  Vrije vert.: “De verduistering of de verkwisting impliceren een materiële daad van omkering van het bezit. Bijgevolg moet 

de verduistering onderscheiden worden van het wederrechtelijk gebruik van die zaak […]. In casu zou het hof tevergeefs 
zoeken naar enige omkering van bezit die geformaliseerd zou worden door een juridische daad van beschikking of een 
daad van toe-eigening”. 
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- Een hoofdinspecteur wordt vrijgesproken voor verscheidene gevallen van verduistering (laders, 
machinepistolen) en diefstal van elektriciteit. Hij wordt wel schuldig bevonden aan gebruiksdiefstal 
als ambtenaar van een zitbank. Eenvoudige opschorting van de uitspraak gedurende 2 jaar482. 

- Vrijspraak van een commissaris vervolgd voor schending van de wapenwet483. 

Tot slot hebben de twee laatste zaken betrekking op geknoei met dossiers: 

- Twee hoofdinspecteurs worden vervolgd omdat ze stukken uit een gerechtelijk dossier gehaald 
hebben: buitenvervolgingstelling484. 

- Een zaak houdt verband met het “doen verdwijnen” van processen-verbaal in verkeerszaken door 
leden van een politiezone: 21 personen, waaronder een korpschef, worden vervolgd voor 
verduistering, vernietiging van een akte, informaticafraude, wijzigen 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 »485 486. Daar het 
parket geen beroep heeft aangetekend, is die beslissing definitief geworden.  
Zoals al vermeld in het jaarverslag 2012, heeft het Vast Comité P, ondanks zijn opzoekingen, “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…”487 

5.5.10 Conclusies 
Het Vast Comité P heeft voor de periode 2009-2014 94 rechterlijke eindbeslissingen gekregen 
betreffende vervolgingen ingesteld lastens leden van de geïntegreerde politie voor diefstal, huisdiefstal, 
diefstal als ambtenaar, afpersing, misbruik van vertrouwen, oplichting, heling, flessentrekkerij en 
verduistering. 57% van die beslissingen – 54 dossiers om precies te zijn – werden in het Frans 
uitgesproken. 

In 57 van die rechterlijke eindbeslissingen worden leden van de geïntegreerde politie schuldig verklaard 
aan “diefstal”. In de meeste dossiers wordt slechts één lid van de geïntegreerde politie vervolgd. Op 
tuchtrechtelijk vlak blijkt uit de beschikbare informatie dat: de bevoegde tuchtoverheid over de feiten 
werd ingelicht in 36 van de 57 dossiers (waarvan de “diefstal” strafrechtelijk bewezen werd); 
tuchtstraffen werden uitgesproken in 18 van deze 36 dossiers. 

De inspecteurs nemen het grootste aandeel in in de voor “diefstal” vervolgde (104 op 157) en schuldig 
verklaarde (44 op 70) leden van de geïntegreerde politie. 

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 
aantal dossiers voor “diefstal”. 

  

                                                 
482  Dossier 2009/90025. 
483  Dossier 2008/28366. 
484  Dossier 2006/107546. 
485  Dossier 2010/55798. 
486  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”. 

487  Jaarverslag 2012, p. 104. 
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

ADCC  Algemene directie van het crisiscentrum 

ADIV Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid 

AGG/GIA Antiterroristische Gemengde Groep/Groupe interforces antiterroriste 

AIG Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie 

AIK Arrondissementeel informatiekruispunt 

ALUO Advantages Limitations Unique Overcome 

ANG Algemene nationale gegevensbank 

ANIP  Algemeen nood- en interventieplan 

ANPA  Académie Nationale de Police - Nationale Politieacademie 

ASTRID All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated 
Dispatching 

BEPAD Bestuurlijke Politie - Police Administrative – platform voor het beheer en de uitwisseling 
van informatie van bestuurlijke politie 

BNIP Bijzonder nood- en interventieplan 

BS Belgisch Staatsblad 

BTW Belasting over de toegevoegde waarde 

CALog Logistiek en administratief kader 

CAT  Comité tegen foltering van de Verenigde Naties 

CEM  Evaluatiecommissie voor het materiaal 

CENTREX Kennis- en expertisecentrum 

CEP Centre d’Études sur la Police 

CERD Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties 

CG Commissaris-generaal 

CGI Directie van de internationale politiesamenwerking 

CGO Directie van de operationele politionele informatie 

CG/WB  Interne directie voor preventie en bescherming op het werk 

CIC BRU Communicatie- en informatiecentrum Brussel 

CIC Communicatie- en informatiecentrum 

CIK  Corps d’intervention - Interventiekorps 

CIT Contact- en Informatieteam van LPA Brunat 

CIV College voor Inlichtingen en Veiligheid 

COL Richtlijnen van het College van procureurs-generaal 

CoP Communities of practice 

CoPPRa  Community Policing and prevention of radicalisation 

COSO  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

CP3 Rondzendbrief van 29 maart 2011 betreffende “organisatiebeheersing” in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus 
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CP4 Rondzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 11 mei 2011 betreffende 
het genegotieerd beheer van de publieke ruimte voor de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus 

CPS Centrum voor Politiestudies 

CPT Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende 
behandeling of bestraffing 

CSD Coördinatie- en steundirectie 

CVFE Collectif contre les violences familiales et l’exclusion 

DAC Directie van de politie van de verbindingswegen 

DAH Directie van de wegpolitie 

DAO Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie 

DGA Algemene directie van de bestuurlijke politie 

DGJ Algemene directie van de gerechtelijke politie 

DGLV Directoraat-generaal van de luchtvaart 

DGR Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie 

DGS Algemene directie van de ondersteuning en het beheer 

DirCo  Directeur-coördinator 

DIV Dienst Inschrijvingen van Voertuigen 

DJP Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen 

DMPE Dienst van de persoonlijke uitrusting 

DNA Desoxyribo Nucleic Acid 

DSA Directie van de aankopen 

DSB  Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 

DSEF  Federale politieschool 

DSEO  Nationale School voor Officieren 

DSL  Directie van de logistieke steun 

DSM  Directie van de infrastructuur en de uitrusting 

DSW  Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

DVZ  Dienst Vreemdelingenzaken 

EBS  European Business Summit 

EEI Essentiële inlichtingselementen 

EPAC European Partners Against Corruption 

ERA Europäische Rechtsakademie 

ERIP/GIP École Régionale et Intercommunale de Police/Gewestelijke en Intercommunale 
Politieschool 

ET Elektronisch Toezicht 

EUR  Euro 

FEDCOM Federale Comptabiliteit 

FedPol Federale politie 

FGP Federale gerechtelijke politie 
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FGP/OA Airport Federale gerechtelijke politie, onderzoeksafdeling op de luchthaven van Zaventem 

FIC Forum international sur la cybercriminalité 

FOD Federale overheidsdienst 

FOR-CMS Federale opdrachtencentrale 

FRA European Union Agency for Fundamental Rights 

FRANCOPOL Franstalig netwerk en orgaan voor overleg en samenwerking inzake politionele opleiding 
en expertise 

GBPR  Genegotieerd beheer van de publieke ruimte 

GPI Richtlijn voor de geïntegreerde politie - police intégrée 

GW Belgische grondwet 

HO-kledij Ordehandhavingskledij 

HRM Human Resources Management 

HyCap  Gehypothekeerde Capaciteit 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

IFA Institut de Formation de l’Administration fédérale 

IFE International Faculty for Executives 

IG Inspecteur-generaal 

IGPN Inspection générale de la police nationale 

IGST Directie Statuten van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale 
politie 

iIIRG International Investigative Interviewing Research Group 

ILP Intelligence led policing 

JIB Joint Information Box 

JOC  Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

KB RPPol Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten 

KB Koninklijk besluit 

KM Knowledge Management 

KUL Katholieke universiteit Leuven 

LINC Leuvens Instituut voor Criminologie 

LPA Luchtvaartpolitie – police aéronautique 

LPA BruNat Luchtvaartpolitie Brussel-Nationaal 

LPAO  Luchtvaartpolitie Oostende 

LTF Local Task Force of lokaal overlegplatform 

MFO-2 Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de 
politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie 

MFO Missions Fédérales – Federale Opdrachten 

NCET Nationaal Centrum voor Elektronische Toezicht 

NICC Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 

NTF National Task Force 
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OCAD Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 

OFO Opleidingsinstituut van de federale overheid 

OOP 41  Ministeriële omzendbrief betreffende de operationalisering van het referentiekader CP 4 
over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte n.a.v. gebeurtenissen die de 
openbare orde aanbelangen 

PLO  Palestine Liberation Organization 

PPL  Private Pilot License 

PV Proces-verbaal 

PZ Politiezone 

RAR  Rapport administratif - administratief informatierapport 

RIR Rapport informatif - informatierapport 

RPPol Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten 

SIS Schengen Information System 

s.l. sensu lato 

SPC Spoorwegpolitie – police des chemins de fer 

SPOC Single Point of Contact 

SSGPI  Sociaal Secretariaat van de geïntegreerde politie 

SURB Strafuitvoeringsrechtbank 

SV Strafvordering 

Sw. Strafwetboek 

TFN/NTF Task Force National / National Task Force 

UCL Université catholique de Louvain 

ULB Université libre de Bruxelles 

VCK Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg 

VCLP Vaste Commissie van de lokale politie 

VSSE Veiligheid van de Staat – Sûreté de l’État 

VZW Vereniging zonder winstoogmerk 

WGP Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus 

WPA Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 

WPR Wegpolitie – police de la route 

WPS West-Vlaamse Politieschool 

ZP Zone de police 

ZPZ 25 Omzendbrief van 7 december 2005 houdende procedures voor hernieuwing en 
aanwijzingen “en régime” in het mandaat van korpschef 
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