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VOORWOORD 

Dit verslag beschrijft de activiteiten van het werkingsjaar 2017. Zoals wettelijk 

voorzien, zendt het Vast Comité P1 het jaarverslag tegen 1 juni 2018 over aan de 

Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het Vast Comité P hecht er zeer 

veel belang aan de vooropgestelde timing te respecteren; het wil immers binnen de 

kortste termijnen verantwoording afleggen over zijn werking zodat de actualiteits-

waarde van de onderzoeken en aanbevelingen gegarandeerd blijft. 

Het jaarverslag geeft verantwoording over de wijze waarop het Comité P zijn 

opdrachten vervult, rekening houdend met de middelen waarover het beschikt. De 

dalende dotaties en opgelegde besparingen leggen evenwel een hypotheek op de 

(toekomstige) werking van het Comité P bij het vervullen van zijn wettelijke 

opdrachten. 

Waar het Comité P in 2013 nog 51 commissarissen-auditors en 34 administratieve 

medewerkers telde, zijn er vier jaar later, op 31 december 2017, nog slechts 

42 commissarissen-auditors en 29 (FTE) administratieve medewerkers. Daarnaast neemt 

de werklast binnen het Comité P elk jaar toe. 

De wettelijke opdrachten van het Comité P werden in de loop der jaren uitgebreid2 en 

ook het aantal ambtenaren met politiebevoegdheden is sedert de oprichting van het 

Comité P enorm gestegen. Naast de stijging van het aantal politieambtenaren is er ook 

de verhoging van het aantal veiligheidsagenten bij de openbare vervoers-

maatschappijen en de uitbreiding van het personeelskader bij het OCAD. 

Tevens zijn de (kern)opdrachten en bevoegdheden van de politiediensten en diensten 

met politiebevoegheid waarop het Comité P toezicht houdt sinds de oprichting van het 

Comité P in aanzienlijke mate uitgebreid.  

Deze uitbreiding van het aantal ambtenaren met politiebevoegdheden en van hun 

bevoegdheden heeft geleid tot bijkomende onderzoeken en het verwerven van 

bijkomende expertise bij de leden van de Dienst Enquêtes P (o.a. internationale 

 ·······························  
1 
 Wanneer in dit jaarverslag wordt verwezen naar het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten als 

instelling wordt de benaming “Comité P” gebruikt. Wanneer het gaat over het beslissingsorgaan dat bestaat 

uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de andere werkende leden wordt de term “Vast Comité P” 

gehanteerd. Dit onderscheid is voorzien in de Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- 

en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 
2  De wettelijke opdrachten van het Comité P werden in de loop der jaren uitgebreid: 

- ingevolge de wijziging van het artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 

door artikel 5 van de Wet van 30 juni 1996 tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het 

parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (BS 16 juli 1996) werd voorzien dat 

een parlementaire commissie “eveneens, overeenkomstig de wet van 18 juli 1991 tot regeling van 

het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, aan de Vaste Comités P en I opdracht [kan] geven om 

de nodige onderzoeken te doen”; 

- met de programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 2004) werden aan het Comité P 
bijkomende controleopdrachten toegekend in het kader van het toezicht op de veiligheidsdiensten en 

-agenten die werken voor een openbare vervoersmaatschappij in de uitoefening van hun opdrachten; 

- in 2006 werd het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) opgericht. Deze instelling valt 

onder de gezamenlijke controlebevoegdheid van de Vaste Comités P en I. 

Er zijn geen opdrachten weggevallen. 
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politiesamenwerking, informatiehuishouding, cybercrime, terrorisme, antiradicalisme, 

nieuwe (politie)technologieën, …). 

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de ontvangen en behandelde klachten. Ook 

in 2017 ontving het Comité P immers een ruim aantal klachten (2733) van burgers over 

het optreden van de politie, en dit over uiteenlopende thema’s. Om tot een betere 

beeldvorming en opvolging van de klachten te komen, werd een nieuwe databank in 

gebruik genomen die vanaf 1 april 2017 operationeel is. De meer uitgebreide 

mogelijkheden die deze databank ons verschaft, konden evenwel niet worden 

toegepast op de dossiers die werden geopend vóór die datum; bijgevolg is 2017 een 

overgangsjaar in termen van resultaten wat de analyse van de klachtendossiers betreft. 

Daarnaast wenst het Vast Comité P een globaal beeld te krijgen van alle klachten, ook 

deze die niet via het Comité P werden aangemeld en door de politiediensten zelf 

werden afgehandeld om zijn functie van observatorium van de politiediensten en van 

de diensten met (beperkte) politiebevoegdheid ten volle te kunnen waarmaken. Het 

Vast Comité P blijft daartoe investeren in het optimaliseren van de opvolging en 

behandeling van klachten. 

In 2017 voerde het Comité P toezichtsonderzoeken uit in een ruim aantal domeinen, nl. 

“politie en geesteszieken”, “onrechtmatige toegang tot databanken”, “de inzet van 

personeel en middelen bij gelijktijdige evenementen”, “de rol van de 

arrondissementele directeurs in het raam van het beheer van evenementen”, “het 

dragen van emblemen” en “de screeningspraktijk inzake het festival 

Tomorrowland 2017”. Tevens voerde het Comité P, op eigen initiatief of op initiatief 

van de parlementaire begeleidingscommissie, een aantal opvolgingsonderzoeken uit. 

Deze opvolgingsonderzoeken, die tot doel hadden na te gaan of eerder geformuleerde 

aanbevelingen werden geïmplementeerd, hadden betrekking op “de aanpak van 

financiële en economische onderzoeken binnen de federale gerechtelijke politie”, “het 

rijgedrag en verkeersongevallen met dienstvoertuigen”, “de opvolging van de 

problematiek en analyse van het risicobeheer door de verantwoordelijken van de 

politiediensten van politioneel geweld”, “het risicobeheer in verband met het beheer 

van de politionele informatie” en “de implementatie van de MFO-7 en het handboek 

‘Achtervolgen en intercepteren van voertuigen’”.  

De verslagen met betrekking tot deze toezichts- en opvolgingsonderzoeken zijn 

in extenso gepubliceerd op de website www.comitep.be en de syntheses zijn 

opgenomen in dit jaarverslag. 

Het Vast Comité P is verheugd over de belangstelling en betrokkenheid van de 

parlementaire begeleidingscommissie bij het actief opvolgen van de aanbevelingen van 

de toezichtsonderzoeken door middel van het ontwikkelde stuurbord. Het Vast 

Comité P drukt eveneens zijn waardering uit voor de initiatieven die genomen werden 

door het Parlement, de bevoegde ministers en de politieverantwoordelijken en die een 

resultante zijn van de aanbevelingen van zijn toezichts- of opvolgingsonderzoeken. 
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Met het cahier ‘Politionele rechtshandhaving op de Noordzee vanuit Belgisch 

perspectief. Enkele juridische kwesties verduidelijkt’ heeft het Vast Comité P in 2017 

de reeks Cahiers Vast Comité P nieuw leven ingeblazen. Net als in het verleden, zal het 

Vast Comité P in de vorm van een cahier studies publiceren rond actuele onderwerpen 

betreffende de werking van de politie en de diensten en ambtenaren met 

politiebevoegdheid. De analyse van de aan het Vast Comité P meegedeelde rechtspraak 

betreffende misdaden en wanbedrijven begaan door leden van de politiediensten, 

welke voorheen was opgenomen in het jaarverslag, zal in de loop van de maand juni 

2018 het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk cahier. Met het hernemen van de 

cahiers wil het Vast Comité P zijn eigen expertise en de kennis die het verzamelde 

tijdens zijn onderzoeken aan een ruimer publiek kenbaar maken, in een permanent 

streven mee te werken aan het optimaal functioneren van de politiediensten en de 

diensten en ambtenaren met politiebevoegdheid. 

Het Vast Comité P wenst ten slotte alle medewerkers van het Comité P, zowel van de 

Dienst Enquêtes P als van de ondersteunende diensten, oprecht te danken voor hun 

blijvende inzet en bekwame betrokkenheid. Bijzondere dank gaat bovendien uit naar 

de leden van het redactieteam die het mogelijk hebben gemaakt om het jaarverslag 

binnen de vooropgestelde termijn te kunnen overmaken aan de Voorzitter van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 

 

 

 

 

Johanna Erard Guy Cumps 

Voorzitter Ondervoorzitter 

 

 

 

Herman Daens Jack Vissers Antonio Caci 

Vast Lid Vast Lid Vast Lid 
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1. Onafhankelijke instelling 

1.1 Ten dienste van de wetgevende macht 

Het 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 (en 

zonder tussenkomst van het Vast Comité P). 

Het Comité P ontvangt een jaarlijkse dotatie van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers en is haar 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 Vast Comité P is in te staan voor de volledig externe en neutrale 

controle van de diensten, door de wetgever geplaatst onder het toezicht van het Vast 

Comité P, zoals bedoeld in artikel 1 van zijn organieke Wet van 18 juli 1991. Een 

dergelijke controle is noodzakelijk 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 Vast 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 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 

De Dienst Enquêtes P is grotendeels samengesteld uit onderzoekers die gedetacheerd 

zijn vanuit de diensten die het voorwerp uitmaken van het toezichtsdomein van het 

Comité P. De aanwezigheid van deze gedetacheerde onderzoekers, die na verloop van 

tijd kunnen terugkeren naar de betreffende diensten, is soms een doorn in het oog van 

internationale instanties die toezicht houden op de naleving van de mensenrechten. 

Meer bepaald organisaties in de schoot van de Raad van Europa zoals het CPT en het 

ECRI3, of in de schoot van de Verenigde Naties zoals het CAT, het CERD en het Comité 

voor de rechten van de mens4, formuleerden hierover in het verleden reeds meermaals 

bedenkingen.   

De bedoelde instanties zien hierin een reden om te vrezen dat de Dienst Enquêtes P en, 

bij uitbreiding, het Vast Comité P soms niet ‘ten gronde’ zouden onderzoeken. 

 ·······························  
3
  Afkorting voor Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling 

of bestraffing respectievelijk Europese Commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid. 
4
  CAT staat voor het Antifolteringscomité van de Verenigde Naties en CERD voor Comité voor de uitbanning 

van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties. 
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Ook al zijn kritieken van deze instanties niet bindend voor België, toch wenst het Vast 

Comité P er rekening mee te houden, in het bijzonder wanneer deze uitgaat van het 

CPT wiens standpunten en normen de jongste jaren meer en meer gecapteerd worden 

in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

Het Vast Comité P staat ervoor garant dat de diverse samenstelling van de Dienst 

Enquêtes P met statutaire en gedetacheerde commissarissen-auditors, elk met een 

eigen achtergrond en specifieke vaardigheden, net toelaat om onderzoeken te voeren 

die voldoen aan wat men kan verwachten van een onafhankelijke instelling.   

De positieve appreciaties die het CPT formuleerde over het werk van het Vast Comité P 

en zijn Dienst Enquêtes P5 moeten dan ook tegen die achtergrond worden gelezen. Het 

is dan ook bijzonder verheugend vast te stellen dat het CPT in zijn meest recente 

rapport over een periodiek bezoek aan België, geen negatieve bemerkingen meer 

formuleerde met betrekking tot de samenstelling van de Dienst Enquêtes P. 

Lezing van de Straatsburgse rechtspraak over de procedurele invulling van in het 

bijzonder de artikelen 2 (het recht op leven) en 3 (het folterverbod) EVRM en over 

artikel 13 EVRM (recht op een ‘effective remedy’) leert overigens dat het EHRM bij de 

inschatting van een en ander eerder focust op wat er in de mate van een 

(straf)onderzoek gedaan wordt (de kwestie van de mate van adequaatheid) en hoe een 

en ander vervuld wordt (de kwestie van de mate van diepgang en zorgvuldigheid, onder 

andere ook op het vlak van de snelle opstart en de gepaste vooruitgang van het 

onderzoek) dan op wie het onderzoek uitvoert. 

Aan te stippen valt dat het EHRM op het vlak van wie het onderzoek voert wel een 

aantal bakens lijkt te stellen, in globo te beoordelen. Meer bepaald komt uit de 

Straatsburgse rechtspraak naar voor dat een onderzoek naar een bepaalde dienst of 

ambtenaren van die dienst niet mag gebeuren door onderzoekers van diezelfde dienst 

noch door onderzoekers die op een of andere manier aanwezig waren bij of deelnamen 

aan het gelaakte gebeuren, ook al speelden ze hierin voor de rest geen rol, noch door 

 ·······························  
5  Zie bijvoorbeeld: CPT/Inf (2006) 15, 15, nr. 16 (“Outre les autorités judiciaires, un contrôle externe des 

services de police est assuré par le Comité P, qui relève directement du Parlement et dont il convient de 

souligner la qualité des travaux)”; CPT/Inf (2006) 15, 20, nr. 29 (“Le système de contrôle des activités des 

forces de l’ordre peut être considéré comme adéquat”); CPT/Inf (2006) 15, 47-48, nr. 115 (over het 

onderzoek door de Dienst Enquêtes P van het Vast Comité P inzake een politioneel optreden in 2003 in de 

gevangenis van LANTIN stelt het CPT: “S'agissant de l'enquête judiciaire, le rôle des forces de l'ordre a été 

examiné en détail par le Service d'Enquêtes du Comité Permanent de Contrôle des Services de Police, qui a 

effectué à cet égard un travail remarquable”). 
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onderzoekers die van de voorbereiding van het optreden dat tot klachten en dergelijke 

leidde op de hoogte waren6. 

Het komt het Vast Comité P dan ook voor dat, mits respect van de hiervoor vermelde 

bakens waarover het zal waken, er wel degelijk sprake is van een verzekerd 

onafhankelijk en onpartijdig onderzoek door de Dienst Enquêtes P en, bij uitbreiding, 

door het Vast Comité P. Voor zover nodig verwijst het Vast Comité P ook nog naar de 

overwegingen die het ter zake reeds formuleerde in zijn activiteitenverslag 20047 en 

die als het ware één geheel vormen met hetgeen in dit punt van het jaarverslag 2017, 

ook ter actualisering, naar voor gebracht wordt. 

  

 ·······························  
6
  Zie: H. BERKMOES, “Enkele recente lessen uit Straatsburg dienstig voor de politie(praktijk)” in F. DERUYCK 

(ed.), Strafrecht in breed spectrum, Brugge, die Keure, 2014, (1), 12-13. Zie in het bijzonder ook: EHRM 
15 mei 2007, Ramsahai et al. versus Nederland, http://hudoc.echr.coe.int (waarin de tussenkomst van de 

Rijksrecherche (vergelijkbaar met de Dienst Enquêtes P wat diens gerechtelijke taken betreft) als een 

positief element aanzien wordt inzake de onafhankelijkheid van het gevoerde onderzoek); EHRM 

10 maart 2009, Cakir versus België, http://hudoc.echr.coe.int (waarin het feit dat het onderzoek gedaan 

werd door de Dienst Enquêtes P op zich niet in strijd bevonden werd met de onderzoeksverplichtingen, 

resulterend uit het EVRM, waarbij opgemerkt dient te worden dat de bevindingen van het onderzoek niet 

onverdeeld ten voordele van de klager waren). Cf. EHRM 28 september 2015, Bouyid versus België, 

http://hudoc.echr.coe.int, § 129). Zie ook recent: EHRM 14 april 2015, Mustafa Tunç en Fecire Tunç versus 

Turkije (zoals besproken door Michaël Merrigan in RW 2016-17, 439-440) waarin het EHRM stelde dat de 
vereiste van een onafhankelijk onderzoek vooral inhoudt dat het onderzoek gevoerd moet worden door 

iemand die niet betrokken is in de feiten of dat niet waarschijnlijk zou kunnen zijn (§§ 177 en 223). Zie ten 

slotte ook: B. RAINEY, E. WICKS en C. OVEY, Jacobs, White & Ovey. The European Convention on human 

rights, Oxford, University Press, 2014, 161. RAINEY et al. verwijzen naar EHRM 27 juli 1998, Güleç versus 

Turkije, EHRM 20 mei 1999, Ögur versus Turkije en EHRM 27 juli 1998, Ergi versus Turkije, en stellen op 

basis daarvan dat de onpartijdigheidseis van artikel 2 EVRM (maar hetzelfde kan gesteld worden inzake 

artikel 3 EVRM) derwijze gelezen moet worden dat het onderzoek uitgevoerd moet worden “by someone 

who is fully independent of those implicated in the events on the basis of objective evidence”. 
7
  Activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Parl. St. Kamer 2004-05, 

nr. 51-1966/1 (Kamer) en Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 3-1321/1 (Senaat), 57-65 en 75. 

http://hudoc.echr.coe.int/
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2. Missie 

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 federaal 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. 

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. 

Korte duiding bij deze missie 

In de voorbereidende werken van de organieke Wet van 18 juli 1991 staat vermeld 

dat:   

“Het toezicht dat de Regering wil invoeren (...) heeft niet als voornaamste 

bedoeling om bij de politie- en inlichtingendiensten individuele feiten vast te stellen 

met het oog op het sanctioneren ervan: dat blijft de volle bevoegdheid van de 

gerechtelijke of tuchtrechtelijke overheid. Het doel van het toezicht is om 
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eventueel onvolkomenheden in en het falen van het systeem vast te stellen en 

voorstellen te formuleren om dat te verhelpen”8. 

In de voorbereidende werken van de wijzigingswet van 3 mei 2003 staat verder:   

“Het Parlement heeft het Vast Comité P dus niet als hoofddoel gesteld om toe te 

zien op de toepassing van de wetten en reglementen door de politiediensten, een 

waardeoordeel te vellen over de werking van een specifieke politiedienst of nog de 

individuele klachten en aangiften van de burger te onderzoeken met betrekking tot 

het politiebeleid zoals bepaald door het Parlement of de uitvoerende macht wordt 

uitgevoerd. (...) Het is voor het Parlement derhalve noodzakelijk dat de activiteiten 

van het Vast Comité P aanleiding geven tot een algemene en pertinente analyse die 

het mogelijk maakt, aanbevelingen te  formuleren, de vastgestelde disfuncties te 

remediëren en aldus de algemene werking van de politiediensten te verbeteren”9. 

  

 ·······························  
8
  Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1305/8, 12. 

9
  Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1790/1, 5. 
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3. Observatoriumfunctie 

Sinds zijn oprichting heeft het Comité P het hoofd moeten bieden aan een aanzienlijke 

toename van de werklast bij het verwerken van individuele klachten en aangiften. 

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 politiediensten. 

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 politieverantwoordelijken 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 conclusies en 

aanbevelingen geformuleerd binnen de kortst mogelijke termijn, 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. 
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4. Bevoegdheidsdomeinen 

De wetgever plaatste diverse diensten onder het toezicht van het Vast Comité P10. 

Luidens artikel 3, eerste lid, 1° van zijn organieke Wet van 18 juli 1991 gaat het om de 

lokale en de federale politie maar ook om de zogenaamde ‘bijzondere 

inspectiediensten’ (BID’s), door de wetgever omschreven als “de diensten die 

ressorteren onder de overheden en instellingen van openbaar nut, waarvan de leden 

met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie of van agent van 

gerechtelijke politie zijn bekleed”. Volgens dezelfde wet zijn ook de personen die 

individueel bevoegd zijn om strafbare feiten op te sporen en vast te stellen, 

onderworpen aan het toezicht van het Vast Comité P (art. 3, tweede lid). Sedert 2006 

is het Vast Comité P volgens zijn organieke Wet van 18 juli 1991 ook toezichtsbevoegd 

voor het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en dient het zich te buigen 

over de wijze waarop de ondersteunende diensten (andere dan deze die al gevat zijn 

door de organieke Wet van 18 juli 1991) voldoen aan hun informatieverplichtingen 

jegens het OCAD zoals bepaald in de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van 

de dreiging (art. 1, eerste lid, 2° en 3° van de organieke Wet). Daarnaast is het Vast 

Comité P luidens de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere 

veiligheid (die de gelijknamige wet van 10 april 1990 ophief) toezichtsbevoegd voor de 

veiligheidsdiensten bij de openbare vervoersmaatschappijen. In de voorbereidende 

werken op die wet lijkt de bevoegde minister te stellen dat de bepalingen van de 

organieke Wet van 18 juli 1991 van overeenkomstige toepassing zijn op het toezicht op 

de bedoelde veiligheidsdiensten11. 

Om alle mogelijke verwarring – in de praktijk blijkt die soms, weliswaar veelal enkel in 

een eerste fase, te bestaan – over de toezichtsbevoegdheid van het Vast Comité P 

inzake de BID’s te vermijden, kunnen de volgende expliciteringen geformuleerd worden 

met betrekking tot het aangestipte artikel 3, eerste lid, 1° van de organieke Wet van 

18 juli 199112. Zodra binnen een overheidsdienst ambtenaren door de wetgever gelast 

zijn met een gerechtelijke opdracht of wanneer een ambtenaar een gerechtelijke 

bevoegdheid gekregen heeft van de wetgever, is het Vast Comité P toezichtsbevoegd. 

Dat men hierbij niet de bevoegdheid van officier van gerechtelijke politie zou hebben, 

maakt niets uit. Het Vast Comité P blijft dan toezichtsbevoegd, want iemand die 

gerechtelijke taken toebedeeld kreeg, zonder officier van gerechtelijke politie te zijn, 

is agent van gerechtelijke politie. Het is evenmin van belang of de betrokken 

ambtenaar over weinig dan wel veel gerechtelijke bevoegdheden beschikt. Ook al heeft 

een ambtenaar enkel strafrechtelijke verbaliseringsbevoegdheid en mag hij niet 

fouilleren, huiszoekingen doen enzovoort, dan nog is het Vast Comité P 

toezichtsbevoegd. Ook maakt het niet uit dat de betrokken BID in de praktijk eerder 

regulerend dan opsporingsgericht zou optreden. De wetgever heeft namelijk een 

 ·······························  
10

  In dit jaarverslag wordt de term ‘politiediensten’ als algemene norm gehanteerd om alle diensten en 

personen aan te duiden waarvoor het Comité P toezichtsbevoegd is. 
11

  Parl. St. Kamer 2016-17, nr. 54-2388/3, 61-62. 
12  Zie voor uitgebreide toelichting: G. BOURDOUX en F. GOOSSENS, “Het Comité P en de BID’s: reflecties 

over de noodzaak dan wel wenselijkheid van scherpstelling van de controlebevoegdheid, onder andere in 

functie van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid” in W. PEETERS, G. BOURDOUX en 

P. PONSAERS (ed.), De bijzondere inspectiediensten, Brussel, Politeia, 2006, 169-191. 
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organiek criterium gehanteerd om het Vast Comité P bevoegd te verklaren: het hebben 

van een gerechtelijke bevoegdheid volstaat, ook al treedt men in de praktijk eerder 

regulerend op. De toezichtsopdracht van het Vast Comité P is zeer breed en fluctueert 

geenszins in functie van de politiedienst (lokale of federale politie dan wel BID) waarop 

toezicht uitgevoerd wordt. Dit ruime toezicht – naar aspecten en bevoegdheden 

geregeld in de organieke Wet van 18 juli 1991 – moet de volgende hogere finaliteit die 

de wetgever zag voor het Vast Comité P dienen: “Het doel van het toezicht is om 

eventueel onvolkomenheden in en het falen van het systeem vast te stellen en 

voorstellen te formuleren om dat te verhelpen”13. Het voormelde werd gecapteerd in 

het activiteitenverslag 2006-2007 van het Vast Comité P dat besproken werd in het 

Parlement op 11 juli 2008. 

 ·······························  
13  Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1305/8, 12. 
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1. Organisatie 

Het Comité P werd opgericht door het federaal Parlement opdat het over een extern 

toezichtsorgaan op de politiediensten zou kunnen beschikken.   

De activiteiten van het Comité P worden opgevolgd door de Kamer van 

volksvertegenwoordigers. Daartoe vergadert de bijzondere commissie belast met de 

parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten 

en van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 

zeer regelmatige tijdstippen, minstens eenmaal per kwartaal, met het Vast Comité P. 

Het Comité P bestaat uit drie componenten: het Vast Comité P, de Dienst Enquêtes P 

en de Dienst Administratie en Steun. 

Vanuit de bezorgdheid om transparant te zijn en rekenschap af te leggen over het 

gepast gebruik van de bevoegdheden, wordt hierna ingegaan op de werking en de 

activiteiten van deze componenten. 

1.1 Vast Comité P 

Het Vast Comité P is samengesteld uit vijf werkende leden, onder wie een voorzitter – 

die een magistraat moet zijn – en een ondervoorzitter14. Ze worden benoemd door de 

Kamer van volksvertegenwoordigers voor een hernieuwbare termijn van zes jaar en 

voor elk van hen worden twee plaatsvervangers benoemd.   

De Kamer van volksvertegenwoordigers is er bij de oprichting van het Comité P van 

uitgegaan dat de voorzitter door de benoemende overheid diende te worden 

aangewezen en niet moest worden verkozen door de leden van het Comité om aldus 

bepaalde evenwichten te kunnen garanderen. Zo is er onder meer het taalevenwicht 

met het Vast Comité I, waarbij de voorzitter van het ene Comité Nederlandstalig moet 

zijn en de andere Franstalig. 

Het Vast Comité P is een collegiaal orgaan waarbinnen de vaste leden door 

beraadslagingen, het uitwisselen van visies en debat tot een gezamenlijke beslissing 

komen. Aldus worden alle eindbeslissingen in plenaire vergadering genomen door de 

vijf vaste leden. Ook al hebben de organieke Wet en het huishoudelijk reglement15 aan 

de voorzitter een beperkt aantal specifieke bevoegdheden toegekend, waardoor deze 

de facto beschouwd kan worden als een “primus inter pares”, zijn het toch de 

collegialiteit, het vertrouwen, het wederzijds respect en een actieve samenwerking 

tussen alle vaste leden die dé succesfactoren zijn voor de goede werking van het Vast 

Comité P. 

Het Vast Comité P zendt van elk toezichts- en opvolgingsonderzoek een verslag aan het 

Parlement, dat grondig wordt besproken tijdens de vergaderingen met de 

parlementaire begeleidingscommissie. 

 ·······························  
14

  Artikel 4 van de organieke Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en 

inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 
15

  Artikelen 14, 24 en 27 van de organieke Wet van 18 juli 1991 en artikel 13 van het huishoudelijk 

reglement. 
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De leden van het Vast Comité P hebben geen bevoegdheid inzake gerechtelijke 

onderzoeken en opsporingsonderzoeken. De organieke Wet van 18 juli 1991 voorziet 

wel in een meldingsplicht vanuit de parketten en parketten-generaal wat betreft deze 

onderzoeken tegen een lid van de politiediensten, en ook wat betreft de gevelde 

vonnissen of arresten die betrekking hebben op misdaden of wanbedrijven begaan door 

de leden van politiediensten.   

De concrete inhoud van een door het parket of de onderzoeksrechter aan de Dienst 

Enquêtes P toevertrouwd strafdossier, net als de uit te voeren plichten of de resultaten 

ervan zijn hen evenwel niet bekend.   

Wanneer leden van de Dienst Enquêtes tijdens strafonderzoeken ook organisatorische 

disfuncties vaststellen, kunnen zij het Vast Comité P daarover informeren met het oog 

op het eventueel opstarten van een afzonderlijk toezichtsonderzoek. In voorkomend 

geval zal een toezichtsonderzoek meestal na het afsluiten van het strafonderzoek 

worden opgestart, maar dat zal nooit betrekking hebben op de strafrechtelijke 

aspecten. 

1.2 Dienst Enquêtes P 

De Dienst Enquêtes P staat, met uitzondering van de opdrachten van gerechtelijke 

politie, onder het gezag van het Vast Comité P. De directeur-generaal van de Dienst 

Enquêtes P leidt deze dienst en verdeelt er de taken onder het collegiaal gezag, leiding 

en toezicht van het Vast Comité P.   

De directeur-generaal en de twee adjunct-directeurs-generaal van de Dienst Enquêtes P 

worden benoemd door het Vast Comité P voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. 

Deze operationele dienst is op het terrein de meest zichtbare component van het 

Comité P. Voor de uitvoering van de toezichts- en opvolgingsonderzoeken en van een 

klein gedeelte van de klachtonderzoeken doet het Vast Comité P een beroep op de 

leden van deze dienst. Daarnaast voeren deze leden, maar dan op vordering van de 

gerechtelijke overheden, ook strafonderzoeken uit naar politieambtenaren (in de brede 

zin van het woord) die verdacht worden van een misdaad of wanbedrijf. 

Naar gelang de aard van het onderzoek werkt de Dienst Enquêtes P met andere 

woorden voor verschillende opdrachtgevers, en belangrijker nog, hanteren de 

medewerkers van de Dienst Enquêtes P andere bevoegdheden. 

De leden van de Dienst Enquêtes P zijn bekleed met de hoedanigheid van officier van 

gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings16. Zij genieten 

daarenboven van een recht van voorrang op de andere officieren en agenten van 

gerechtelijke politie en kunnen de bijstand van de openbare macht vorderen. 

Voor de onderzoeken die geen strafonderzoek uitmaken, worden de bijzondere 

wettelijke bevoegdheden van de leden van de Dienst Enquêtes P opgesomd in de 

organieke Wet van 18 juli 1991. Deze voorziet onder meer in een toegangsrecht- en 

 ·······························  
16

  De leden van de Dienst Enquêtes P hebben m.a.w. inzake gerechtelijke opdrachten dezelfde bevoegdheden 

dan deze toegekend aan officieren van gerechtelijke politie, hulpofficieren van de procureur des Konings. 
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doorzoekingsrecht van politiecommissariaten op elk uur van de dag en nacht, de 

mogelijkheid om documenten in beslag te nemen, enz. 

Alle leden van de Dienst Enquêtes P hebben dezelfde bevoegdheden. In de praktijk is 

het niettemin zo dat de dossiers bij voorkeur worden toegewezen aan de 

commissarissen-auditors al naar gelang hun specifieke competenties. 

Voor het uitvoeren van de onderzoeken zijn commissarissen-auditors overal te lande in 

contact met diverse personen, o.m. voor het afnemen van verklaringen of 

getuigenissen, het inkijken van registers, het houden van een overleg met een 

korpschef, leidinggevende of lid van een Dienst Intern Toezicht (DIT), enz. Dit verklaart 

waarom veel capaciteit gaat naar verplaatsingen. 

Bovendien verzekert de Dienst Enquêtes P dagelijks een 24-urenpermanentiedienst die 

is samengesteld uit twee Nederlandstalige en twee Franstalige commissarissen-auditors 

met een aanwezigheid ten burele tussen 08.00 uur en 17.00 uur. 

1.3 Administratieve dienst 

De Administratieve dienst wordt geleid door een griffier, die eveneens door de Kamer 

van volksvertegenwoordigers wordt benoemd. De griffier neemt de leiding en het 

beheer waar van de leden van het administratief personeel onder het collegiaal gezag 

en toezicht van het Vast Comité P. 

De administratieve medewerkers geven de nodige ondersteuning onder meer in de 

volgende domeinen: secretariaat, IT, vertaling, juridische studies, financiën, 

personeel, logistiek en vervoer, onthaal, informatie en documentatie. 

De Klachtensectie werd opgericht met als doel klachten en aangiften te ontvangen, te 

analyseren en te behandelen, alsook diverse informatie afkomstig van verschillende 

overheden en de politiediensten in verband met het optreden van die diensten te 

verwerken. 
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2. Activiteiten van het Vast Comité P 

2.1 Beleid en strategie 

De strategische uitdagingen voor de instelling werden tijdens een strategisch seminarie 

in maart 2017 door de leden van het Vast Comité P besproken, in aanwezigheid van de 

griffier, de directeur-generaal en de adjunct-directeurs-generaal van de Dienst 

Enquêtes P. 

Voor de toekomst wil het Vast Comité P blijven streven naar een verbeterde werking 

met volgehouden aandacht voor zowel interne als externe aspecten. Daartoe wil het 

verder initiatieven ontplooien die o.m. betrekking op: 

 de methodologie voor het voeren van en rapporteren over 

toezichtsonderzoeken; 

 het intern proces van de klachtbehandeling; 

 het verbeteren van het welzijn op het werk d.m.v. een globaal preventieplan 

en jaaractieplannen; 

 het verhogen van de synergie binnen de instelling, maar ook met andere 

instellingen die afhangen van het federaal Parlement; 

 kennismanagement. 

2.2 Jaarverslag 2016 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Vast Comité P zijn jaarverslag 2016 neergelegd bij 

de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het jaarverslag werd op 21 juni 2017 besproken 

met de leden van de parlementaire begeleidingscommissie van de Comités P en I. 

2.3 Toezichts- en opvolgingsonderzoeken 

De verslagen over de toezichts- en opvolgingsonderzoeken van het Vast Comité P 

worden overgemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie. Sommige van die 

verslagen worden tegelijkertijd ook aan diverse gerechtelijke en bestuurlijke 

overheden overgemaakt, weliswaar op voorwaarde dat de vertrouwelijkheid ervan 

gegarandeerd wordt tot na de bespreking van het verslag in de parlementaire 

begeleidingscommissie. 

Aldus werden in 2017 12 verslagen overgemaakt aan de parlementaire 

begeleidingscommissie van het Vast Comité P. Elf van die verslagen zijn openbaar 

gemaakt, met name met betrekking tot de volgende thematieken: 

 Politie en geesteszieken: standpunten inzake enkele in de praktijk gerezen 

juridische kwesties; 

 Onrechtmatige toegangen tot databanken door leden van de politiediensten; 

 Rijgedrag en ongevallen met politievoertuigen; 

 Personeel en middelen bij gelijktijdige evenementen: wanneer is de 

risicodrempel overschreden?; 

 Politioneel geweld; 
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 De aanpak van financiële en economische onderzoeken binnen de federale 

gerechtelijke politie na de optimalisatie en de hertekening van de centrale 

directies; 

 Over de middelen die door de geïntegreerde politie worden ingezet om de 

risico’s gebonden aan de toegang tot de politionele informatie in te perken, in 

het bijzonder voor de informatie betreffende het operationeel domein en/of de 

zogenaamd gevoelige informatie; 

 Het dragen van emblemen bij de politie; 

 Rol van de arrondissementele directeurs in het raam van het beheer van 

evenementen; 

 Implementatie van de MFO-7 en het handboek ‘Achtervolgen en intercepteren 

van voertuigen’; 

 De screeningspraktijk inzake het festival ‘Tomorrowland 2017’: operationele en 

juridische aspecten. 

 

Het twaalfde verslag, dat handelde over de implicaties van de dreigingsniveaus 3 en 4, 

werd niet openbaar gemaakt gezien het delicate karakter van de erin vervatte 

informatie. 

2.4 Plenaire vergaderingen 

In 2017 heeft het Vast Comité P 49 plenaire vergaderingen gehouden en 

4 gemeenschappelijke vergaderingen met het Vast Comité I. De plenaire vergadering 

bestaat uit de vijf werkende leden en de griffier. Naast het beleid en het beheer, 

beslist zij o.m. over toezichts- en opvolgingsonderzoeken enerzijds en onderzoeken of 

analyses anderzijds, alsook over het gevolg dat wordt gegeven aan de ontvangen 

klachten en aangiften. Ook de directeur-generaal en/of de adjunct-directeurs-generaal 

van de Dienst Enquêtes P worden regelmatig uitgenodigd op de vergaderingen. 

2.5 Deelname aan nationale en internationale initiatieven 
of studiedagen 

Op internationaal vlak maakt het Comité P deel uit van verscheidene netwerken 

waarbinnen instellingen die in hetzelfde activiteitendomein werken hun ervaringen 

kunnen delen. 

Zo is het Comité P lid van het netwerk “IPCAN” (Independent Police Complaints 

Authorities’ Network), een netwerk van onafhankelijke overheden belast met klachten 

tegen politiediensten, dat werd opgericht op initiatief van de Franse Défenseur des 

droits, in mei 2013.   

De voorzitter van het Vast Comité P heeft deelgenomen aan de 3e conferentie van het 

IPCAN-netwerk georganiseerd door de Défenseur des droits en de Raad van Europa. De 

conferentie met als thema “de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden 

in de context van de versterking van de strijd tegen het terrorisme” vond plaats in 

Straatsburg (Frankrijk) op 14 en 15 september 2017. Vertegenwoordigers van 

onafhankelijke controle- en toezichtsorganen en van veiligheidsdiensten van de leden 

van het IPCAN-netwerk deelden hun ervaringen en wisselden van gedachten over het 

vrijwaren van het broze evenwicht tussen “veiligheid” en “vrijheden”. Deze 
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conferentie werd afgesloten met de ondertekening van de ‘Declaratie van Straatsburg’ 

in Europa. 

Het Comité P neemt ook deel aan het netwerk “EPAC” (European partners against 

corruption) dat opgericht is in november 2004 en samengesteld is uit instellingen van 

de lidstaten van de Europese Unie en van de Raad van Europa belast zowel met het 

toezicht op de politiediensten als met de voorkoming en de bestrijding van corruptie. 

In het verlengde van het EPAC-netwerk maakt het Comité P ook deel uit van het 

netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie “EACN” (European contact-

point network against corruption) dat in het leven geroepen is door het Besluit 

2008/852/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 2008. 

Een lid van het Vast Comité P, de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P en twee 

medewerkers hebben deelgenomen aan de jaarlijkse EPAC-conferentie die werd 

gehouden in Lissabon (Portugal), van 15 tot 17 november 2017. De werkgroep 

voorbehouden voor diensten en instellingen die toezicht houden op de politiediensten 

heeft zich geconcentreerd op het thema ‘Auditing police processes’. Het Comité P 

heeft er een presentatie gegeven over de verschillende processen die worden toegepast 

bij het uitvoeren van een toezichtsonderzoek en heeft de uitdagingen in dat verband 

toegelicht, meer bepaald op het vlak van rapportering, aanbevelingen en opvolging. 

Het Comité P is ook lid van Francopol, het orgaan voor overleg en samenwerking 

gebonden aan de Internationale organisatie van de francofonie. Francopol heeft als 

opdracht de bevordering van het delen van best practices en van onderzoek naar en 

reflecties over politionele opleiding en expertise. Francopol stelt zich tot doel om een 

excellentiecentrum te worden inzake het delen en het verschijnen van nieuwe 

tendensen op het vlak van politieopleiding. Dit netwerk streeft ernaar om de 

competenties van de politiediensten te vergroten zodat ze de burgers beter kunnen 

dienen. Francopol is een uitwisselingsplatform dat het mogelijk maakt om de 

coherentie te verbeteren tussen de acties op het vlak van openbare veiligheid en om de 

modernisering van het politieambt te versnellen. In die geest draagt het netwerk bij tot 

een francofonie die meer investeert in de as vrede, democratie en mensenrechten door 

acties te ontplooien die gericht zijn op de versterking van de capaciteit op het vlak van 

politie.  

Francopol is een internationale vereniging van politiediensten, controle-instanties, 

opleidingscentra, universiteiten, … die actief zijn in het domein van de politionele 

veiligheid in de Franstalige wereld.  

De “nationale” leden organiseren ook activiteiten in hun land. 

2.6 Ontvangst van officiële delegaties 

Op 9 mei 2017 werd een delegatie ontvangen van de Canadese politie, samengesteld uit 

leden van de Royal Canadian Mounted Police, Durham Regional Police Service en 

Greater Sudbury Police Service. Dit werkbezoek maakte deel uit van het CACP 

Executive Global Studies Program (2017) met als onderwerp “Measuring and Responding 

to New Dimensions of Public Trust and Confidence”. 
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Op 5 juli 2017 bracht een delegatie van de Georgische politie, leden van de Georgische 

Algemene Inspectie, een studiebezoek aan het Comité P in verband met de controle op 

de politie in de brede zin van het woord. 

De werkbezoeken strekten ertoe ervaringen en informatie uit te wisselen rond de 

werking van de instellingen en hun wettelijke verplichtingen. Tijdens deze 

werkbezoeken werd van gedachten gewisseld en nuttige informatie overgemaakt door 

het Vast Comité P, en dit rond zijn werking, wettelijk en reglementair kader, 

onderzoeksmethodes en uitdagingen voor de toekomst. 

2.7 Bijdragen van het Comité P ten behoeve van 
verschillende internationale instanties die toezicht 
houden op de mensenrechten 

De aandachtspunten van het Comité P inzake bescherming van de fundamentele 

rechten van de burgers in het kader van de uitoefening van het politieambt vallen 

samen met die van de internationale instellingen die onder het gezag van de Raad van 

Europa en de Verenigde Naties toezicht houden op de eerbiediging van de 

mensenrechten. Op vraag van de regering (vooral via 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. 

Op 27 maart 2017 heeft het Comité P een delegatie ontvangen van het Europees Comité 

ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of 

bestraffing (CPT), naar aanleiding van diens 7e periodiek bezoek aan België, dat 

plaatsvond van 27 maart tot 6 april 2017. Tijdens die ontmoeting werd aan het CPT een 

documentatiemap overhandigd met daarin onder meer: de cijfergegevens gepubliceerd 

in de jaarverslagen 2013, 2014 en 2015 van het Comité P met betrekking tot 

aantijgingen van politiegeweld; de evolutie van het reglementair kader inzake de 

rechten van mensen die van hun vrijheid zijn beroofd en de waarborgen tegen slechte 

behandeling; de initiatieven genomen door het Comité P ingevolge het overlijden van 

J. Jacob, op 6 januari 2010 in het commissariaat van de PZ Minos, te Mortsel; het 

verslag van het onderzoek dat in 2013 werd gevoerd naar de bestuurlijke 

aanhoudingen; alsook informatie betreffende de ervaring van een aantal pilootzones 

waarin de ‘taser’ als bijzonder bewapeningsstuk werd getest.   

De volgende onderwerpen werden besproken: de implementatie van de “Salduz plus”-

wet en de eventuele problemen in de praktijk; de tussenkomsten van politie ten 

aanzien van geesteszieken; de overbrenging van gevaarlijke gevangenen en het gebruik 

van bijzondere middelen; de strafonderzoeken van de Dienst Enquêtes P inzake 

politiegeweld; en de langdurige staking van het penitentiair personeel en de inzet van 

politieambtenaren om de werking van verscheidene gevangenissen te helpen 

verzekeren.  
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Nadat zij voorafgaandelijk waren voorgelegd aan zijn parlementaire begeleidings-

commissie, heeft het Comité P aan het CPT bovendien de onderzoeksverslagen bezorgd 

met betrekking tot het politiegeweld, de thematiek “politie en geesteszieken” en de 

tussenkomst van het snelle respons team (SRT) van de politiezone Antwerpen in een 

jeugdinstelling waarbij gebruik werd gemaakt van de FN 30317. 

In april 2017 werd het Comité P gecontacteerd door de FOD Justitie in het kader van de 

opmaak van het 6e periodiek verslag van België over de toepassing van het 

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en van het 

4e periodiek verslag van België over de toepassing van het Antifolteringsverdrag van de 

Verenigde Naties. Het eerste van deze periodieke verslagen zal worden bestudeerd 

door het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Het tweede verslag zal 

worden bestudeerd door het Antifolteringscomité van de Verenigde Naties (CAT). Het 

Comité P heeft zijn bijdrage begin mei overgemaakt. Eind juni en eind juli 2017 werd 

bijkomende informatie overgemaakt. Deze bijdrage handelde onder meer over de 

klachten betreffende verwijderingsoperaties rechtstreeks ingediend bij het Comité P 

voor de periode 2010 tot 2016; de cijfergegevens inzake gevallen van slechte 

behandeling door de politie voor de periode 2005 tot 2015 (klachten rechtstreeks 

ingediend bij het Comité P; strafonderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P en 

uitgesproken strafrechtelijke veroordelingen); de resultaten van het toezichts-

onderzoek naar 30 lokale politiezones; de maatregelen die werden genomen om een 

register van vrijheidsberovingen in te voeren; alsook de opvolging door het Comité P 

van de thematiek “politie en geesteszieken”. 

Op 23 mei 2017 heeft het Comité P mevrouw A. Danka, van het Bureau voor 

democratische instellingen en mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE), ontvangen in het kader van de 4e monitoring door de 

OVSE van de vrijheid van vreedzame vergadering en de vrijheid van vereniging. Voor 

deze 4e monitoring neemt de OVSE 26 landen onder de loep, waaronder België. Het 

bezoek van mevrouw Danka was in het bijzonder toegespitst op de geplande 

manifestaties op 24 en 25 mei 2017 in Brussel, in de marge van de NAVO-top en van het 

bezoek van de Amerikaanse president Trump. Er werd gesproken over de 

werkzaamheden en de ervaring van het Comité P op het vlak van de openbare 

ordehandhaving door de politie tijdens manifestaties. 

Begin juli 2017 werd het Comité P gecontacteerd door een medewerker van het Bureau 

voor de Grondrechten van de Europese Unie (FRA – European Union Agency for 

fundamental rights) in het kader van de opmaak van een overzicht van de verschillende 

onafhankelijke instellingen belast met de bescherming van mensenrechten binnen de 

EU. Het Comité P heeft aan het FRA een algemene voorstelling van zijn structuur, zijn 

bestanddelen en zijn werking bezorgd. 

Eind november 2017 werd het Comité P gecontacteerd door de FOD Justitie in het 

kader van de inplaatsstelling van het nationaal mechanisme ter voorkoming van 

 ·······························  
17  Een less lethal wapen dat een projectiel afschiet door middel van een persluchtmechanisme. 
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foltering, in toepassing van het Facultatief protocol bij het Verdrag tegen foltering van 

de Verenigde Naties (OPCAT)18. België heeft dit facultatief protocol ondertekend op 

24 oktober 2005, maar heeft het nog niet kunnen bekrachtigen. Deze bekrachtiging 

vereist immers de aanwijzing van een of meer nationale onafhankelijke 

preventiemechanismen om foltering op nationaal niveau te voorkomen. Net zoals 

andere organen die heden één van de opdrachten van het nationaal mechanisme ter 

voorkoming van foltering vervullen, werd het Comité P verzocht om een vragenlijst in 

te vullen en bij te werken teneinde zijn precieze bevoegdheden te bepalen ten 

opzichte van het OPCAT alsook te achterhalen of zijn werking verenigbaar is met de 

eisen van onafhankelijkheid en expertise van het OPCAT. Het Comité P heeft zijn 

ingevulde en bijgewerkte vragenlijst begin december 2017 overgemaakt aan de FOD 

Justitie. 

 

  

 ·······························  
18  Facultatief protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling 

of bestraffing, zoals aangenomen op 18 december 2002 tijdens de 57e zitting van de Algemene vergadering 

van de Verenigde Naties door resolutie A/RES/57/199. Dit protocol heeft tot doel te voorzien in een 

systeem van regelmatige bezoeken door onafhankelijke internationale en nationale instanties aan plaatsen 

waar mensen verblijven die van hun vrijheid worden beroofd, teneinde foltering en andere wrede, 

onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing te voorkomen. 
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3. Activiteiten van de Dienst Enquêtes P 

De Dienst Enquêtes P voert zowel toezichts- en opvolgingsonderzoeken, klacht-

onderzoeken als strafonderzoeken uit. Bij strafonderzoeken werkt de Dienst Enquêtes P 

in opdracht van het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter en niet voor het Vast 

Comité P. Een klachtonderzoek door de Dienst Enquêtes P is een onderzoek van een 

door een burger aan het Comité P overgemaakte punctuele klacht. 

Toezichtsonderzoeken zijn onderzoeken met een thematische benadering. Hierna volgt 

een overzicht van de onderzoeken gestart én aan de Dienst Enquêtes P toegewezen in 

2017. Dit biedt echter geen volledig zicht op de door de Dienst Enquêtes P behandelde 

dossiers, aangezien er ook werd verder gewerkt aan dossiers die voor het 

kalenderjaar 2017 waren geopend. 

 

3.1 Toezichtsonderzoeken 

In 2017 startte het Vast Comité P 18 nieuwe toezichtsonderzoeken, 14 daarvan opende 

het Vast Comité P op eigen initiatief, met name betreffende volgende thema’s: 

 Marginale controle van de Diensten Intern Toezicht; 

 Opvang van slachtoffers door de politiediensten; 

 Analyse van de wijze waarop de coördinatie van de gerechtelijke opdrachten 

wordt verzekerd sinds de optimalisatie van de federale politie en van de impact 

daarvan op de uitvoering van deze opdrachten zowel op federaal als op lokaal 

niveau; 

 Politiegeweld zonder wettige reden; 

 Internationale politiesamenwerking: grensoverschrijdende samenwerking met 

Frankrijk; 

 Vaststellingen bij schietincidenten; 

 Opsluiting van transmigranten door de politie naar aanleiding van grootschalige 

bestuurlijke aanhoudingen; 

 Impact van het personeelstekort bij de federale wegpolitie; 

 Wijkwerking & radicalisering (de functionaliteit wijkwerking als hoeksteen van 

de politie in de netwerksamenleving); 

 Toepassing Salduz-wetgeving door de bijzondere inspectiediensten; 

 Veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen; 

 Analyse van de door de AIG toegepaste methodologie van de uitgevoerde audit 

inzake de verwijderingsopdrachten door LPA/Brunat; 

 Tomorrowland – een voorafgaande screening van festivalgangers; 

 Opvolging van eerder geformuleerde aanbevelingen in het kader van nood- en 

interventieplannen. 
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In samenwerking met het Vast Comité op de inlichtingendiensten werd een 

gemeenschappelijk onderzoek gestart met betrekking tot: 

 De ondersteunende diensten van het OCAD met uitzondering van de 

geïntegreerde politie en de inlichtingendiensten. 

 

Er werden in 2017 tevens twee onderzoeken gestart op vraag van de parlementaire 

begeleidingscommissie, met name: 

 Het dragen van emblemen op het uniform; 

 De samenwerking tussen de 6 Brusselse politiezones op het vlak van de 

functionaliteit openbare orde, in het bijzonder bij onvoorziene gebeurtenissen. 

 

Tot slot werd een toezichtsonderzoek gestart op vraag van de parlementaire 

onderzoekscommissie minnelijke schikking in strafzaken (cf. Deel VI.2.). 

3.2 Klachtonderzoeken door de Dienst Enquêtes P 

In 2016 startte het Vast Comité P 2733 klachtendossiers op basis van rechtstreeks aan 

het Comité P gemelde klachten. 185 of 6,8% daarvan werden nog in het 

kalenderjaar 2017 voor onderzoek aan de Dienst Enquêtes P toegewezen. In 2016 

bedroeg deze verhouding 3,6%. 

De Dienst Enquêtes P wordt door het Vast Comité P met de uitvoering van een 

klachtonderzoek belast in functie van een aantal criteria die verband houden met 

(a) de aard van de feiten, (b) de complexiteit van het onderzoek, (c) de hoedanigheid 

van de betrokken actoren, (d) de toe te passen onderzoeksmethodes, (e) de 

dringendheid en (f) de media-aandacht die sommige onderzoeken hebben. 
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3.3 Strafonderzoeken 

Tabel 1: Aantal strafonderzoeken 2012-2017 incl. evolutie 2016-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolutie 2016-2017 

Strafonderzoeken 
uitgevoerd door de 
Dienst Enquêtes P 

118 128 113 130 127 138 +9,2% 

 

De gerechtelijke overheden wezen in 2017 138 nieuwe strafonderzoeken toe aan de 

Dienst Enquêtes P. Dat is een stijging van 11 dossiers of 9,2% ten opzichte van 2016. 

Zoals al vorige jaren vermeld, bevat dit aantal niet alle strafonderzoeken die tegen 

politieambtenaren werden gevoerd. Sinds 22 september 2011 bestaat er een 

ministeriële richtlijn die de taakverdeling regelt tussen de Algemene inspectie van de 

federale politie en van de lokale politie en de Dienst Enquêtes van het Comité P over 

de opdrachten van gerechtelijke politie naar misdrijven waarbij politieambtenaren (in 

de brede zin) betrokken zijn.  

In navolging van deze ministeriële richtlijn stuurde de directeur-generaal van de Dienst 

Enquêtes P in 2017 zeven van de aan deze dienst overgemaakte dossiers terug naar de 

opdrachtgever van het onderzoek. In 2016 waren er dat vier. Van deze zeven kwamen 

vijf opdrachten van een procureur des Konings en twee van een onderzoeksrechter. Het 

ging hierbij over de gerechtelijke kwalificaties ‘arbitraire handeling’, ‘schending 

beroepsgeheim’ (x2), ‘druggebruik door een politieambtenaar’, ‘vrijwillige slagen en 

verwondingen’, ‘arbitraire opsluiting’ en ‘racisme’. 

De Dienst Enquêtes P voorziet tevens een 24 urenpermanentie. In 2017 diende de 

Dienst Enquêtes P op vraag van de gerechtelijke overheden 12 maal af te stappen, 

waarvan 10 afstappingen voor schietincidenten. 
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Tabel 2: Aantal strafonderzoeken 2017 

2017 Aantal strafonderzoeken 

Procureur des Konings 96 (16) 

Onderzoeksrechter 27 (2) 

Arbeidsauditeur 4 (3) 

Federaal Parket 2 

Aanvankelijk PV DE 9 

TOTAAL 138 

 

In 2017 voerde de Dienst Enquêtes P 96 strafonderzoeken (69,5%) op vraag van de 

procureurs des Konings. In 16 daarvan stelde de Dienst Enquêtes P het aanvankelijk 

proces-verbaal op. De onderzoeksrechters maakten 27 dossiers over aan de Dienst 

Enquêtes P, een vijfde van het aantal in 2017 geopende strafonderzoeken. Bij twee van 

deze 27 dossiers stelde de Dienst Enquêtes P het aanvankelijk proces-verbaal op. De 

arbeidsauditeurs maakten in 2017 vier dossiers over aan de Dienst Enquêtes P, waarvan 

drie op basis van een aanvankelijk proces-verbaal van de Dienst Enquêtes P. De 

commissarissen-auditors maakten nog 9 aanvankelijke processen-verbaal over aan de 

procureurs des Konings.  



 

 

O
rg

a
n
is

a
ti

e
 e

n
 a

c
ti

v
it

e
it

e
n
 

 

30/182 

Tabel 3: Aantal strafonderzoeken per gerechtelijk arrondissement 2016-2017 incl. 
evolutie 2016-2017 

Gerechtelijk 
arrondissement 

2016 2017 
% Aandeel 

2017 
Evolutie 

2016-2017 

Antwerpen 31 29 21,01% -2 

Brussel 32 23 16,67% -9 

Eupen 0 0 0% 0 

Halle-Vilvoorde 2 3 2,17% +1 

Henegouwen 19 18 13,04% -1 

Leuven 2 3 2,17% +1 

Limburg 0 6 4,35% +6 

Luik 5 3 2,17% -2 

Luxemburg 2 5 3,62% +3 

Namen 7 10 7,25% +3 

Oost-
Vlaanderen 

18 33 23,91% +15 

Waals-Brabant 1 2 1,45% +1 

West-
Vlaanderen 

8 3 2,17% -5 

TOTAAL 127 138 100% +11 
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Tabel 3 geeft een vergelijkend jaaroverzicht van de aan de Dienst Enquêtes P 

overgemaakte en in de kalenderjaren 2016 en 2017 geopende strafonderzoeken per 

gerechtelijk arrondissement.   

In 2017 voerde de Dienst Enquêtes P vooral strafonderzoeken in opdracht van de 

gerechtelijke overheden in Oost-Vlaanderen, namelijk 33, een stijging van 

15 strafonderzoeken ten opzichte van 2016. 29 strafonderzoeken werden geopend op 

vraag van de gerechtelijke overheden van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, 

terwijl de gerechtelijke overheden te Brussel 23 keer een beroep deden op de Dienst 

Enquêtes P, zijnde een daling van negen dossiers ten opzichte van 2016. 

De gerechtelijke overheden van de gerechtelijke arrondissementen Henegouwen en 

Namen deden respectievelijk 18 en 10 keer een beroep op de Dienst Enquêtes P.   

Net zoals in 2016 werd vier vijfde van de in 2017 bij de Dienst Enquêtes P geopende 

onderzoeken gevoerd in opdracht van gerechtelijke overheden te Oost-Vlaanderen, 

Antwerpen, Brussel en Henegouwen.  

In tegenstelling tot 2016 deden de gerechtelijke overheden te Limburg opnieuw een 

beroep op de Dienst Enquêtes P (+ 6 onderzoeken). 
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Kaart 1: Aantal strafonderzoeken 2017 per gerechtelijk arrondissement 

 

Van de 138 strafonderzoeken was meer dan de helft (55,8%) afkomstig van Vlaamse 

gerechtelijke arrondissementen, ruim een vierde (27,5%) van Waalse gerechtelijke 

arrondissementen en een zesde (16,6%) van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 
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Tabel 4: Aantal strafonderzoeken 2017 per gerechtelijk arrondissement 

Gerechtelijk 
arrondissement 

P
ro

c
u
re

u
r 

d
e
s 

K
o
n
in

g
s 

O
n
d
e
rz

o
e
k
sr

e
c
h
te

r 

D
ie

n
st

 E
n
q
u
ê
te

s 
P
  

A
rb

e
id

sa
u
d
it

e
u
r 

F
e
d
e
ra

a
l 
P
a
rk

e
t 

T
o
ta

a
l 

Antwerpen 27(7) 2 0 0 0 29 

Brussel 16(3) 3(1) 1 2(2) 1 23 

Halle-Vilvoorde 2 0 1 0 0 3 

Eupen 0 0 0 0 0 0 

Henegouwen 7(1) 8(1) 2 1(1) 0 18 

Leuven 2 1 0 0 0 3 

Limburg 5(1) 1 0 0 0 6 

Luik 2(1) 1 0 0 0 3 

Luxemburg 2 3 0 0 0 5 

Namen 9(2) 0 0 1 0 10 

Oost-Vlaanderen 22(1) 7 3 0 1 33 

Waals-Brabant 1 0 1 0 0 2 

West-
Vlaanderen 

1 1 1 0 0 3 

TOTAAL 96(16) 27(2) 9 4(3) 2 138 

 

In 2017 kwam ruim een vierde (28,1%) van de door de procureurs des Konings aan de 

Dienst Enquêtes P gevraagde strafonderzoeken uit het gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen. Iets minder dan een vierde (22,9%) van de door de procureur des Konings 
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gevraagde strafonderzoeken werd in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen 

gevoerd en een zesde in het gerechtelijk arrondissement Brussel.   

Tabel 4 geeft tussen haakjes ook weer in hoeveel van deze dossiers de Dienst 

Enquêtes P een aanvankelijk proces-verbaal aan de respectievelijke gerechtelijke 

overheden overmaakte. 

Bij de door de onderzoeksrechters aan de Dienst Enquêtes P overgemaakte 

strafonderzoeken kwamen er 8 uit het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, zeven 

uit het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, drie uit respectievelijk de 

gerechtelijke arrondissementen Brussel en Luxemburg, twee uit Antwerpen en telkens 

één uit Leuven, Limburg, Luik en West-Vlaanderen. 

De vier door de arbeidsauditeur bij de Dienst Enquêtes P geïnitieerde strafonderzoeken 

waren afkomstig uit de gerechtelijke arrondissementen Brussel, Henegouwen en 

Namen. 

Het Federaal Parket vroeg de Dienst Enquêtes P een onderzoek te voeren in de 

gerechtelijke arrondissementen Brussel en Oost-Vlaanderen. 
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Tabel 5: Verdeling van de gevoerde strafonderzoeken naar aard van de geregistreerde 
inbreuk 2017 

Inbreuken 2017 

(On)opzettelijke slagen en verwondingen 37 

Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening 
van zijn functies 

17 

Wapens 14 

Belaging/Stalking 14 

Schending van het beroepsgeheim 12 

Daden van willekeur gepleegd door de overheid 10 

Verdachte handelingen 9 

Racisme 9 

Bedreigingen 7 

Xenofobie 7 

 

Ook in 2017 was er bij een vierde van de aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwde 

strafonderzoeken sprake van ‘(on)opzettelijke slagen en verwondingen’, een stijging 

van 7 dossiers ten opzichte van 2016. Bij 17 strafonderzoeken werd onderzocht of er 

sprake was van ‘valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn 

functies’, in 2016 waren er dit 6. Bij telkens 14 strafonderzoeken was er sprake van 

‘wapens’ en ‘belaging’, 12 strafonderzoeken gingen over ‘schending van het beroeps-

geheim’, een halvering ten opzichte van 2016 en 10 strafonderzoeken betroffen ‘daden 

van willekeur’. 
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4. Activiteiten van de Administratieve dienst 

Het Vast Comité P en de Dienst Enquêtes P worden ondersteund door een dienst 

administratie die wordt geleid door de griffier. 

Meerdere leden van de administratie leveren ondersteuning aan de leden van het Vast 

Comité P bij de voorbereiding en uitvoering van zijn beleid. Het Comité P kan op deze 

medewerkers een beroep doen voor de analyse van juridische problematieken, 

documentaire opzoekingen in het kader van gevoerde (toezichts)onderzoeken en bij de 

redactie en vertaling van de publicaties en verslagen van het Comité P. Een aantal 

medewerkers leveren ook bijstand bij het financieel, personeels- en ICT-beleid. 

Binnen de administratie is er tevens de Klachtensectie, momenteel samengesteld uit 

14 personen, welke belast is met één van de kerntaken van het Comité P, zijnde de 

klachtenbehandeling in ondersteuning van de leden van het Vast Comité P. 

Tevens kan het Vast Comité P op een aantal leden van de dienst administratie 

terugvallen voor het onthaal van de bezoekers en voor de dagelijkse operationele 

ondersteuning en zorgen deze medewerkers ervoor dat de hele organisatie op logistiek 

vlak alle noodzakelijke werkingsmiddelen heeft. 
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5. Het Comité P in de pers 

De documentatiedienst raadpleegt dagelijks verscheidene informatiebronnen. Zo wordt 

de pers grondig doorgenomen, worden televisie-uitzendingen bekeken en blogs 

gecheckt. Bepaalde nieuwsberichten en andere uitzendingen kunnen aanleiding geven 

tot toezichtsonderzoeken of worden vermeld in verslagen. Vanuit zijn bekommernis om 

het imago van het Comité P bij de burger en de politie, leest de documentatiedienst 

ook aandachtig de diverse artikelen die aan de eigen instelling gewijd zijn. 

Zoals al het geval was in 2016, handelde een groot aantal krantenartikelen over de 

problematiek van het islamterrorisme. Voorbeelden van artikelen die gewag maakten 

van de onderzoeken van het Comité P zijn: “het onbehandelde dossier over terrorisme 

in Mechelen” en “de klacht van de heer Cheffou” (Faysal Cheffou, le coupable était 

top beau, Le Vif, 23/03/2017,  http://www.levif.be/actualite/belgique/faycal-

cheffou-le-coupable-etait-trop-beau/article-normal-633639.html). 

Twee andere thema’s die vrij vaak terugkeren, zijn het racisme bij de politie en het 

politiegeweld. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan enerzijds: “racisme bij 

antiterrorisme”, racisme bij de lokale politie Mechelen en Antwerpen (Racisme bij 

Mechelse politie – Vakbond VSOA verbijsterd over verspreide afbeelding, Metroline, 

25/02/2017,  https://nl.metrotime.be/2017/02/25/news/racisme-bij-mechelse-

politie-politievakbond-vsoa-verbijsterd-over-verspreide-afbeelding/) ; WhatsApp groep 

Antwerpse politie bulkt van de racistische berichten, De Redactie, 20/03/2017, 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2928147) en anderzijds: “geweld tegen 

studenten in Brussel” (Un étudiant accuse des policiers de violences graves : j’ai été 

tabassé et enfermé dans le coffre d’une voiture !, La Dernière Heure, 28/03/2017,  

http://www.dhnet.be/actu/faits/un-etudiant-accuse-des-policiers-de-violences-

graves-j-ai-ete-tabasse-et-enferme-dans-le-coffre-d-une-voiture-

58d95e16cd7064612afc7b17), “de zaak van de kleine Younes” (Bavure policière classée 

sans suite : les caméras ne fonctionnaient pas, La Capitale, 26/07/2017, 

http://www.sudinfo.be/5551/article/2017-07-26/bavure-policiere-classee-sans-suite-

les-cameras-ne-fonctionnaient-pas), “het geweld tegen migranten” (Politie gebruikt 

geweld tegen transmigranten in ons land, Het Laatste Nieuws, 18/12/2017, 

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-politie-gebruikt-geweld-tegen-

transitmigranten-in-ons-land~a3ea1a9d/) en het “onderzoek van het Comité P naar 

politiegeweld” (Violences policières : soutien au procès de Benjamin, JOC, 

17/10/2017,  https://www.joc.be/violences-policieres-soutien-au-proces-de-

benjamin/). 

  

http://www.levif.be/actualite/belgique/faycal-cheffou-le-coupable-etait-trop-beau/article-normal-633639.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/faycal-cheffou-le-coupable-etait-trop-beau/article-normal-633639.html
https://nl.metrotime.be/2017/02/25/news/racisme-bij-mechelse-politie-politievakbond-vsoa-verbijsterd-over-verspreide-afbeelding/
https://nl.metrotime.be/2017/02/25/news/racisme-bij-mechelse-politie-politievakbond-vsoa-verbijsterd-over-verspreide-afbeelding/
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2928147
http://www.dhnet.be/actu/faits/un-etudiant-accuse-des-policiers-de-violences-graves-j-ai-ete-tabasse-et-enferme-dans-le-coffre-d-une-voiture-58d95e16cd7064612afc7b17
http://www.dhnet.be/actu/faits/un-etudiant-accuse-des-policiers-de-violences-graves-j-ai-ete-tabasse-et-enferme-dans-le-coffre-d-une-voiture-58d95e16cd7064612afc7b17
http://www.dhnet.be/actu/faits/un-etudiant-accuse-des-policiers-de-violences-graves-j-ai-ete-tabasse-et-enferme-dans-le-coffre-d-une-voiture-58d95e16cd7064612afc7b17
http://www.sudinfo.be/5551/article/2017-07-26/bavure-policiere-classee-sans-suite-les-cameras-ne-fonctionnaient-pas
http://www.sudinfo.be/5551/article/2017-07-26/bavure-policiere-classee-sans-suite-les-cameras-ne-fonctionnaient-pas
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-politie-gebruikt-geweld-tegen-transitmigranten-in-ons-land~a3ea1a9d/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-politie-gebruikt-geweld-tegen-transitmigranten-in-ons-land~a3ea1a9d/
https://www.joc.be/violences-policieres-soutien-au-proces-de-benjamin/
https://www.joc.be/violences-policieres-soutien-au-proces-de-benjamin/
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Ook andere toezichtsonderzoeken hebben de aandacht van de journalisten getrokken. 

Zo werden in de pers de conclusies becommentarieerd van de onderzoeken naar “de 

behandeling van geesteszieken door de politie” (Omgaan met geestezieken door politie 

vaak delicaat. Zie ook recent rapport van Comité P inzake politie en geesteszieken, 

@eddyderaedt, Twitter, 23/12/2017,  

https://twitter.com/eddyderaedt/status/944544172400369664), de “onrechtmatige 

toegangen tot databanken door de leden van de politie” (La police trop laxiste sur 

l’utilisation abusive des banques de données, Le Vif, 05/05/2017,  

http://www.levif.be/actualite/belgique/la-police-trop-laxiste-sur-l-utilisation-

abusive-des-banques-de-donnees/article-normal-656881.html), “het toegangsverbod 

tot het festival Tomorrowland” (Tientallen festivalgangers Tomorrowland onterecht 

geweigerd, De Standaard, 24/11/2017,  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171124_03205729) en “het dragen van emblemen 

en andere logo’s op het politie-uniform” (Kevin Le Croisé, une croix qui divise la 

police, La Capitale, 18/05/2017,  http://brabant-

wallon.lacapitale.be/83801/article/2017-05-18/kevin-le-croise-une-croix-qui-divise-la-

police). 

Er werden ook verscheidene artikelen gepubliceerd over de “zaak-Kazakhgate” en meer 

in het bijzonder over de rol die de lokale politie van Waterloo daarin zou hebben 

gespeeld, over het onderzoek naar de “aantijgingen van corruptie binnen de dienst die 

instaat voor de repatriëringen”. Daarnaast werd bericht over het verslag over “de inzet 

van militairen op straat”, het onderzoek naar “het onrechtmatig gebruik van 

handboeien” en het onderzoek naar “de problematiek van foto’s en video’s”. 

Ingevolge de nieuwe pistes die opdoken, hebben de dagbladen ook ruime aandacht 

besteed aan de zaak van de Bende van Nijvel, die nog steeds niet opgehelderd is, en 

verwezen ze naar het feit dat een team van de Dienst Enquêtes P gevraagd was om de 

onderzoekscel belast met die zaak te versterken. 

En, zoals elk jaar, hebben de journalisten ons vorige jaarverslag aandachtig gelezen en 

de sterke punten samengevat, waarbij vooral de nadruk werd gelegd op de klachten die 

binnen onze instelling worden geregistreerd.  

https://twitter.com/eddyderaedt/status/944544172400369664
http://www.levif.be/actualite/belgique/la-police-trop-laxiste-sur-l-utilisation-abusive-des-banques-de-donnees/article-normal-656881.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/la-police-trop-laxiste-sur-l-utilisation-abusive-des-banques-de-donnees/article-normal-656881.html
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171124_03205729
http://brabant-wallon.lacapitale.be/83801/article/2017-05-18/kevin-le-croise-une-croix-qui-divise-la-police
http://brabant-wallon.lacapitale.be/83801/article/2017-05-18/kevin-le-croise-une-croix-qui-divise-la-police
http://brabant-wallon.lacapitale.be/83801/article/2017-05-18/kevin-le-croise-une-croix-qui-divise-la-police
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6. Het Comité P als bron of referentie voor 
parlementaire vragen 

Het Comité P is een toezichtsorgaan van het federaal Parlement. In dat opzicht kunnen 

zijn verslagen aanleiding geven tot besprekingen in het Parlement of daar argumenten 

voor leveren. Zowel bij de schriftelijke als bij de mondelinge vragen komen de 

onderzoeken van het Comité P zeer regelmatig ter sprake in het halfrond. 

In 2017 werd door verscheidene parlementaire onderzoekscommissies een beroep 

gedaan op het Comité P: de parlementaire onderzoekscommissie belast met het 

onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de aanneming en de 

toepassing van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, voor wat de 

minnelijke schikking in strafzaken betreft, doorgaans ‘Kazakhgate’-commissie 

genoemd, de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de 

omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in 

de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met 

inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de 

terroristische dreiging en de parlementaire onderzoekscommissie belast met het 

onderzoek over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en de eventuele 

belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten enerzijds en 

openbare besturen anderzijds. Bovendien hebben de volksvertegenwoordigers, zoals elk 

jaar, verschillende schriftelijke en mondelinge vragen gesteld over de verslagen en de 

onderzoeken van het Comité P. 

6.1 Schriftelijke vragen 

- Gautier Calomne, Uitrusting van de politieagenten 

- Olivier Maingain, Toepassing van omzendbrief GPI 81 

- Filip Dewinter, Agressie tegen politiemensen 

- Kattrin Jadin, Stroomstootwapens voor de lokale politie 

- Franky Demon, Controle op politiediensten 

- Georges Gilkinet, Oprichting van de MOTEM’s 

- Franky Demon, BBT’s 

- Georges Gilkinet, De moeilijke situatie in de politiezone Entre-Sambre-et-Meuse 

- Denis Ducarme, Gebruik van tasers 

- Kattrin Jadin, Machtsmisbruik door bepaalde politieagenten 

- Nawal Ben Hamou, Een passagier die werd aangevallen op een bus van De Lijn 

- Wouter Raskin, Het aantal klachten tegen acties van de Sociale Inspectiediensten 

- Benoît Friart, Hoofdcommissarissen en het Comité P 

- Emir Kir, Algemene nationale gegevensbank - Registreren van Belgische onderdanen 

- Benoît Friart, Personeelsbestand van de politie 

- Willy Demeyer, Aankondigingen na de vergadering van de bijzondere Ministerraad 

van 14 mei 2017 

- Katja Gabriëls, Dreigingsniveau 3 

- Benoit Hellings, Verdere uitvoering van het i-Policeprogramma 

- Sarah Smeyers, Het onderzoek naar de Bende van Nijvel 
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- Jean-Jacques Flahaux, Rellen in Brussel - Standpunt van MRAX 

- Gautier Calomne, Achtervolging van verdachte voertuigen - Opleiding van 

politieagenten 

6.2 Mondelinge vragen 

- Emir Kir, Controles waarbij van het uiterlijk wordt uitgegaan 

- Nahima Lanjri, De Antwerpse politie 

- Emir Kir, De vergoeding van de schade die door de politie wordt veroorzaakt 

- Kattrin Jadin, De bejegening van geesteszieken door de politie 

- Sabien Lahaye-Battheu, De behandeling van geesteszieken door de politie 

- Katja Gabriëls, Hans Bonte, Brecht Vermeulen, Ozlem Ozen, De preventieve 

algemene screening van de 400.000 bezoekers van Tomorrowland 

- Emir Kir, Het ontbreken van een opleiding defensief rijden bij de politie 

- Nawal Ben Hamou, De houding van België inzake politiegeweld 

- Annick Lambrecht, Stefaan Van Hecke, Sarah Smeyers, Raf Terwingen, Raoul 

Hedebouw, Marco Van Hees, Gautier Calomne, Carina Van Cauter, Ozlem Ozen, 

Michel de Lamotte, De Bende van Nijvel 

- Barbara Pas, Georges Dallemagne, Aldo Carcaci, Stefaan Van Hecke, Meryame Kitir, 

Katja Gabriëls, Philippe Pivin, Franky Demon, Koenraad Degroote, Gilles Vanden 

Burre, Hendrik Vuye, Karine Lalieux, De rellen in Brussel 
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7. Medewerkers 

7.1 Personeelsbezetting 

Het optimaal kader19 van het Comité P bestaat uit 5 vaste leden en een griffier, 

52 leden van de Dienst Enquêtes P en 36 leden van de Dienst Administratie en Steun. 

7.1.1 Dienst Enquêtes P 

Alle medewerkers van de Dienst Enquêtes P dragen, zonder onderscheid van niveau of 

graad, de titel van commissaris-auditor. Ze zijn ofwel gedetacheerd uit een politie- of 

overheidsdienst ofwel statutair in dienst. De gedetacheerde medewerkers worden 

aangesteld voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. 

Op 31 december 2017 telde het reële kader 42 commissarisen-auditors. De 

personeelssamenstelling, op die datum, wordt in navolgende tabel weergeven. 

Tabel 6:  Personele middelen Dienst Enquêtes P 

Aard Functie Man Vrouw 

Commissaris-

auditor 

Directeur-generaal 1  

Adjunct-directeur-generaal 2  

Commissaris-auditor - gedetacheerd 30 4 

Commissaris-auditor- statutair 5 3 

    

Administratie20 
Niveau C  2 

Niveau D 1  

Zoals supra aangegeven, werkt de Dienst Enquêtes P zowel ten dienste van het Vast 

Comité P als op vordering van de gerechtelijke overheden. Het Vast Comité P staat in 

de eerste plaats echter ter beschikking van het Parlement, zodat dient vermeden dat 

het zijn hoofdopdrachten niet of nauwelijks zou kunnen uitvoeren wegens een te hoge 

werklast die besteed wordt aan strafdossiers. De organieke Wet van 18 juli 1991 

bepaalt dan ook dat het aantal onderzoekers van de Dienst Enquêtes P speciaal belast 

met het uitvoeren van strafonderzoeken niet meer mag bedragen dan de helft van het 

totale personeelsbestand van deze dienst. 

 ·······························  
19

  De optimale en werkelijke bezetting werd bereikt in 2007 en was berekend op basis van de reële werklast. 

De werklast is sedertdien evenwel niet afgenomen, terwijl de bestaffing wel is teruggeschroefd door de 

budgettaire beperkingen. Daardoor is een belangrijk deficit aan personele middelen ontstaan. 
20

  Administratief personeel ter beschikking gesteld van de Dienst Enquêtes P: 3 personen (2 niveau C en 1 

niveau D). 
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7.1.2 Dienst Administratie en Steun 

Op 1 september 2017 bedraagt het ingevulde personeelskader van de Dienst 

Administratie en Steun 31 eenheden. 

Hierbij dient niettemin een nuance te worden aangebracht. Wanneer men rekening 

houdt met de huidige loopbaanonderbrekingen van bepaalde personeelsleden, bedraagt 

het werkelijk ingevulde kader van deze dienst 29 FTE. 
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Tabel 7:  Beleidsondersteuning 

Functie Aantal F N 

statutair statutair 

Niv A Niv B Niv C Niv D Niv A Niv B Niv C Niv D 

Juristen 3 1 - - - 2 - - - 

Financiën & 

Personeel 

2 1 - - - - - 1 - 

Documentatie 1 1 - - - - - - - 

Vertaling 1 - - - - 1 - - - 

IT 1 - - - - - 1 - - 

Tabel 8:  Klachtensectie 

Functie Aantal F N 

statutair statutair 

Niv A Niv B Niv C Niv D Niv A Niv B Niv C Niv D 

Klachtensectie 14 1 2 3 1 1 2 4 - 

Tabel 9: Operationele ondersteuning 

Functie Aantal F N 

statutair statutair 

Niv A Niv B Niv C Niv D Niv A Niv B Niv C Niv D 

Secretariaat 

van de Dienst 

Enquêtes P 

3 - - 1 - - - 1 1 

Secretariaat 

leden 2 - 1 - - - 1 - - 

Logistiek 2 - - - 1 - - - 1 

Onthaal 2 - - - 1 - - - 1 
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Bijkomend wordt personeel van de Dienst Enquêtes P ter beschikking gesteld van de 

Dienst Administratie en Steun: 2 personen van niveau A (de adviseur Klachtensectie en 

de veiligheidsconsulent). 

7.2 Opleidingen 

Gelet op de zeer verscheiden opdrachten, gaande van toezichtsonderzoeken over 

individuele klachtdossiers tot gerechtelijke onderzoeken of opsporingsonderzoeken, is 

een brede en diepe kennis van alle aspecten van het politiewerk en de ‘politiekunde’ 

op de verschillende niveaus noodzakelijk: zowel inzake de individuele 

ambtsverrichtingen als inzake het beheer van grootschalige operaties en de organisatie 

van een korps of dienst en de bijbehorende werkprocessen. Daarnaast is uiteraard ook 

een gedegen kennis en ervaring in het uitvoeren van strafonderzoeken vereist, gelet op 

het feit dat in dit domein de Dienst Enquêtes P als een ‘gespecialiseerde’ politiedienst 

dient op te treden.  

Dergelijke eisen rechtvaardigen trouwens ook het stellen van specifieke kennisvereisten 

of eisen inzake (minimum)leeftijd en dito ervaring bij vacatures, alsook eisen inzake 

beroepsethiek. 

Teneinde de aanwezige kennis te onderhouden, te verbreden of te verdiepen, wordt 

dan ook veel belang gehecht aan specifieke vormingen die hetzij in eigen huis worden 

georganiseerd, hetzij worden gevolgd in de Nationale Rechercheschool of in de 

politiescholen en wordt er deelgenomen aan relevante studiedagen. 

In 2017 hebben de leden en medewerkers ten behoeve van de toezichts- en 

opvolgingsonderzoeken, klacht- en strafonderzoeken deelgenomen aan diverse 

opleidingen. 

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

waard: 

“Préparation au test écrit de Selor de néerlandais” (IFA); “Het vernieuwde 

strafrechtelijke traject” (Politeia); “Verdacht overlijden” (Politeia); 

“Rechercheren via sociale netwerken” (Politeia); “Policing vanuit de lucht - 

kansen en bedreigingen” (CPS); “Wijzigingen in de bestaande 

telecomwetgeving” (PIVO); “24ste VRG Alumnidag” (VRG Alumni); “Tucht: een 

blik op de ontwikkelingen in de rechtspraak van de Raad van State” (Die 

Keure); “Hoe geradicaliseerde personen lokaal (re)integreren” (CPS); 

“Supervisiesessie vertrouwenspersonen” (CPS); “Lutte contre l’incendie” (La 

Chambre); “Brandblussen” (De Kamer); “Drones bij de politie - mogelijkheden 

en risico’s” (Politeia); “Brandblussen basis” (Fact group training); 

“Beroepsslijtage bewust van de onbewuste impact” (CPS); “La gestion des 

connaissances : quelles pratiques et quels enjeux pour maintenir les savoirs en 

entreprise ?” (ULG); “Preventieadviseur niveau 3 – basisopleiding” (MENSURA); 

“Vers une meilleure contribution de la police dans le domaine de la santé 

mentale” (CEP); “Antidotes to islamist radicalisation” (IOPHR); “Policing in the 

future” (Politeia); “Actuele aanpassingen van de BOM-wet” (Politeia); “Update 

in criminologie” (UGent); “De sociale inspectiediensten herschikt” (ULB); “Blijf 

op de hoogte van de nieuwste evoluties uit het politierecht” (Politeia); “Exit 
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Extremism setting up multi agency structures” (UFUNGU); “Sécurité et justice : 

Le défi des algorithmes” (Institut national des hautes études de la sécurité et 

de la justice); “Les garanties procédurales dans l’UE” (ERA); “Archivage, 

données personnelles et cybersécurité” (IFE); “EHBO” (ANPA); “De politie en 

het optreden bij geesteszieken” (Politeia); “Une proximité à l’image d’une 

société évolutive” (PZ Bruno en Francopol); “De keuzeconfrontatie (line-up) en 

de herkenning” (Politeia); “Praktijkseminarie: Schijnhuwelijk, 

schijnsamenwonen en schijnerkenningen” (Politeia); “Praktijkseminarie 

rechercheren op het internet: dark en deep web” (Politeia); “Praktijkseminarie 

cybercrime en digitale onderzoeken - nieuwe wetgeving” (Politeia); “Big data 

en overheid” (Instituut voor de Overheid Leuven); “Praktijkseminarie het 

verhoor van bijzondere personen” (Politeia); “Une proximité à l’image d’une 

société évolutive” (Francopol Politiezone Bruno); “La procédure disciplinaire au 

sein de la police” (Politeia); “Police locale - stop ou encore ?” (Politeia); 

“Réunion du réseau d’expertise homicide” (Réseau d’expertise "homicide" 

police intégrée); “JUD AUD-TAEV-Technique d’audition d’enquête et vidéo” 

(ANPA); “Journée thématique DJSOC-Terro” (DJSOC-Terro); “De OBP en de OGP 

hun opdrachten en hun samenwerking” (Politeia); “Réunion du groupe 

d’expertise Homicide Digital reconstruction les micro-expressions la banque de 

données personnes disparues de l’INCC” (Police fédérale); “De vergelding 

voorbij een ontwerp van nieuw strafwetboek” (VZW In Context). 

 

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

“Vers une meilleure contribution de la police dans le domaine de la santé 

mentale” (CEP); “La procédure disciplinaire au sein de la police” (Politeia); 

“Recyclage bedrijfseerstehulp” (Rode Kruis); “Recyclage secourisme 

d’entreprise” (Croix Rouge); “Conseiller en prévention” (CPFB); 

“Supervisiesessie vertrouwenspersonen” (CPS); “Lutte contre l’incendie” (La 

Chambre); “Brandblussen” (De Kamer); “Régularisation des années d’études” 

(SFDP); “Incapacité de travail pour les statutaires” (IFE); “Police locale - stop 

ou encore ?” (Politeia); “Séminaire d’actualité conseiller en prévention” 

(CPFB); “Seminarie: zwijgplicht of spreekrecht” (Politeia); “Identité(s), 

techniques d’identification, contrôle d’identité” (CEP). 
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Middagen van het Comité P 

Het ontwikkelen en ook op peil houden van de competenties in organisaties wordt 

alsmaar belangrijker. Voor het Comité P als extern toezichtorgaan op de politiefunctie 

is dat niet anders. 

Competentiemanagement is trouwens duidelijk zowel een verantwoordelijkheid van elk 

individueel personeelslid als van de (leidinggevenden in de) organisatie. 

Om de kennisdeling vanuit het Comité P op meer structurele wijze te organiseren, 

werden in 2017 verscheidene informatiesessies georganiseerd rond actuele thema’s die 

passen binnen zijn activiteitendomeinen. Deze informatiemomenten vonden op de 

middag plaats om de reguliere activiteiten binnen de diensten minimaal te verstoren. 

Met de organisatie van deze “middagen van het Comité P” wenst het Comité zowel 

interne specialisten als niet-specialisten samen te brengen rond thema’s die 

onvoldoende gekend zijn, rond thema’s en diensten die aan recente wijzigingen 

onderhevig waren of rond thema’s die in de praktijk juridische vragen oproepen. Naast 

de inhoudelijke behandeling van de thema’s streeft het Comité P ernaar om aan de 

hand van kruisende inzichten het noodzakelijke kennisniveau op peil te houden. 

Rond volgende thema’s en diensten werd in 2017 een middag van het Comité gehouden:  

- een presentatie van de nieuwe BOM-wet door een expert van de federale 
gerechtelijke politie (DGJ/DJO); 

- een presentatie omtrent de uitdagingen en nieuwe opdrachten van het OCAD 
door zijn directeur; 

- twee presentaties omtrent het wetenschappelijk en forensisch onderzoek van 
het NICC door respectievelijk zijn directeur en zijn directeur-generaal; 

- een presentatie door Cédric Moreau de Bellaing, Maître de conférences en 
sociologie du droit et en science politique aan het Département de Sciences 
Sociales van de École Normale Supérieure te Parijs naar aanleiding van het 
verschijnen van zijn boek Force Publique – Une sociologie de l’institution 
policière waarin de problematiek van omgaan met (vermoedens) van 
overdreven geweldgebruik door politie, corruptie, misbruik van gezag, enz. 
behandeld worden. 

 

7.3 Socioculturele activiteiten 

In 2017 ondersteunde het Comité P het sociaal fonds en ook het engagement van de 

medewerkers die zich inzetten voor zijn Sport- en Cultuurkring. Die kring organiseert 

culturele en sportieve activiteiten en brengt zo personeelsleden en hun gezin buiten de 

dagdagelijkse werkomgeving samen. 

Het sociaal fonds is slechts één keer bijeengekomen in de loop van 2017.  
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8. Partnerschappen 

Het Comité P onderhoudt contacten met talrijke partners op (inter)nationaal vlak, die 

het gericht ontmoet tijdens werkvergaderingen. Bij wijze van voorbeeld noemen we 

het Vast Comité I, de Federale politieraad, het Controleorgaan van het politionele 

informatiebeheer (COC), de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer en het College van procureurs-generaal. 

Het Comité P heeft een protocol gesloten met het Interfederaal centrum voor de 

gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Unia) om de informatie-uitwisseling 

en de samenwerking te bevorderen. Derhalve werd het protocol dat was ondertekend 

op 2 maart 2005 met het voormalige Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding geactualiseerd. 

Behalve met deze instellingen, onderhoudt het Comité P ook contacten met niet-

gouvernementele organisaties, zoals de Liga voor Mensenrechten en Amnesty 

International. 

In 2017 was het Comité P lid van het Centrum voor Politiestudies (CPS) en namen zowel 

leden van het Vast Comité P als leden van de Dienst Enquêtes P deel aan diverse 

studiedagen van het CPS. 

Sinds september 2016 neemt een lid van het Vast Comité P deel aan de maandelijkse 

vergaderingen van het “Plate-forme des droits de l’homme”, een gemeenschappelijk 

overlegplatform tussen de instellingen belast met een (volledig of gedeeltelijk) 

mandaat inzake eerbiediging van de rechten van de mens. 

Het Vast Comité P onderhoudt eveneens (inter)nationale contacten met EPAC en met 

Francopol en benut deze contacten voor kennisdeling en -verrijking bij de uitvoering 

van zijn kerntaken. 
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9. Middelen 

9.1 Proces van controle en goedkeuring van de 
rekeningen 

Elk jaar zendt het Vast 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 eerst in plenaire zitting 

voorleggen aan het Vast Comité P ter goedkeuring van de budgetrekening en vervolgens 

aan de externe controle van het Rekenhof. 

Alvorens de begrotingscijfers 2017 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. 
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Tabel 10:  Vergelijking tussen de begrotingsjaren van de afgelopen jaren 

Begroting Bedrag Budgetrekening Boni 

2014 12 106 042,71 EUR 1 544 773,13 EUR 1 674 942,19 EUR21 

2015 11 427 421,44 EUR 1 536 941,22 EUR 1 547 643,91 EUR22 

2016 10 222 042,19 EUR 834 193,87 EUR 838 045,87 EUR23 

2017 10 181 743,91 EUR 616 078,96 EUR 617 557,19 EUR24 

 

Tabel 11:  Verdeling van de uitgaven 2017 

Lopende uitgaven Kapitaaluitgaven 
Gedane lopende 

uitgaven 

Gedane 

kapitaaluitgaven 

10 022 743,91 EUR 159 000,00 EUR 9 461 924,90 EUR 103 740,05 EUR 

 

Tabel 12:  Voornaamste posten lopende uitgaven 

Post Begrotingskrediet Uitgave Saldo 

I.A. Leden van het 

Comité en griffier 
962 000,00 EUR 888 734,73 EUR 73 265,27 EUR 

I.B. Administratief 

personeel 
2 548 500,00 EUR 2 453 145,70 EUR 94 854,30 EUR 

I.C. Personeel Dienst 

Enquêtes P 
5 743 000,00 EUR 5 545 029,43 EUR 197 970,57 EUR 

I.E. Gebouwen 287 000,00 EUR 208 553,54 EUR 78 446,46 EUR 

 

 ·······························  
21

  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. 
22

  In uitvoering van de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit d.d. 2 december 2015 (DOC 54 

1497/001), heeft het Comité P 405 100,00 EUR van het boni 2015 toegewezen aan de financiering van de 

begroting 2016. Het restboni 2015 bedraagt dus 1 142 543,91 EUR. 
23

  In uitvoering van de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit d.d. 14 december 2016 (DOC 54 

2225/001), heeft het Comité P 642 200,00 EUR van het boni 2016 toegewezen aan de financiering van de 

begroting 2017. Het restboni 2016 bedraagt dus 270 058,38 EUR. 
24

  In uitvoering van de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit d.d. 14 december 2017 (DOC 54 

2843/001), heeft het Comité P 49 500,00 EUR van het boni 2017 toegewezen aan de financiering van de 

begroting 2018. Het restboni 2017 bedraagt dus 568 057,19 EUR. 
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Tabel 13:  Kapitaaluitgaven 

Post Begrotingskrediet Uitgave Saldo 

II.EE. Gebouwen 20 000,00 EUR 0,00 EUR 20 000,00 EUR 

II.GG. Uitrusting en 

onderhoud 
9 000,00 EUR 2 259,77 EUR 6 740,23 EUR 

II.JJ. Informatica en 

bureautica 
100 000,00 EUR 82 785,53 EUR 17 214,47 EUR 

II.MM. Voertuigen 30 000,00 EUR 18 694,75 EUR 11 305,25 EUR 

 

Controle en goedkeuring van de rekeningen 

De rekeningen 2016 werden door de commissarissen van de rekeningen geverifieerd en 

gecontroleerd. Zij dienden hun verslag in op 24 mei 2017. De rekeningen 2016 werden 

dan door het Vast Comité P goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 

4 september 2017. In de loop van de maand september 2017 (meer bepaald op 

1 september 2017) werden ze bovendien gecontroleerd door het Rekenhof, dat zijn 

verslag op 25 oktober 2017 aan het Comité P heeft overgemaakt. De Commissie voor de 

Comptabiliteit heeft de rekeningen 2016 van het Comité P goedgekeurd op 

14 december 2017 (DOC 54 2843/001). 

9.2 Financieringsproblematiek 

De in bovenstaande tabel 10 weergegeven boni zijn bijna exclusief het resultaat van de 

niet volledige invulling van het personeelskader. 

Op 31 december 2017 ontbraken er effectief tien personeelsleden bij de Dienst 

Enquêtes P en vijf bij de administratieve dienst. 

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 zes jaar. Zo bedroeg het boekhoudkundig begrotingsresultaat 

van het boekjaar 2017 -1 168 664,95 EUR, 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. 
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Er werd gesimuleerd (vanaf het begrotingsjaar 2012) hoe de situatie er zou hebben 

uitgezien indien de dotatie 2012 gelijk was geweest aan deze die ingeschreven was 

door de FOD Budget en Beheerscontrole. Op die basis zou de budgettaire situatie van 

het Comité (zelfs rekening houdend met de lineaire vermindering met 2% van de 

dotatie tot 2019) niet negatief zijn vanaf het begrotingsjaar 2018 en de volgende jaren. 

Op basis van een volledig ingevuld kader, zelfs in 2017, zou het Comité P nog voldoende 

boni hebben gegenereerd om de latere begrotingsuitgaven te dekken. Er werd zelfs 

geraamd dat, zelfs met een volledig ingevuld kader vanaf het begrotingsjaar 2012, het 

boni beschikbaar op 31 december 2017 nog min of meer 2 200 000,00 EUR zou hebben 

bedragen. 

9.3 Uitgaven en middelen 

Op het vlak van het soort uitgaven ziet de uitsplitsing er voor 2017 als volgt uit: 

- 92,91% van de gerealiseerde begroting van het Comité P betreft 
personeelsuitgaven; 

- 2,18% voor het gebouw; 
- 3,83% voor alle andere werkingsuitgaven; 
- 1,08% voor kapitaaluitgaven. 

 

Wat de kapitaaluitgaven betreft, werden in 2017 op informaticavlak vooral de aankoop 

van 18 laptops, 18 flatscreens, 52 gsm’s en 12 draagbare printers ingeschreven. 

 

Nieuwe databank 

Vanuit de steeds toenemende behoefte aan gestructureerde en gecontextualiseerde 

informatie om onder meer zijn rol van observatorium van de politiefunctie te kunnen 

vervullen, heeft het Comité P beslist om een nieuwe database aan te schaffen. Sinds 

eind 2012 heeft de IT-cel een nieuwe computertoepassing ontwikkeld. In april 2016 

werd een werkgroep opgericht om de werking van die toepassing te evalueren zodat 

het Vast Comité P in fine kon beslissen hoe deze nieuwe tool moest worden 

geïmplementeerd. 

De implementatie van de nieuwe databank is feitelijk gestart op 1 april 2017 en wordt 

momenteel in fasen verder uitgebouwd. Zowel het coderingsproces als de kwaliteit van 

de gecodeerde gegevens worden permanent geëvalueerd. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL III 
 

KLACHTEN EN AANGIFTEN 
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1. Toelichting bij de lezing van het kwalitatieve luik 

Het Vast Comité P is sinds april 2017 uitgerust met een nieuwe tool ter vervanging van 

de bestaande databank. Met deze overstap werd concreet invulling gegeven aan een 

reflectie die sinds eind 2011 aan de gang was en waarbij de informatiebehoeften in 

kaart werden gebracht. 

De belangrijkste wijziging houdt verband met de basiseenheid. Terwijl tot nog toe de 

basiseenheid het dossier was, is de nieuwe databank opgebouwd rond het feit. Er wordt 

nog altijd gerapporteerd over het aantal klachten rechtstreeks ingediend bij het 

Comité P maar alle informatie betreffende een klacht wordt gecodeerd op het niveau 

van het feit. Met deze methode kan een fijnere analyse worden verricht. Eenzelfde 

klacht kan immers verscheidene aangeklaagde feiten omvatten, die zich kunnen hebben 

voorgedaan in verschillende contexten, waarbij verschillende personen betrokken 

kunnen zijn, en die in fine aanleiding kunnen geven tot specifieke beslissingen. De aard 

van de informatie die wordt aangeleverd via de klachten kan verschillend zijn. 

De analyse van de informatie die via de klachten wordt vergaard moet de positie van 

het Comité P versterken in zijn functie van observatorium van de politiediensten en van 

de diensten met (beperkte) politiebevoegdheid. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken, is het van essentieel belang dat de gevatte 

gegevens volledig en betrouwbaar zijn. Daarom kan het Vast Comité P niet voldoende 

de nadruk leggen op het feit dat de nieuwe databank recent werd ingevoerd. Deze 

databank wordt namelijk maar sinds 1 april 2017 gebruikt, wat betekent dat de 

uitgebreide mogelijkheden niet konden worden toegepast op de dossiers die werden 

geopend vóór die datum. Dit heeft een impact op de cijfers 2017 aangezien deze 

nieuwe filosofie slechts van toepassing is op negen maanden van het afgelopen jaar. 

Bijgevolg is 2017 een overgangsjaar in termen van resultaten. 

De gegevens zijn de weergave van de feiten aangeklaagd door de burgers; anders 

gezegd, zij geven de perceptie weer van de burgers over de dienstverlening door de 

politie. Verder in dit verslag wordt in een eerste grafiek het aantal dossiers geopend 

naar aanleiding van klachten rechtstreeks ingediend bij het Comité P weergegeven, om 

de evolutie jaar na jaar te kunnen volgen. 

In tweede instantie wordt de informatie uitgesplitst volgens het feit dat, zoals eerder 

geschreven, de basiseenheid is waarop de informatie betreffende de betrokken 

functionaliteit van politie, de context waarin het feit zich zou hebben voorgedaan, de 

betrokken eenheid van politie, enz. geënt is. 

Tot slot wordt in dit luik van het jaarverslag nog steeds het fenomeen van 

politiegeweld onder de loep genomen, om zijn evolutie in de tijd te kunnen volgen. 

De gegeven interpretatie moet rekening houden met het feit dat het gaat om de 

perceptie van de burgers. Om te weten of die feiten bewezen zijn, moet dus worden 
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verwezen naar de beslissing tot afsluiting. De actualiteit kan mogelijkerwijs ook van 

invloed zijn, zowel op de evolutie van het aantal klachten als op het opduiken van 

nieuwe tendensen. 

De schommelingen naar boven of naar beneden zullen het voorwerp moeten uitmaken 

van een voorzichtige lezing, zeker wanneer deze lezing gebeurt over een korte periode, 

tussen twee opeenvolgende jaren bijvoorbeeld. Bovendien kunnen vertragingen in het 

coderen aanleiding geven tot lichte schommelingen of kunnen technische of 

methodologische wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de loop van het afgelopen 

jaar de cijfers lichtjes wijzigen. Het gaat bijgevolg meer om kunstmatige 

schommelingen. In elk geval blijkt een voorzichtige lezing geboden te zijn; de cijfers 

willen veeleer een indicatie zijn van de perceptie van de burgers over de dienst die de 

politie heeft geleverd en moeten de instelling en de lezers van dit verslag ertoe 

aanzetten om zich passende vragen te stellen over de politiewerking. Aangezien de 

analyse in termen van volledigheid betrouwbaarder zal zijn op basis van de gegevens, 

bijvoorbeeld van het jaar n-2, dan op basis van de gegevens van het jaar n-1, wordt 

beslist om vooreerst over te gaan tot de analyse van de gegevens op een vaste datum 

elk jaar, zijnde begin maart van het lopende jaar, en om de gegevens verkregen tijdens 

de vorige jaren te bevriezen, aangezien zij inderdaad lichtjes kunnen schommelen 

indien er intussen nieuwe informatie werd gevat. Deze mogelijke schommelingen 

brengen geen significante wijzigingen aan de tendensen aan. 

2. Aantal klachten rechtstreeks ingediend bij het 
Comité P en aangeklaagde feiten 

2.1 Geheel van klachten rechtstreeks ingediend bij het 
Comité P en de voornaamste aangeklaagde feiten 

Het volgend overzicht biedt een zicht op de klachten die het Vast Comité P diende te 

behandelen. Dit overzicht is dit jaar gebaseerd op de analyse van de gegevens 

afkomstig uit de oude databank tot en met 31 maart 2017 en uit de nieuwe databank 

die van start is gegaan op 1 april 2017. De nieuwe databank is echter meer dan een 

loutere omschakeling van informaticatool want de reflectie over de informatie-

behoeften heeft geleid tot een nieuwe (op)vatting van de informatie, waarvan het feit 

voortaan de hoeksteen is. In de mate van het mogelijke werden er integraties 

toegepast opdat eenzelfde taalgebruik zou kunnen worden gehanteerd. Sommige 

aspecten, die nieuw ingevoerd zijn, kunnen niet worden aangesneden voor de eerste 

maanden van 2017 noch voor de vorige jaren, omdat die mogelijkheden toen niet 

bestonden. 

Voor elke tabel en grafiek is de eenheid van tijd verduidelijkt, hetzij het volledige 

jaar 2017, hetzij de periode april-december 2017. 

Enkel de stukken die als klacht geïdentificeerd zijn, zijn opgenomen in de tellingen die 

hierna besproken worden. Een klacht kan diverse vormen aannemen: een brief, een 

mail, een ingevuld klachtenformulier maar ook een verslag dat een commissaris-auditor 
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opgesteld heeft op basis van informatie die hem meegedeeld werd. De procedure wordt 

voornamelijk opgestart op basis van een schriftelijk document. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de klachtendossiers beheerd door de 

Klachtensectie van het Vast Comité P.  

Tabel 14: Verdeling van de geopende klachtendossiers per jaar - 2010-2017 

Klachten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totaal 2452 2686 2680 2885 2771 2561 2663 2733 

 

In 2017 heeft het Comité P 2733 nieuwe klachtendossiers geopend. Dit aantal is vrij 

vergelijkbaar met het jaar 2014. Sinds 2015 stijgt het aantal ingediende klachten bij 

het Comité P voortdurend, zonder evenwel tot het aantal van 2013 te komen. 

Tabel 15: Indicatoren ter vergelijking van het aantal maandelijks geopende 

klachtendossiers 

Indicatoren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gemiddelde 204,33 223,83 223,33 240 230,92 213,43 222 228 

Minimum 175 196 176 189 190 146 177 182 

Maximum 238 243 269 273 264 259 273 269 

 

In 2017 werden gemiddeld 228 klachtendossiers per maand geopend.  

De volgende grafiek biedt een zicht op de feiten die worden aangeklaagd in de 

klachten. Wanneer men weet dat een klacht verscheidene feiten kan omvatten, weet 

men dat de totalen van de klachten en van de feiten niet vergelijkbaar zijn. 
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Grafiek 1: Verdeling van de feiten aangeklaagd bij het Vast Comité P (april-

december 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen niet-strafrechtelijke feiten en 

strafrechtelijke feiten. Niet-strafrechtelijke feiten, met name feiten die niet strafbaar 

zijn volgens het Strafwetboek of bijzondere wetten maar die wijzen op tekortkomingen 

met betrekking tot de functie. Deze feiten werden herzien naar aanleiding van de 

implementatie van de nieuwe databank. In de meeste gevallen kan er een 

overeenstemming worden gevonden met de feiten vermeld in de vorige jaarverslagen 

maar er zijn ook nieuwigheden. Deze feiten werden onderverdeeld in drie 

hoofdcategorieën, zijnde: tekortkomingen inzake de uitvoering van de taken en het 

aanwenden van bevoegdheden, tekortkomingen inzake de attitude in de uitvoering van 

de taken en het aanwenden van bevoegdheden of tekortkomingen van organisatorische 

en/of structurele aard. Strafrechtelijke feiten, met name de inbreuken op het 

Strafwetboek en de inbreuken op de bijzondere wetten. 

De feiten die aangeklaagd zijn tussen april en december 2017 houden hoofdzakelijk 

verband met de uitvoering van de politietaak of het aanwenden van de bevoegdheden 

(46,2%), gevolgd door de tekortkomingen inzake de attitude van politieambtenaren 

(41,1%). 

In de categorie van feiten met betrekking tot de uitvoering van de politietaak of het 

aanwenden van de bevoegdheden onderscheidt men drie verschillende niveaus: het niet 

uitvoeren van de taken, het slecht uitvoeren van de taken waarbij de kwaliteit van de 

dienstverlening wordt beoogd en het overschrijden van zijn rechten en/of 

bevoegdheden tijdens de taakuitvoering. 

De tekortkomingen inzake de attitude van het individu hebben betrekking op de 

individuele gedragingen, zowel de houdingen tijdens de taakuitvoering als de 

houdingen aangenomen in de privésfeer maar die door de hoedanigheid van lid van een 

politiedienst de waardigheid van het ambt aantasten. 

46,2% 

41,1% 

1,2% 

1,5% 

10,0% 

Tekortkoming met betrekking tot het uitvoeren van 
de taak en het aanwenden van de bevoegdheden 

Tekortkoming met betrekking tot de houding van 
het individu 

Tekortkoming van organisatorische of structurele 
aard 

Onbekend of niet bevoegd 

Gerechtelijke feiten 

Verdeling van de bij het Vast Comité P aangeklaagde feiten in 2017 
(april-december) 
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Gerechtelijke feiten zijn feiten die voorkomen in het Strafwetboek en bijgevolg onder 

de bevoegdheid van de gerechtelijke overheid valt. Het is trouwens niet uitgesloten dat 

er in eenzelfde klacht sprake is van strafrechtelijke feiten en van niet-gerechtelijke 

tekortkomingen. 

Organisatorische of structurele tekortkomingen gaan het individuele niveau te boven. 

Dit gaat bijvoorbeeld om de (hiërarchische) interne organisatie, het welzijn op het 

werk, de arbeidsomstandigheden of nog de communicatie en de samenwerking met 

andere diensten. 

Voor klachten waarvoor het onmogelijk is om de aard van de geformuleerde grieven te 

bepalen of wanneer deze grieven niet onder de bevoegdheid van het Vast Comité P 

noch van de gerechtelijke overheden vallen, wordt het feit gecodeerd als ‘onbekend 

/niet van toepassing’. 

Onderstaande grafiek verduidelijkt welke feiten het vaakst aangeklaagd zijn in de 

klachten tussen april en december 2017. 
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Grafiek 2: Feiten die het vaakst aangeklaagd zijn in de klachten ingediend bij het Vast 

Comité P (april-december 2017) 

 

 

 

Deze vijftien types van feiten vertegenwoordigen drie vierde van de feiten vermeld in 

de klachten voor de periode die in aanmerking is genomen. 
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de bevoegdheden 

Opzettelijke slagen en verwondingen 

Overdreven akteren, overijver 

Niet naleven van de procedures 
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2.2 Functionaliteiten van politie 

De ministeriële omzendbrief PLP 1025 bepaalt dat elke politiezone vanuit de principes 

van gemeenschapsgericht politiewerk minstens zeven basisfuncties moet organiseren. 

Deze basisfuncties of functionaliteiten garanderen een “gelijkwaardige minimale 

dienstverlening” ten gunste van alle burgers in het ganse land. Als maatstaf werd 

uitgegaan van de (veronderstelde) noden en verwachtingen van de bevolking. 

Deze zeven basisfuncties zijn de wijkwerking, het onthaal, de interventiepolitie, de 

politionele slachtofferbejegening, de lokale recherche, de handhaving van de openbare 

orde en het verkeer. Ze worden hierna nader toegelicht. 

In de onderstaande tabellen worden de feiten die het vaakst aangeklaagd zijn in de 

klachten26 uitgesplitst naar gelang van de functionaliteit van politie wanneer die 

vermeld is of wanneer die geïdentificeerd kon worden. 

De functionaliteit wijkwerking, ook ‘nabijheidspolitie’ genoemd, is de hoeksteen van 

de gemeenschapsgerichte politie, waarbij politiemensen, binnen duidelijk omschreven 

wijken binnen de politiezone, in nauw contact staan met de plaatselijke bevolking en 

er ook een direct aanspreekpunt zijn. 

 ·······························  
25

  Zie ministeriële omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het 

oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking (BS 

16 oktober 2001). 
26

  Deze cijfers worden verstrekt voor de periode april-december 2017 omdat de variabele functionaliteit pas 

sinds de invoering van de nieuwe databank exploiteerbaar is. 
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Tabel 16: Functionaliteit wijkwerking – vaakst aangeklaagde feiten (april-

december 2017) 

 2017 

Partijdige, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling 16,1% 

Niet tussenkomen, niet optreden, niet ter plaatse komen 14,5% 

De taak onjuist, onvolledig, onverzorgd, niet pertinent uitvoeren 14,0% 

Niet akteren 6,6% 

Tekortkomingen met betrekking tot het slecht uitvoeren van de taken – andere 6,2% 

Tekortkomingen met betrekking tot het overschrijden of afwenden van de bevoegd-
heden 

5,8% 

Tekortkomingen met betrekking tot het niet uitvoeren van de taken – andere 4,1% 

Tekortkomingen met betrekking tot het verbaal gedrag – andere 4,1% 

Agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik 3,7% 

Tekortkomingen met betrekking tot het niet naleven van de procedures 3,3% 

Beledigend, onbeleefd of onrespectvol taalgebruik 3,3% 

Overdreven akteren, overijver 2,9% 

Andere 15,3% 

Totaal 100% 

 

De voornaamste aangeklaagde tekortkomingen zijn de partijdige, niet-neutrale houding 

of de ongelijke behandeling (16,1%), het niet tussenkomen (14,5%) en het onjuist, 

onvolledig of niet pertinent tussenkomen (14%). 

De functionaliteit onthaal omvat de taken die voornamelijk in de onthaalpunten 

verzekerd worden. Gewoonlijk betreft dit: het beantwoorden van telefoons of het te 

woord staan van bezoekers, informatie en doorverwijzing van de bevolking naar de voor 

hen adequate instanties, het afleveren van attesten of administratieve documenten van 

politionele aard, het opnemen van klachten en aangiften, het verzekeren van de 

radiocommunicatie met politiemensen op het terrein (lokale “dispatching”),... 
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Tabel 17: Functionaliteit onthaal – vaakst aangeklaagde feiten (april-december 2017) 

 2017 

Niet akteren 25,6% 

Beledigend, onbeleefd of onrespectvol taalgebruik 8,6% 

Niet tussenkomen, niet optreden, niet ter plaatse komen 7,8% 

Agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik 7,0% 

Nonchalante, apathische houding, gebrek aan empathie, beschikbaarheid of respect 7,0% 

Partijdige, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling 5,5% 

Ontoegankelijk, onbereikbaar zijn 5,1% 

Tekortkomingen met betrekking tot het verbaal gedrag – andere 5,1% 

Tekortkomingen met betrekking tot het niet uitvoeren van de taken – andere 3,9% 

Andere 24,4% 

Totaal 100% 

 

Wanneer de klacht informatie bevat in verband met de onthaalfunctie, vertegen-

woordigen de tekortkomingen inzake de taakuitvoering 56,4% van de feiten, 

voornamelijk het niet akteren (25,6%), het niet optreden (7,8%) en het feit 

ontoegankelijk of onbereikbaar te zijn (5,1%). De tekortkomingen inzake de houding 

komen aan bod in 39,5% van de feiten aangeklaagd in deze functionaliteit. 

De interventiepolitie bestaat erin om - binnen een passende termijn - een antwoord te 

bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. 
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Tabel 18: Functionaliteit interventie – vaakst aangeklaagde feiten (april-

december 2017) 

 2017 

Partijdige, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling 10,5% 

Opzettelijke slagen en verwondingen (strafrechtelijk) 8,9% 

Niet akteren 7,7% 

Agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik 6,5% 

Agressieve, dreigende of intimiderende houding 6,5% 

De taak onjuist, onvolledig, onverzorgd, niet pertinent uitvoeren 6,4% 

Niet tussenkomen, niet optreden, niet ter plaatse komen 6,0% 

Niet naleven van het legaliteits-, subsidiariteits- of proportionaliteitsbeginsel bij het 
aanwenden van dwang of geweld 

5,3% 

Beledigend, onbeleefd of onrespectvol taalgebruik 4,4% 

Tekortkomingen met betrekking tot het overschrijden of afwenden van de 
bevoegdheden 

4,2% 

Overdreven akteren, overijver 3,8% 

Tekortkomingen met betrekking tot het slecht uitvoeren van de taken – andere 3,3% 

Tekortkomingen met betrekking tot het niet naleven van de procedures 3,0% 

Tekortkomingen met betrekking tot het verbaal gedrag – andere 3,0% 

Nonchalante, apathische houding, gebrek aan empathie, beschikbaarheid of respect 2,0% 

Tekortkomingen met betrekking tot het niet uitvoeren van de taken – andere 1,6% 

De taak laattijdig uitvoeren 1,2% 

Andere 15,5% 

Totaal 100% 

 

De gemelde tekortkomingen inzake de politie-interventie hebben in 45,9% van de 

klachten betrekking op de uitvoering van de taak of het aanwenden van de 

bevoegdheden, terwijl de tekortkomingen met betrekking tot de houding 38,1% van de 

aangeklaagde feiten vertegenwoordigen. De klachten betreffende de politie-interventie 

vestigen de aandacht op de partijdige, niet-neutrale houding of de ongelijke 

behandeling (10,5%), de slagen en verwondingen (8,9%), het niet akteren (7,7%), een 

agressief taalgebruik (6,5%), een agressief gedrag (6,5%) alsook het niet naleven van 
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het legaliteits-, subsidiariteits- of proportionaliteitsbeginsel bij het aanwenden van 

dwang of geweld (5,3%). 

Via de functionaliteit politionele slachtofferbejegening verlenen politieambtenaren 

opvang, informatie en bijstand aan elk slachtoffer van een strafbaar feit. Zo zullen zij 

de personen die om hulp of bijstand verzoeken in contact brengen met gespecialiseerde 

diensten. Zij verlenen onder andere bijstand aan de slachtoffers van misdrijven, 

inzonderheid door hen de nodige informatie te verschaffen. 

Tabel 19: Functionaliteit politionele slachtofferbejegening – vaakst aangeklaagde 

feiten (april-december 2017) 

 2017 

Niet akteren 15,2% 

Nonchalante, apathische houding, gebrek aan empathie, beschikbaarheid of respect 13,0% 

Partijdige, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling 10,9% 

Niet tussenkomen, niet optreden, niet ter plaatse komen 8,7% 

Tekortkomingen met betrekking tot het niet naleven van de procedures 6,5% 

Agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik 6,5% 

Niet verschaffen van inlichtingen 4,3% 

De taak laattijdig uitvoeren 4,3% 

De taak onjuist, onvolledig, onverzorgd, niet pertinent uitvoeren 4,3% 

Tekortkomingen met betrekking tot het slecht uitvoeren van de taken – andere 4,3% 

Agressieve, dreigende of intimiderende houding 4,3% 

Andere 17,4% 

Totaal 100% 

 

De tekortkomingen inzake de taakuitvoering vertegenwoordigen 52,2% van de 

aangeklaagde feiten, meer bepaald het niet akteren (15,2%), het niet optreden (8,7%), 

het niet verschaffen van inlichtingen (4,3%), het laattijdig uitvoeren van de taak (4,3%) 

en het onjuist of onvolledig uitvoeren van de taak (4,3%). De tekortkomingen inzake de 

houding betreffen 43,2% van de aangeklaagde feiten in verband met de functionaliteit 

slachtofferbejegening en meer bepaald een nonchalante houding of een gebrek aan 

respect (13%), een partijdige, niet neutrale houding of een ongelijke behandeling 

(10,9%), een agressieve, dreigende of intimiderende verbale houding (6,5%) en een 

agressieve, dreigende of intimiderende non-verbale houding (4,3%). 
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De functionaliteit lokale recherche behelst het uitvoeren van daden van gerechtelijke 

opsporing en van gerechtelijk onderzoek naar feiten die conform art. 5, § 3 WPA aan de 

lokale politie worden toegewezen. Het gaat om de recherchetaken in het kader van de 

basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van gerechtelijke politie die nodig zijn 

voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het 

grondgebied van de politiezone, evenals het vervullen van sommige gerechtelijke 

politieopdrachten van federale aard (art. 3, lid 2 WGP). 

Tabel 20: Functionaliteit lokale recherche – vaakst aangeklaagde feiten (april-

december 2017) 

 2017 

Partijdige, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling 11,6% 

Tekortkomingen met betrekking tot het niet naleven van de procedures 10,8% 

De taak onjuist, onvolledig, onverzorgd, niet pertinent uitvoeren 8,4% 

Agressieve, dreigende of intimiderende houding 7,6% 

Beledigend, onbeleefd of onrespectvol taalgebruik 5,6% 

Tekortkomingen met betrekking tot het overschrijden of afwenden van de 
bevoegdheden 

5,2% 

Niet naleven van het legaliteits-, subsidiariteits- of proportionaliteitsbeginsel bij het 
aanwenden van dwang of geweld 

4,8% 

Agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik 4,8% 

Nonchalante, apathische houding, gebrek aan empathie, beschikbaarheid of respect 3,6% 

Niet akteren 3,2% 

Tekortkomingen met betrekking tot het slecht uitvoeren van de taken – andere 3,2% 

Niet verschaffen van inlichtingen 2,8% 

Gebrek aan discretie 2,8% 

Overdreven akteren, overijver 2,4% 

Gebrek aan discretie 2,4% 

Gebrek aan transparantie, geen rekenschap afleggen 2% 

Tekortkomingen met betrekking tot het aanwenden van de hoedanigheid (van 
politieambtenaar) 

2% 

Andere 16,8% 

Totaal 100% 
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Worden voornamelijk aangeklaagd: het gebrek aan onpartijdigheid of neutraliteit 

(11,6%), de tekortkomingen inzake de naleving van procedures (10,8%) en het onjuist, 

onvolledig of niet pertinent uitvoeren van de taak (8,4%). 

De functionaliteit handhaving van de openbare orde omvat de klassieke trilogie, 

bestaande uit openbare rust, veiligheid en gezondheid. De openbare ordehandhaving 

beperkt zich niet tot het beëindigen van ordeverstoringen of het herstel van de 

openbare orde, maar moet bovendien de uitoefening van individuele rechten en 

vrijheden mogelijk maken. Daarom mag de term “handhaving van de openbare orde” 

niet worden begrepen als een statisch bewaren of herstellen van een toestand, maar 

eerder als een (proberen te) realiseren van een bepaalde omgeving waar de individuele 

rechten en vrijheden worden beschermd en geëerbiedigd zoals bij manifestaties, 

voetbalwedstrijden of plaatselijke festiviteiten. 

Tabel 21: Functionaliteit handhaving van de openbare orde – vaakst aangeklaagde 

feiten (april-december 2017) 

 2017 

Niet naleven van het legaliteits-, subsidiariteits- of proportionaliteitsbeginsel bij het 
aanwenden van dwang of geweld 

22,2% 

Agressieve, dreigende of intimiderende houding 17,8% 

Agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik 11,1% 

Tekortkomingen met betrekking tot het overschrijden of afwenden van de 
bevoegdheden 

8,9% 

Opzettelijke slagen en verwondingen (strafrechtelijk) 6,7% 

Niet tussenkomen, niet optreden, niet ter plaatse komen 4,4% 

Niet akteren 4,4% 

Overdreven akteren, overijver 4,4% 

Tekortkomingen met betrekking tot het niet naleven van de procedures 4,4% 

Beledigend, onbeleefd of onrespectvol taalgebruik 4,4% 

Andere 11,1% 

Totaal 100,0% 

 

Het niet naleven van het legaliteits-, subsidiariteits- of proportionaliteitsbeginsel bij 

het aanwenden van dwang of geweld vertegenwoordigt een vijfde van de aangeklaagde 

feiten naar aanleiding van de uitoefening van politietaken in het kader van het 

genegotieerd beheer van de publieke ruimte. De agressieve, dreigende of 

intimiderende houding komt aan bod in 17,8% van de aangeklaagde feiten en het 



 

 

K
la

c
h
te

n
 e

n
 a

a
n
g
if

te
n
 

 

68/182 

agressief, dreigend of intimiderend verbaal gedrag betreft 11,1% van de aangeklaagde 

feiten. 

De functionaliteit verkeer werd op 16 oktober 2009 ingevoerd als zevende 

basisfunctionaliteit. Het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 beschrijft zeer 

uitgebreid het takenpakket voor de lokale politie. Deze opdrachten kunnen worden 

ondergebracht in vier onderdelen, namelijk preventieve en repressieve verkeersacties 

voeren, verkeersongevallen vaststellen, verkeersregeling en het verstrekken van advies 

aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid. 

Tabel 22: Functionaliteit verkeer – vaakst aangeklaagde feiten (april-december 2017) 

 2017 

De taak onjuist, onvolledig, onverzorgd, niet pertinent uitvoeren 13,7% 

Overdreven akteren, overijver 11,2% 

Agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik 8,9% 

Partijdige, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling 7,3% 

Agressieve, dreigende of intimiderende houding 7,1% 

Tekortkomingen met betrekking tot het slecht uitvoeren van de taken – andere 6,8% 

Beledigend, onbeleefd of onrespectvol taalgebruik 6,8% 

Tekortkomingen met betrekking tot het verbaal gedrag – andere 4,3% 

Tekortkomingen met betrekking tot het niet naleven van de procedures 4,1% 

Tekortkomingen met betrekking tot het overschrijden of afwenden van de 
bevoegdheden 

3,9% 

Ongepast rijgedrag 3,2% 

Niet tussenkomen, niet optreden, niet ter plaatse komen 2,0% 

Niet naleven van het legaliteits-, subsidiariteits- of proportionaliteitsbeginsel bij het 
aanwenden van dwang of geweld 

2,0% 

Gebrek aan transparantie, geen rekenschap afleggen 2,0% 

Nonchalante, apathische houding, gebrek aan empathie, beschikbaarheid of respect 2,0% 

Opzettelijke slagen en verwondingen (strafrechtelijk) 2,0% 

Andere 15,3% 

Totaal 100% 

 



 

 

K
la

c
h
te

n
 e

n
 a

a
n
g
if

te
n
 

69/182 

De tekortkomingen met betrekking tot het uitvoeren van de taak of het aanwenden van 

de bevoegdheden vertegenwoordigen 49,4% van de aangeklaagde feiten, 45,5% van de 

feiten houdt verband met tekortkomingen inzake de houding en 2% handelt over feiten 

van slagen en verwondingen. 

2.3 Politiekorpsen genoemd in de klachtendossiers 

Bij de lezing van de gegevens vermeld in onderstaande tabel “evolutie van het aantal 

klachten per lokaal politiekorps” wenst het Vast Comité P op te merken dat deze 

cijfers dienen gecontextualiseerd te worden en dat bij de interpretatie er steeds 

rekening dient te worden gehouden met de demografische, socio-economische e.a. 

factoren waarbinnen de betrokken politiedienst opereert. De aandacht die het 

Comité P in de media en de samenleving krijgt, de toegang tot en de tevredenheid van 

andere toezichts- of controleorganen, sommige klagers die multipele klachten indienen 

of onverwachte gebeurtenissen die een invloed hebben op het (on)veiligheidsgevoel van 

de burger zijn o.a. beïnvloedende factoren in de aangiftebereidheid. 

Tabel 23: Evolutie van het aantal klachten per lokaal politiekorps per jaar 

Politiezone 2013 2014 2015 2016 2017 

PZ Brussel-Hoofdstad/Elsene  274 216 156 169 199 

PZ Antwerpen 177 161 129 147 136 

PZ Zuid 72 75 94 93 77 

PZ Charleroi 44 43 58 44 69 

PZ Brussel-West 74 66 69 57 67 

PZ Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node/Evere 61 56 64 64 65 

PZ Gent 78 71 64 60 59 

PZ Oostende 43 44 26 30 40 

PZ Montgomery 37 37 34 32 33 

PZ Mons/Quévy 27 27 26 30 31 

PZ Boraine 19 23 28 26 31 

PZ Namen 28 28 23 29 29 

PZ Turnhout 15 20 30 24 29 

PZ Luik 49 39 36 44 29 

PZ Leuven 33 22 34 26 28 
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Feiten en contexten aangeklaagd in de klachten per politiekorps voor de periode april-

december 2017 

Vanaf april 2017 kunnen de klachten meer in detail geanalyseerd worden. Dankzij deze 

benadering kunnen de verschillende problematieken die door de klagers worden 

aangekaart beter worden beoordeeld. Merk op dat het hier gaat om feiten aangeklaagd 

bij het Comité P en niet om bewezen feiten. 

Zo maken, voor de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene, de slagen en verwondingen 

bijna 13% uit van de klachten ingediend bij het Vast Comité P (18 klachten), meer in 

het bijzonder bij de uitvoering van taken in verband met verkeer en controle. In een 

derde van de klachten die verband houden met deze politiezone is de context niet 

gespecificeerd. 

Wat de politiezone Antwerpen betreft, handelt iets minder dan 14,5% van de klachten 

(16 klachten) lastens die zone over feiten van slagen en verwondingen. Andere 

terugkerende thema’s zijn: de onjuiste taakuitvoering; de verbale agressiviteit; een 

onbeleefd of onrespectvol taalgebruik; een partijdige, niet-neutrale houding en een 

ongelijke behandeling. Voor 28 klachten ingediend tussen april en december 2017 is 

niet verduidelijkt in welke context de feiten zich hebben voorgedaan; bijna een kwart 

van de klachten (27 klachten) gaat over verkeer, meer bepaald onmiddellijke inningen; 

in 15 klachten worden feiten aangeklaagd die zich voordoen tijdens een controle en de 

aanhoudingen, tot slot, komen aan bod in 9 klachten. 

Wat de politiezone Brussel-Zuid betreft, wordt in 7 klachten ingediend tussen april en 

december 2017 het niet uitvoeren van de taak aan de kaak gesteld, meer bepaald het 

niet akteren; 12 klachten vestigen de aandacht op het onjuist, onvolledig of niet 

pertinent uitvoeren van de politietaken; 14 klachten wijzen op tekortkomingen inzake 

de houding van de personeelsleden; 8 klachten handelen over slagen en verwondingen. 

Voor diezelfde periode houden 9 klachten verband met verkeer (onmiddellijke inning, 

takelen); in 8 klachten wordt het verhoor als context meegedeeld en in 15 klachten 

worden feiten aangeklaagd in het kader van een burgerlijk geschil. 

Wat de politiezone Charleroi betreft, handelen de klachten over vrij uiteenlopende 

aspecten, zoals het niet tussenkomen van de politiediensten (6 klachten), het niet 

akteren (6 klachten), een beledigend, onbeleefd of onrespectvol taalgebruik 

(6 klachten) alsook een partijdige, niet-neutrale houding of een ongelijke behandeling 

(3 klachten). In bijna 40% van de gevallen (19 klachten) wordt geen enkel 

contextelement geïdentificeerd; 6 klachten beschrijven feiten die zich voordoen bij 

een aanhouding en in 7 klachten wordt een burgerlijk geschil als context opgegeven. 

Wat de politiezone Brussel-West betreft, hebben 10 ingediende klachten betrekking op 

het niet akteren, 11 klachten houden verband met tekortkomingen inzake verbale 

houding. Klachten wegens slagen en verwondingen komen driemaal voor. In bijna de 

helft van de gevallen is de context niet geïdentificeerd. Vijf klachten werden ingediend 

in het kader van verhoren, 5 klachten werden ingediend in het kader van controles 
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(individuele en woonstcontroles) en 5 klachten werden ingediend in het kader van 

controles. 

Wat de politiezone Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node/Evere betreft, worden in de 

klachten voornamelijk tekortkomingen inzake taakuitvoering gemeld, meer bepaald het 

niet akteren, het overschrijden van de bevoegdheden gebonden aan de politiefunctie 

alsook de tekortkomingen inzake verbale houding. Vaak weerkerende contexten in deze 

klachten hebben betrekking op verkeer, meer bepaald het takelen en de politie-

interventies in het kader van burgerlijke geschillen. In bijna 40% van de gevallen 

(20 klachten) is geen enkel contextelement geïdentificeerd. 

Wat de politiezone Gent betreft, hebben 4 klachten ingediend tussen april en 

december 2017 betrekking op het niet akteren, 4 klachten maken gewag van het 

onjuist, onvolledig of niet pertinent uitvoeren van de taak, 9 klachten handelen over 

het overschrijden of afwenden van de politiebevoegdheden, 13 klachten houden 

verband met tekortkomingen inzake de houding van de personeelsleden van de 

politiezone Gent. Slagen en verwondingen worden aan de kaak gesteld in 3 klachten. 

Wat de politiezone Oostende betreft, zijn de klachtendossiers geopend door het Vast 

Comité P vrij divers en handelen ze bijvoorbeeld over het niet uitvoeren van de taken; 

het laattijdig uitvoeren van de taak; het onjuist, onvolledig, niet pertinent uitvoeren 

van de taak; het overschrijden van de politiebevoegdheden; tekortkomingen inzake 

verbale houding; een agressief, dreigend of intimiderend gedrag of nog een partijdige, 

niet-neutrale houding of een ongelijke behandeling. Wanneer de context 

geïdentificeerd is in de klachten, treft men het verhoor en de burgerlijke geschillen 

aan. 

Wat de politiezone Montgomery betreft, handelen de ingediende klachten over het 

slecht uitvoeren van de politietaken alsook over tekortkomingen inzake verbaal gedrag. 

De context van verkeer duikt ook enkele keren op. 

Wat de politiezone Mons-Quévy betreft, handelen de klachten onder andere over het 

niet uitvoeren van de taken en over tekortkomingen inzake verbale houding. 

Wat de politiezone Boraine betreft, hebben de ingediende klachten onder andere 

betrekking op het slecht uitvoeren van de politietaken en op slagen en verwondingen. 

De context is niet geïdentificeerd in iets meer dan de helft van de gevallen. Behalve de 

aanhoudingen die driemaal voorkomen, schijnen geen andere contexten terug te keren. 

Wat de politiezone Namen betreft, vestigen de ingediende klachten de aandacht op het 

niet uitvoeren van de taken, op daden van willekeur en op slagen en verwondingen. 

Behalve de klachten in verband met de doelgroep daklozen, komt geen andere context 

meermaals voor. Deze klachten houden verband met de tussenkomst van de politie van 

Namen in het kader van het uiteendrijven van dakloze betogers in juli 2017. 

Wat de politiezone Turnhout betreft, hebben de geopende klachtendossiers onder 

andere betrekking op feiten van het niet uitvoeren van de taken, meer bepaald het niet 
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akteren en op tekortkomingen inzake verbale houding. De contexten van verkeer en 

burgerlijke geschillen worden aangehaald. 

Wat de politiezone Luik betreft, houden de ingediende klachten verband met het niet 

akteren, het slecht uitvoeren van de taken, tekortkomingen inzake verbale houding en 

slagen en verwondingen. Van alle klachten ingediend tegen de politiezone Luik 

verwijzen er drie naar de context van gerechtelijke aanhouding en vier naar de 

controle, terwijl vier klachten gewag maken van discriminatie op basis van de origine 

van de persoon. 

Wat de politiezone Leuven betreft, handelen de klachten onder meer over het niet 

uitvoeren van de taken, het overschrijden van de politiebevoegdheden en het 

agressief, dreigend of intimiderend gedrag. De klachten houden hoofdzakelijk verband 

met de contexten van aanhouding en burgerlijke geschillen. 

Tabel 24: Evolutie van het aantal klachten per dienst van de federale politie 

Eenheid 2013 2014 2015 2016 2017 

Wegpolitie 64 66 53 48 64 

Gerechtelijke politie 50 42 35 36 39 

Luchtvaartpolitie 23 26 24 50 31 

Spoorwegpolitie 25 23 24 22 22 

 

Deze tabel geeft een overzicht van de diensten van de federale politie waartegen het 

Vast Comité P in 2017 het meeste klachtendossiers heeft geopend. De cijfers tonen een 

zekere stabiliteit aan in het aantal klachten ingediend tegen de diensten van de 

federale politie die hierboven vermeld zijn. De federale wegpolitie laat 64 dossiers 

geopend in 2017 optekenen, een aantal dat gestegen is ten opzichte van 2016 en 

vergelijkbaar is met 2013 en 2014, gevolgd door de federale luchtvaartpolitie 

(31 klachten), de federale gerechtelijke politie (39 klachten) en de federale 

spoorwegpolitie (22 klachten). 

3. Beslissingen inzake oriëntatie 

De beslissing tot oriëntatie stemt overeen met de weg die elk dossier aflegt totdat er 

een beslissing tot afsluiting wordt genomen. Deze laatste is een beslissing ten gronde.  

Aan elk klachtendossier kunnen tegelijkertijd of achtereenvolgens meerdere oriëntaties 

worden gegeven 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. 
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Op het ogenblik van de exploitatie van de gegevens werd 24,8% van de klachtendossiers 

toevertrouwd aan een dienst intern onderzoek voor onderzoek, werd 18,3% 

toevertrouwd voor autonome afhandeling, werd 10,8% overgemaakt aan de 

gerechtelijke overheid, werd 6,4% toevertrouwd aan de Dienst Enquêtes P voor 

onderzoek, behoorden in 8,4% van de dossiers de aangeklaagde feiten niet tot de 

bevoegdheid van het Vast Comité P en werd 7,6% van de dossiers overgemaakt aan de 

hiërarchische of tuchtrechtelijke overheden. 

4. Beslissingen inzake afsluiting 

De redenen voor de afsluiting kunnen zijn: onvoldoende bezwaren, het feit dat het 

Comité P niet de bevoegde overheid is om de klacht te behandelen, de feiten zijn niet 

voldoende bewezen, het gebrek aan fout of erkenning van fout die individueel of 

structureel kan zijn. 

Aangezien er meerdere redenen kunnen zijn om eenzelfde dossier af te sluiten, is het 

niet mogelijk om de beslissingen op te tellen. Tevens dient 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. Wanneer een dossier een dubbele oriëntatie krijgt, zelfs als er een 

code “geen fout” wordt toegekend wat de aangeklaagde politionele aspecten betreft, 

wil dat niet zeggen dat de grieven van de klager geen andere afloop hebben gekend op 

strafrechtelijk vlak. 

Vanuit de betrachting tot administratieve vereenvoudiging werden de 

afsluitingsredenen ook herzien naar aanleiding van de verandering van informaticatool. 

Zo kan het Vast Comité P, wanneer het is overgegaan tot een analyse ten gronde van de 

feiten, zich uitspreken over het al dan niet bestaan van een fout of tekortkoming of kan 

het beslissen dat de feiten onvoldoende bewezen zijn. Het is ook mogelijk dat het Vast 

Comité P geen uitspraak doet voor zover de aangeklaagde feiten niet behoren tot zijn 

bevoegdheid en/of werden overgemaakt aan de bevoegde overheden. 

Niettegenstaande de voorgaande opmerkingen, kunnen er bepaalde lessen worden 

getrokken op basis van de klachtendossiers die het voorwerp hebben uitgemaakt van 

een onderzoek door de dienst intern toezicht van de politie of door de Dienst 

Enquêtes P. Aldus blijkt dat van de dossiers afgesloten sinds 1 april 2017, die het 

voorwerp van onderzoek hebben uitgemaakt, 71% heeft geleid tot een beslissing van 

afwezigheid van fout of tekortkoming, 5,5% tot de beslissing van een individuele fout, 

1,4% tot de vaststelling van een structurere fout en 7,2% onvoldoende bewezen was. 

Bijna 7% van de beslissingen betreft een overmaking aan de gerechtelijke overheden. In 

bijna 9% van de gevallen behoorden de aangeklaagde feiten niet tot de bevoegdheid 

van het Vast Comité P. De andere types van beslissingen handelen hoofdzakelijk over 

ordemaatregelen genomen door de betrokken politiediensten. 
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Deze cijfers worden in onderstaande grafiek duidelijker weergegeven. 

Grafiek 3: Voornaamste redenen voor afsluiting van dossiers genomen in 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fenomeenanalyse: politiegeweld 

Fenomenen omvatten feitelijkheden die ruimer zijn dan de feiten. Een fenomeen kan 

samengesteld zijn uit een combinatie van verschillende feiten of uit feiten in een 

bepaalde context. Sinds verscheidene jaren volgt het Vast Comité P bijvoorbeeld het 

fenomeen van politiegeweld op. Dit jaarverslag vormt hierop geen uitzondering en 

bevat een meer gedetailleerde analyse van het fenomeen, dat werd herzien met 

behulp van de uitgebreide technische mogelijkheden. In de toekomst zal de informatie 

met betrekking tot het domein (context) en de gebruikte middelen (bijvoorbeeld de 

diverse dwangmiddelen) aanleiding kunnen geven tot nieuwe fenomenen die dan 

kunnen worden opgevolgd. 

Politiegeweld wordt sinds verscheidene jaren opgevolgd door het Vast Comité P en is 

een specifiek aandachtspunt in zijn jaarverslag. Gelet op de eerder genoemde 

veranderingen, worden de nieuwe mogelijkheden gebruikt met de bedoeling de 

beschikbare informatie te analyseren in termen van fenomenen; anders gezegd, door 

de basis voor de analyse te verruimen en er nieuwe aspecten bij te voegen. 

De vorige jaarverslagen schetsten de evolutie van het aantal klachten waarin sprake 

was van politiegeweld sensu stricto. In dit jaarverslag is de definitie van politiegeweld 

verruimd, zowel vanuit het standpunt van de afbakening van het fenomeen als vanuit 

het standpunt van de bestudeerde dossiers. Politiegeweld omvat alle vormen van 

geweld die worden toegeschreven aan personeelsleden van de geïntegreerde politie, 

ongeacht of het om fysiek of verbaal geweld of gewelddadig gedrag gaat en of het een 

klacht dan wel een gerechtelijk dossier betreft. 
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Onder fysiek geweld verstaan we slagen en verwondingen, agressie, foltering, 

willekeurige vrijheidsberoving, onmenselijke behandeling, vernederende behandeling, 

diefstal met geweld, afpersing, moord, doodslag, doodslag om de diefstal te 

vergemakkelijken, pogingen tot moord of doodslag, willekeurige opsluiting en 

aanhoudingen, en niet-naleving van de beginselen van legaliteit, proportionaliteit en 

subsidiariteit bij het aanwenden van dwang of geweld. 

Verbaal geweld omvat de feiten van dreigend, agressief, intimiderend taalgebruik, 

alsook bedreigingen, intimidaties en stalking. 

Met gewelddadig gedrag wordt de agressieve, dreigende of intimiderende houding, het 

onmenselijk of beledigend gedrag, het vernederend gedrag en het machtsmisbruik 

bedoeld. 

Voor dit eerste beeld van het fenomeen is rekening gehouden met de dossiers tussen 

april en december 2017. Uit de gegevensverwerking bljkt dat, voor de beschouwde 

periode, 31,9% van alle dossiers gewag maakte van een element van politiegeweld, 

meer bepaald was er in 15,5% sprake van fysiek geweld, in 12,2% van verbaal geweld en 

in 9,4% van gewelddadig gedrag.  

Er dient opgemerkt dat deze rubrieken niet bij elkaar kunnen worden opgeteld omdat 

één dossier gewag kan maken van verscheidene feiten van geweld, van dezelfde aard, 

of combinaties van verschillende vormen van geweld kan vermelden, bijvoorbeeld 

slagen en verwondingen en verbale agressie. 

Feiten van fysiek geweld worden hoofdzakelijk aangeklaagd naar aanleiding van 

interventies (71,1%) en taken die verband houden met de functionaliteit verkeer 

(14,1%). Dit type van geweld wordt voornamelijk aangeklaagd in het kader van 

aanhoudingen en individuele controles, bij het in de cel opsluiten van personen of bij 

tussenkomsten van de politie in een geschil tussen burgers (burenruzies, nachtlawaai, 

vaststellingen van schade, enz.). 

Feiten van verbaal geweld worden hoofdzakelijk aangeklaagd naar aanleiding van 

interventies (38,6%), taken die verband houden met de functionaliteiten verkeer 

(31,6%) en onthaal (12,3%). Verbaal geweld wordt vaker aangeklaagd in het kader van 

wegcontroles, meer bepaald de onmiddellijke inning en in het kader van individuele 

controles. 

Feiten betreffende gewelddadig gedrag worden voornamelijk aangeklaagd naar 

aanleiding van interventies (40,2%), gevolgd door taken die verband houden met 

verkeer (28,8%) en taken die verband houden met opsporing en onderzoek (17,4%). 

Feiten met betrekking tot dit type van geweld worden vaker aangeklaagd in het kader 

van wegcontroles, meer bepaald de onmiddellijke inning, alsook in het kader van 

individuele controles, geschillen tussen burgers maar ook naar aanleiding van 

huiszoekingen en bij het opsluiten van personen in de cel. 



 

 

K
la

c
h
te

n
 e

n
 a

a
n
g
if

te
n
 

 

76/182 

Van de feiten van fysiek geweld aangeklaagd bij het Comité P tussen april en 

december 2017 hebben 14 feiten het voorwerp uitgemaakt van een analyse die geleid 

heeft tot een beslissing ten gronde. In 13 gevallen kon het bestaan van een fout niet 

worden bewezen en in één geval werd een structurele fout vastgesteld. 

Inzake verbaal geweld werd voor 21 feiten besloten dat er geen fout was. Voor drie 

gevallen werd een individuele fout erkend, in één geval werd besloten tot een 

structurele fout en achtmaal konden de feiten onvoldoende worden bewezen. 

Met betrekking tot gewelddadig gedrag, tot slot, werd in 27 gevallen besloten tot 

afwezigheid van fout, in 5 gevallen werd de fout erkend (driemaal gaat het om een 

individuele fout, in twee gevallen om een structure fout) en in drie andere gevallen 

konden de feiten onvoldoende worden bewezen. 

Het fenomeen politiegeweld komt meer uitgebreid aan bod in een afzonderlijk cahier 

‘Vonnissen en arresten’. 
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1. Verwijzing van slachtoffers naar de diensten 
voor slachtofferhulp 

1.1 Situering en onderzoeksopzet 

In de loop van het jaar 2013 vestigde een vertegenwoordiger van een dienst voor 

slachtofferhulp in Doornik de aandacht van een raadsheer van het Comité P op het feit 

dat de politiediensten maar zeer zelden zijn dienst verzochten om hulp te bieden aan 

slachtoffers van misdrijven. Na een gesprek met die vertegenwoordiger bleek dat de 

politieambtenaren in het algemeen het verwijsformulier niet gebruiken, terwijl dat 

nochtans voorzien is in de omzendbrief GPI 58 van 4 mei 2007 betreffende politionele 

slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus27. De 

ontmoete vertegenwoordiger van de dienst voor slachtofferhulp stelt dat dit sinds lange 

tijd het geval is en dat dit rechtstreekse gevolgen heeft voor de slachtoffers, die niet 

de voorziene hulp van de dienst slachtofferhulp aangeboden krijgen. 

Om op objectieve wijze verslag te kunnen uitbrengen over deze problematiek, werd, 

aan de hand van een vragenlijst, een onderzoek gevoerd in de 23 politiezones van de 

provincie Henegouwen omdat daar aan de ‘alarmbel’ getrokken was. 

Naar aanleiding van de analyse van de antwoorden van de politiezones werden twee 

ontmoetingen georganiseerd: de eerste met de lokale politie van Charleroi en de 

tweede met de lokale politie van Bergen. De lokale politiezone van Charleroi heeft 

omstandig kunnen vertellen over het onderwerp. Deze zone had geantwoord dat ze de 

verwijsformulieren gebruikte zoals voorzien door de GPI 58, in tegenstelling tot het 

merendeel van de korpschefs van de andere gecontacteerde politiezones. Dit antwoord 

wekte de nieuwsgierigheid van het Comité P in die zin dat het zich zeer duidelijk 

onderscheidde van dat van de andere politiezones. Daarna heeft de politiezone van 

Bergen ook geantwoord dat ze de verwijsformulieren gebruikte. Tijdens de ontmoeting 

met de leden van de dienst politionele slachtofferbejegening werd evenwel vastgesteld 

dat de verwijsformulieren wel werden gebruikt maar enkel door de leden van deze 

dienst, dus enkel in tweede lijn en niet door degenen die akteren, zoals 

voorgeschreven door de omzendbrief. 

Om een vollediger beeld te krijgen van de toestand op het vlak van de (niet-) 

overhandiging van verwijsformulieren, werden ook ontmoetingen gehouden met 

personen extern de politiediensten, meer bepaald van het vluchthuis voor mishandelde 

vrouwen in La Louvière; het Justitiehuis in Bergen; het centrum voor hulp aan 

slachtoffers in Charleroi; de vzw Résilience in Bergen en het Justitiehuis in Charleroi. 

1.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies 

Het onderzoek heeft aangetoond dat het overgrote deel van de politiezones, op één 

uitzondering na, hun opdrachten niet vervullen noch hun verplichtingen nakomen met 

 ·······························  
27

  BS 5 juni 2007. 
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betrekking tot de verwijsformulieren voorgeschreven door de GPI 58. Die formulieren 

zouden nochtans, door de politieambtenaren die als eerste tussenkomen en zo snel 

mogelijk, ingevuld en overgemaakt moeten worden aan de erkende diensten voor 

hulpverlening met goedkeuring van het slachtoffer. Dit op zo’n manier dat zij snel 

contact kunnen opnemen met het slachtoffer. Enkel de lokale politiezone van Charleroi 

gebruikt de verwijsformulieren, maar deze formulieren zijn slechts bestemd voor één 

van de twee diensten voor slachtofferhulp van Charleroi. Hoewel deze praktijk uniek is 

voor de provincie Henegouwen, kan ze dus nog worden verbeterd. 

Volgens de bepalingen van de GPI 58 zijn de verwijsformulieren enkel voorzien voor de 

slachtoffers die contact hebben gehad met de dader van het misdrijf. Sommige 

ontmoete vertegenwoordigers van hulpverlenende instellingen hebben hierop 

gereageerd en stellen zich de vraag waarom deze voorwaarde van contact met de 

dader van het misdrijf bestaat. Sommigen vinden dit zelfs discriminerend. Velen 

hebben gezegd dat, hoewel ze die niet gebruiken, ze voorstander blijven van de 

toepassing van de verwijsformulieren, die zelfs zouden moeten worden uitgebreid tot 

situaties van slachtofferschap zonder contact met de dader van het misdrijf. Het staat 

vast dat indien deze formulieren zouden worden gebruikt, veel van deze diensten voor 

hulpverlening overstelpt zouden worden met verzoeken, maar dat hoeft geen rem te 

zetten op hun toepassing. Sommigen hebben er nogmaals op gewezen dat de teksten 

bestaan, dat de teksten goed opgesteld zijn maar dat ze nog moeten worden 

toegepast.  
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2. Inzicht in de problematiek van burn-out bij de 
federale politie 

Naar aanleiding van een klachtendossier28 heeft het Comité P zich gebogen over de 

wijze waarop de problematiek van burn-out binnen de federale politie wordt 

gepercipieerd. 

Op basis van verscheidene onderzoeksdaden die werden gesteld door de Dienst 

Enquêtes P, kunnen de volgende algemene conclusies naar voren worden geschoven: 

Wat de thematiek zelf betreft, wordt vastgesteld dat de definitie van burn-out 

onduidelijk is. Deze werkgerelateerde aandoening is noch erkend als beroepsziekte 

noch als dusdanig opgenomen in de internationale classificaties ICD-10 en DSM-5. 

Het koninklijk besluit van 28 april 2014 geeft geen definitie van burn-out, maar houdt 

(eindelijk) rekening met het fenomeen van burn-out in het meer algemene kader van 

de beheersing van psychosociale risico’s op het werk. Daarbij wordt sterk de nadruk 

gelegd op preventie eerder dan op ‘bestrijding’. Er wordt van de werkgever verwacht 

dat hij aandachtig is voor tekenen van burn-out bij zijn werknemers (welzijnsbeleid en 

middelen). Deze dimensie is bovendien ook opgenomen in het Sociaal Strafwetboek dat 

op 29 februari 2016 gewijzigd werd. 

Verschillende actieplannen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met 

burn-out worden momenteel uitgevoerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 

de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en 

de FOD Binnenlandse Zaken. Er wordt een nationale strategie voor welzijn op het werk 

in plaats gesteld voor de periode 2016-2020. Zowel het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (RIZIV) als het federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) 

voeren momenteel studies uit in dit verband. 

Wat de perceptie van de federale politie betreft, wordt het regelgevend kader 

beschreven in een nota van het commissariaat-generaal met als titel ‘Interne 

procedures inzake psychosociale risico’s op het werk (...) voor de federale politie 

...’29. 

Representatieve vakbonden spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding van het 

beleid, zowel via de onderhandelings- en overlegcomités waarin de wet voorziet als 

door hun deelname aan werkgroepen. De gezagsdragers onderhandelen met de 

vakbondsafgevaardigden over alle beleidsmaatregelen die van invloed zijn op het 

(welzijn van) personeel. 

 ·······························  
28

  Dossier 36133/15. 
29

  CG-2014/6640 van 18 december 2014. 



 

 

O
n
d
e
rz

o
e
k
e
n
 e

n
 a

n
a
ly

se
s 

 

82/182 

De diensten en de leiding30 van de federale politie en andere belanghebbenden lijken 

voor hun opdrachten in dit verband en in het algemeen in goede verstandhouding te 

handelen. Het laatste globaal preventieplan (GPP) had betrekking op de periode 2013-

2017. Dit GPP bevatte geen enkel specifiek item in verband met de aanpak van burn-

out en is (nog) niet geëvalueerd. Er werd ons gemeld dat deze evaluatie in 2018 zou 

worden verricht samen met de opmaak van het GPP 2018-2022. Het GPP 2013-2017 

werd door sommige belanghebbenden beschreven als een document waaruit veel 

betrokkenheid bleek, maar dat weinig resultaten opleverde en weinig doeltreffend 

was. De oorzaak zou liggen in het extreem hoge aantal doelstellingen en actieplannen, 

wat de globale haalbaarheid ervan zou verhinderen. De federale politie heeft 

verschillende initiatieven genomen en geïmplementeerd om het inzicht in de thematiek 

te bevorderen. 

De bovengenoemde diensten hebben vastgesteld dat het aantal gemelde gevallen van 

burn-out toeneemt, maar dat die gevallen niet altijd bewezen zijn. Alle pijlers van de 

federale politie worden getroffen, maar in het bijzonder de Algemene directie van het 

middelenbeheer en de informatie (DGR). Er wordt opgemerkt dat de administratieve of 

managementfuncties het meest getroffen worden. 

De interne directie voor preventie en bescherming op het werk van de federale politie 

(CGWB) voert a posteriori risicoanalyses uit, evenals collectieve tussenkomsten. Om 

individuele procedures te verwezenlijken, zou een beroep worden gedaan op 

ondersteuning van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De 

dienst DGR/StressTeam en de directie CGWB kampen met een chronisch 

personeelstekort. 

Sommige belanghebbenden die we ontmoetten, wezen erop dat de mentaliteit ten 

overstaan van het fenomeen burn-out bij sommigen moet veranderen, meer bepaald bij 

de hiërarchische lijn en bij een deel van de personeelsleden. Bewustmaking heeft 

hierin een grote rol te spelen en de ontwikkeling van een flexibeler HRM-beleid lijkt 

één van de bestudeerde pistes te zijn. 

Met betrekking tot de implementatie van het nationaal veiligheidsplan 2016/2019 (NVP) 

werd noch DGR/StressTeam noch DGR/Coördinatie Welzijn geraadpleegd over de 

thematiek van burn-out. Het huidige klimaat van budgettaire beperking(en) is een 

vruchtbare voedingsbodem voor de omstandigheden van stress en dus eventueel van 

burn-out. Het is onmogelijk om hierop te focussen op basis van medische attesten, 

noch qua inhoud (behandeling van een pathologie en niet van een sociologisch 

fenomeen), noch qua vorm (medisch geheim). Er is bovendien geen synergie tussen 

CGWB en de medische dienst van de federale politie (curatieve geneeskunde) met 

betrekking tot gevallen van burn-out. A contrario is er wel samenwerking met de dienst 

arbeidsgeneeskunde (preventieve aspecten). 

 ·······························  
30

  DGR/StressTeam, DGR/Coördinatie Welzijn, DGR/DRP/PMS/DPTMED (curatieve geneeskunde), CGWB, 

SSDGPI. 
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Een ontwerp van psychosociale risicoanalyse die a priori de federale politie en de 

lokale politie bestrijkt, wordt momenteel bestudeerd en zou, voor zover de nodige 

budgetten worden vrijgemaakt, vanaf september 2018 moeten aanvangen met de steun 

van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

Het Comité P zal een opvolging verzekeren van de maatregelen die zijn ingevoerd of 

zullen worden ingevoerd binnen de federale politie op dit cruciale gebied om het 

welzijn van haar werknemers te verbeteren, waaronder de daadwerkelijke en 

effectieve uitvoering van de actieplannen die ter zake zijn vastgesteld of zullen worden 

vastgesteld. 
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3. Waarschuwingsschoten door politieambtenaren 

3.1 Context 

Binnen de politiediensten heerst onduidelijkheid met betrekking tot de termen 

‘waarschuwingsschot’ en ‘intimidatieschot’. De vraag rijst wanneer men deze termen 

kan gebruiken en of ze wel degelijk iets anders betekenen31. 

3.2 Waarschuwingsschot of intimidatieschot? 

Binnen de Wet Politieambt hebben twee bepalingen betrekking op het geven van een 

waarschuwing voorafgaand aan het gebruik van geweld, nl. de artikelen 37 en 38. Het 

artikel 37 Wet Politieambt handelt over het gebruik van geweld in het algemeen door 

de politiebeambten en bepaalt in verband met de waarschuwing: “Aan elk gebruik van 

geweld gaat een waarschuwing vooraf, tenzij dit gebruik daardoor onwerkzaam zou 

worden”. Het gebruik van geweld dient evenwel te voldoen aan het legaliteitsbeginsel, 

het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Daarenboven dient er 

eveneens rekening te worden gehouden met de risico’s die het gebruik ervan inhouden. 

Het artikel 38 Wet Politieambt dat meer specifiek het vuurwapengebruik regelt stelt: 

“Het gebruik van wapens geregeld in 2°, 3° en 4°, geschiedt eerst na waarschuwing 

met luide stem of met enig ander beschikbaar middel, een waarschuwingsschot 

inbegrepen, tenzij dit gebruik daardoor onwerkzaam zou worden”. Het 

vuurwapengebruik kan hierbij slechts geschieden in de door de wet opgesomde 

gevallen, waarbij nog steeds rekening dient te worden gehouden met de bepalingen van 

het artikel 37 Wet Politieambt. 

De deontologische code van de politiediensten herhaalt in artikel 49 zowat de 

bepalingen van deze beide artikelen. De Wet Politieambt noch de deontologische code 

hanteert het begrip ‘intimidatieschot’. 

Kan dan toch worden gesproken van een intimidatieschot? Hoewel de term 

‘intimidatieschot’ niet teruggevonden kan worden in de officiële documentatie, linken 

sommigen die term aan de voorafgaande waarschuwing overeenkomstig het artikel 37 

Wet Politieambt en hebben ze het over ‘waarschuwingschot’ volgens de termen van het 

artikel 38 van diezelfde wet. 

De term ‘intimidatieschot’ is echter een ongeschikte term die wettelijk niets anders 

kan betekenen dan een waarschuwingsschot in de richting of in de nabijheid van de te 

verwittigen persoon. Het gebruik van deze term dient te worden vermeden daar hij 

voor verwarring zorgt. Bovendien zou men naar de semantiek van het woord oordelen 

dat een intimidatieschot sowieso onwettig is en bijgevolg onverenigbaar is met de 

politiefunctie. 

 ·······························  
31

  Zie ook de dienstnota van de juridische dienst van de federale politie DGP/DPS 1673/AJO – 2005 d.d. 

1 september 2005. 
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3.3 Wanneer en op welke wijze is het waarschuwingsschot 
dan toegelaten? 

De wet definieert het waarschuwingsschot niet. Het waarschuwingsschot, dat een 

voorafgaande waarschuwing is, kan slechts worden gelost in die omstandigheden 

wanneer elke andere waarschuwing ineffectief zou zijn. Het doel van het 

waarschuwingsschot is niet om een ‘target’ te raken, maar om de personen te 

waarschuwen dat de politiebeambten alle wettelijke middelen zullen gebruiken, 

inclusief vuurwapens, om hun opdracht te volbrengen. Hierbij moeten dus eveneens de 

bepalingen van de artikelen 37 en 38 Wet Politieambt in acht worden genomen. 

De wet bepaalt evenmin iets over de richting van het schot. Het is aan de 

politiebeambte om in te schatten – gezien de concrete omstandigheden – of zijn 

afgevuurde kogel schade aan derden zal berokkenen. M.a.w. dient deze dus rekening te 

houden met de risico’s die het vuren inhoudt. De strafrechtelijke bepalingen inzake 

onopzettelijke misdrijven en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de 

artikelen 1382 e.v. BW blijven, evenals mogelijke tuchtrechtelijke gevolgen, van 

toepassing. 

Net omdat het waarschuwingsschot niet zonder gevaar is, is het aan te raden om dit zo 

veel mogelijk te vermijden. De rechtsleer32 stelt terecht dat, hoewel de waarschuwing 

aan geen vorm onderworpen is33, het aangeraden is het waarschuwingsschot enkel te 

gebruiken in de gevallen waarin vuurwapens gebruikt kunnen worden. 

3.4 Conclusies 

De term ‘intimidatieschot’ is een ongeschikte term en dient te worden vermeden. Naar 

de semantiek van het woord zou men oordelen dat een intimidatieschot sowieso 

onwettig is. De term ‘intimidatieschot’ is dus een ongeschikte term die wettelijk niets 

anders kan betekenen dan een waarschuwingsschot. 

De wet bepaalt niet hoe een waarschuwingsschot dient te worden gevuurd. Het is aan 

de politiebeambte om in te schatten of zijn waarschuwingsschot schade aan derden zal 

berokkenen. Naast eventuele tuchtrechtelijke gevolgen behoren ook de strafrechtelijke 

en burgerlijke gevolgen tot de mogelijkheden bij een onoordeelkundig 

waarschuwingsschot. De politiebeambte dient dus vast en zeker rekening te houden 

met de mogelijke risico’s die dergelijke schoten inhouden wanneer hij zich in de 

wettelijke voorwaarden bevindt om een waarschuwingsschot te lossen. 

 ·······························  
32

  F. GOOSSENS, Politiebevoegdheden en mensenrechten, Mechelen, Kluwer, 2006, 347 met verwijzing naar: 

G. BOURDOUX e.a., De Wet op het politieambt. Handboek van de politiefunctie, Brussel, Politeia, 2015, 

430. Cf. ook de aanbeveling, gebaseerd op rechtsvergelijkend onderzoek onder meer in relatie tot het 

EVRM, om in een omzendbrief of ambtsinstructie in te schrijven dat een waarschuwingsschot steeds 

verticaal afgevuurd moet worden (F. GOOSSENS, Politiebevoegdheden en mensenrechten, Mechelen, 

Kluwer, 2006, 400). 
33

  Zie punt 6.1. Omzendbrief 2 februari 1993 met betrekking tot de wet van 5 augustus 1992 op het 

politieambt, BS 20 maart 1993. 
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Het is aan te raden om het geven van een waarschuwingsschot te beperken tot de 

gevallen waarin vuurwapens kunnen worden gebruikt en om het dan nog zo veel 

mogelijk te vermijden. 
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4. Verhouding vrije meningsuiting en spreekrecht 
versus deontologie en beroepsplicht van een 
politieambtenaar 

4.1 Internationaal en grondwettelijk erkende rechten 

Het spreekrecht sensu lato vormt een aspect van een ruimer fundamenteel recht en 

mensenrecht, namelijk de vrijheid van mening en van meningsuiting.34 

De vrijheid van meningsuiting is een onontbeerlijke vereiste in een democratische 

samenleving.35 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens drukt dit volgens een 

vaste rechtspraak als volgt uit: “De vrijheid van meningsuiting maakt een van de 

wezenlijke grondslagen van een democratische samenleving uit, een van de 

fundamentele voorwaarden voor haar vooruitgang en voor de ontwikkeling van de 

mens”36. 

Dit recht op vrije meningsuiting is vastgelegd in artikel 19 van de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens, artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake 

Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 10 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en artikel 11 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie. Het recht op vrije meningsuiting is ook opgenomen 

in artikel 19 van de Grondwet. 

4.2 Aan de personeelsleden van politiediensten 
uitdrukkelijk toegekende rechten 

Personeelsleden van de politiediensten genieten het internationaal erkend en 

grondwettelijk vastgelegde recht op vrije meningsuiting.37  

4.3 Grenzen 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de vrijheid van 

meningsuiting beperkt kan worden voor bepaalde beroepsgroepen met bijzondere 

verantwoordelijkheden.38 De Raad van State heeft zich bij deze rechtspraak 

aangesloten en heeft aangenomen dat de politieambtenaar door zijn benoeming te 

aanvaarden en de eed af te leggen, de beperkingen van zijn ambt, waaronder de 

beroepsplichten eigen aan zijn dienst aanvaardt.39 

 ·······························  
34

  F. SCHRAM, Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext een verhaal van spreekrechten, 

spreekplichten, zwijgrechten en zwijgplichten, Brussel, Politeia, 2017, 71. 
35

  A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 946. 
36

  EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72 (Handyside v. The United Kingdom). 
37

  A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 962. 
38

  EHRM 8 juni 1976, Engel/Nederland. 
39

  RvS 22 januari 1986, nr. 26.106, Stevens; RvS 13 januari 1988, nr. 29.125, François; RvS 1 juni 1990, 

nr. 35.032, Wartel; RvS 6 maart 1991, nr. 36.563, Lambert. 
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Zowel de wet van 26 april 2002 houdende essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met 

betrekking tot de politiediensten40 als het koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende 

vaststelling van de deontologische code van de politiediensten41 kennen uitdrukkelijk 

maar op begrensde wijze het recht op vrije meningsuiting en het spreekrecht toe aan 

de personeelsleden van de politiediensten. 

Wet van 26 april 2002 houdende essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen 
met betrekking tot de politiediensten 
 

Luidens artikel 48 van de wet van 26 april 2002 heeft het personeelslid van een 

politiedienst het recht op vrijheid van meningsuiting ten aanzien van feiten waarvan 

het kennis heeft uit hoofde van zijn ambt onder voorbehoud van toepassing van de 

artikelen 123 tot 133 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en onverminderd de 

wettelijke en reglementaire voorschriften inzake het beroepsgeheim en het geheim van 

het onderzoek.  

In de artikelen 123 tot 133 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus vindt men de algemene 

principes van het statuut van de politieambtenaren zoals de vereisten van discretie, 

onpartijdigheid, integriteit, het vermijden te handelen in strijd met de waardigheid 

van het ambt, de verplichting tot naleven van het beroepsgeheim, enz. 

Artikel 49 van voormelde wet van 26 april 2002 stipuleert dat het personeelslid binnen 

de grenzen zoals bepaald in artikel 48 vrij kan spreken en publiceren. Men verduidelijkt 

in dit artikel dat bij de uitoefening van het spreekrecht erop toegezien dient te worden 

dat men het belang van de dienst en de waardigheid van het ambt niet schaadt, men 

geen schade berokkent aan de gestelde machten, overheidsinstellingen en derden, dat 

men informatie verstrekt die zo volledig en zo correct mogelijk is en dat men duidelijk 

maakt of men spreekt als gemandateerde dan wel in persoonlijke naam waarbij men 

een duidelijk onderscheid maakt tussen objectieve feiten en persoonlijke meningen.  

De verplichting om de waardigheid van het ambt te vrijwaren geldt zowel voor 

handelingen tijdens de uitoefening van het ambt als in het privéleven.42 Ook al is het 

begrip waardigheid van het ambt heel ruim, toch moet het restrictief worden 

geïnterpreteerd in het licht van de steeds evoluerende opvattingen.43 De beoordeling of 

 ·······························  
40

  BS 30 april 2002: hierna verkort de wet van 26 april 2002. 
41

  BS 30 mei 2006. 
42

  Artikel 132 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, BS 5 januari 1999; A. LINERS, J. MOUTON en G. PYL, Tucht & deontologie. 

Het handboek van tucht en deontologie bij de politiediensten, Brussel, Politeia, losbl., 

Deel I/Hoofdstuk 4/54. 
43

  F. SCHRAM, Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext, een verhaal van spreekrechten, 

spreekplichten, zwijgrechten en zwijgplichten, Brussel, Politeia, 2017, 507; A. LINERS e.a., Tucht & 

deontologie. Het handboek van tucht en deontologie bij de politiediensten, Brussel, Politeia, losbl., 

Deel I/Hoofdstuk 4/54. 
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de waardigheid van het ambt geschonden is, dient steeds in conreto te gebeuren.44 De 

Raad van State is van oordeel: “dat een echte appreciatie in concreto belang zal 

hechten aan gegevens als de plaats die de betrokken ambtenaar in de ambtelijke 

hiërarchie bekleedt, als de mate waarin zijn ambt of hijzelf naar buiten toe gekend 

zijn, de mate waarin hij contact heeft met het publiek, de plaats en het tijdstip 

waarop de feiten werden gepleegd, als de min of meer nauwe band die de gepleegde 

feiten met het ambt vertonen of het ontbreken van iedere band van die aard; dat, 

kortom, nu in de desbetreffende statutaire bepaling gekozen is voor het nergens in 

een rechtsregel omschreven begrip “feiten die de eer aantasten” geval per geval moet 

worden nagegaan niet of de gepleegde feiten in abstracto de eer van een ambtenaar 

vermogen aan te tasten, maar wel of, alle concrete omstandigheden in acht genomen, 

in redelijkheid gesteld kan worden dat de betrokken ambtenaar zich zo oneervol 

gedragen heeft dat hij de afzetting, en wel de afzetting van rechtswege verdient”45.  

Van politieambtenaren mag worden verwacht dat zij het recht op vrije meningsuiting 

en spreekrecht op een loyale en integere wijze uitoefenen.46  

Het verbod om schade te berokkenen aan de gestelde machten, overheidsinstellingen 

en derden verwijst naar artikel 132 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie 

van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus overeenkomstig hetwelk 

de politieambtenaren ertoe gehouden zijn eerbied te tonen voor het staatshoofd, de 

andere gestelde machten en de overheidsinstellingen. Eerbied voor het staatshoofd, de 

gestelde machten en de overheidsinstellingen is een onderdeel van het breder begrip 

loyauteit. Het impliceert respect voor de legaliteit en veronderstelt een zekere 

toewijding in de uitvoering van de plichten. Het houdt de plicht in tot het zorgvuldig en 

naar best vermogen behartigen van de belangen van de instellingen die men 

vertegenwoordigt.47 Deze loyauteitsplicht veronderstelt geen slaafse onderhorigheid. 

Zij doet geen afbreuk aan het recht een eigen mening te hebben en het recht andere 

ideeën te verdedigen. Een politieambtenaar mag zijn overtuiging doen kennen en 

kritiek uitoefenen op de overheid, op een gereserveerde wijze zonder gebruik te maken 

van agressieve of beledigende taal. Het is niet aanvaardbaar kritiek zodanig te 

formuleren dat het gezag en de reputatie van de collega’s, de leidinggevenden en de 

overheden zodanig wordt aangetast dat het vertrouwen van de bevolking eronder gaat 

lijden.48 

 ·······························  
44

  Zie bijvoorbeeld: RvS 18 december 1979, nr. 19.984, Feremans en RvS 27 juni 1984, nr. 24.516, 

Morissens. 
45

  RvS 25 juni 1986, nr. 26.717, Hermans. 
46

  A. LINERS e.a., Tucht & deontologie. Het handboek van tucht en deontologie bij de politiediensten, Brussel, 

Politeia, losbl., Deel I/Hoofdstuk 4/49. 
47

  F. SCHRAM, Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext, een verhaal van spreekrechten, 

spreekplichten, zwijgrechten en zwijgplichten, Brussel, Politeia, 2017, 507-508; A. LINERS e.a., Tucht & 

deontologie. Het handboek van tucht en deontologie bij de politiediensten, Brussel, Politeia, losbl., 

Deel I/Hoofdstuk 4, 58. 
48

  Ibid., 50-51, 58. 
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Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische 
code van de politiediensten 
 

Het recht op vrije meningsuiting en spreekrecht is eveneens opgenomen in de 

artikelen 33 en 34 van de deontologische code van de politiediensten. Deze rechten 

worden er op dezelfde wijze beperkt als in de voornoemde wet van 26 april 2002. 

Artikel 33 van de deontologische code bepaalt dat: “met inachtneming van punt 34, 

heeft het personeelslid het recht op vrijheid van meningsuiting ten aanzien van de 

feiten waarvan het kennis heeft uit hoofde van zijn ambt”. Verder herneemt dit artikel 

de inhoud van artikel 49 van de wet van 26 april 2002 met de toevoeging dat het 

wenselijk is dat het personeelslid, vóór het een interview toestaat, overlegt met de 

dienst die instaat voor de relaties met de media of met zijn eigen dienstchef. Artikel 34 

herneemt de inhoud van artikel 48 van de wet van 26 april 2002 met de bijkomende 

bepaling dat het verboden is, zelfs na het beëindigen van hun ambt, die gegevens 

bekend te maken die betrekking hebben op ’s lands veiligheid, de bescherming van de 

openbare orde, de financiële belangen van de overheid, het voorkomen en bestraffen 

van strafbare feiten, het medisch geheim, de rechten en vrijheden van de burger, en in 

het bijzonder het privéleven. Dit verbod geldt bovendien voor gegevens die betrekking 

hebben op de voorbereiding van alle beslissingen. 

Van belang is artikel 35 van de deontologische code van de politiediensten waarin men 

stelt dat de uitoefening van het recht op meningsuiting kan bijdragen tot het vestigen 

van de aandacht van de bevoegde overheden op noodzakelijke bijsturingen van het 

beleid of op eventuele tekortkomingen van de administratie of om de communicatie 

tussen de administratie en de bevolking te optimaliseren. Bovendien bepaalt men 

uitdrukkelijk dat wanneer men er met dit doel een beroep op doet, dit geen aanleiding 

kan geven tot een rechtstreekse of onrechtstreekse sanctie. 

Bij de beoordeling van de vraag of een personeelslid van een politiedienst bij de 

uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het spreekrecht gehandeld heeft in 

overeenstemming met de beroepsplichten en deontologische bepalingen dient steeds 

rekening gehouden te worden met de concrete omstandigheden en de steeds 

evoluerende maatschappelijke opvattingen. 
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A. Toezichtsonderzoeken 

Het uitvoeren van toezichtsonderzoeken is de belangrijkste kernopdracht van het 

Comité P. Jaarlijks worden er een 15-tal toezichtsonderzoeken uitgevoerd uit eigen 

beweging, op vraag van het Parlement of een of andere bestuurlijke of gerechtelijke 

overheid.  

In dergelijke onderzoeken overstijgt de Dienst Enquêtes P, onder het gezag en in 

opdracht van het Vast Comité P, het punctuele klachtniveau en analyseert meer 

algemene thematieken op een breder en meer structureel niveau. 

Deze onderzoeken zijn niet strafrechtelijk, noch administratief- of tuchtrechtelijk van 

aard en hebben een volledig sui generis karakter vermits zij uitsluitend door en onder 

leiding van het Vast Comité P worden gevoerd. 

Zij kunnen de meest diverse onderwerpen bestrijken en betrekking hebben op de goede 

werking van een volledig politiekorps (bv. politiezone X) dan wel op een bepaalde 

eenheid van een politiekorps (bv. een lokale recherche-eenheid of een bepaalde 

wegpolitie-eenheid van de federale politie) of dienst (bv. de opsporingsdienst van de 

douane, de Directie-Generaal Toezicht op de Sociale Wetten, …). Zij kunnen ook meer 

thematisch zijn zoals bv. de wijze waarop de politiediensten omgaan met hun 

fouillerings- of aanhoudingsbevoegdheid, de manier waarop de informatiehuishouding 

binnen de geïntegreerde politie of bepaalde delen ervan is georganiseerd en 

functioneert, het diversiteits- en antiracismebeleid bij de politie, de wijze waarop de 

politiediensten omgaan met geesteszieken, rijgedrag en verkeersongevallen met 

politievoertuigen, het dragen van emblemen bij de politie, de aanpak van financiële en 

economische onderzoeken binnen de federale gerechtelijke politie, … 

Globaal genomen, zullen deze toezichtsonderzoeken de meest diverse vraagstukken tot 

voorwerp hebben die steeds in relatie zullen staan tot de bestaansredenen van het 

Comité P, met name het toezicht op: de naleving en/of actieve promotie van de 

mensenrechten, de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de coördinatie binnen de 

politiediensten. 

In dergelijke toezichtsonderzoeken bestaat de finale doelstelling steeds uit het 

formuleren van een aantal conclusies en aanbevelingen voor zowel de politiediensten 

als de politieoverheden. 

Uit eigen beweging of op verzoek van de bijzondere commissie belast met de 

parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en 

van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten volgt het 

Comité P ook periodiek of ad hoc zijn eerder geformuleerde aanbevelingen op. Het 

voert daartoe specifieke opvolgingsonderzoeken uit. 

Alle publieke verslagen betreffende de toezichtsonderzoeken en hun syntheses zijn 

integraal terug te vinden op de website van het Comité P: www.comitep.be. De 

syntheses zijn tevens hierna in dit jaarverslag opgenomen. 

http://www.comitep.be/


 

 

T
o
e
zi

c
h
ts

- 
e
n
 o

p
v
o
lg

in
g
so

n
d
e
rz

o
e
k
e
n
 

 

94/182 

1. Politie en geesteszieken 

1.1 Situering en onderzoeksopzet 

In het verlengde van de grote media-aandacht voor het overlijden van Jonathan JACOB 

in een politiecel startte het Vast Comité P (onder meer) een onderzoek teneinde de 

pijnpunten bloot te leggen die in de praktijk rijzen bij politionele tussenkomsten 

jegens gewelddadige geesteszieke personen49. Een geesteszieke persoon kan - het 

betreft hier een juridische, geen medische notie - vanuit de link tussen artikel 18 Wet 

Politieambt50 en de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon 

van de geesteszieke (Wet Bescherming Persoon Geesteszieke)51 omschreven worden als 

een persoon die zijn gedrag niet kan bepalen en die een gevaar voor zichzelf of derden 

inhoudt. 

Uit bevragingen van een aantal in de materie onderlegde politionele 

gesprekspartners52, alsmede uit de persberichtgeving over de zaak-JACOB kwam 

duidelijk naar voor dat in de praktijk heel wat juridische vraagpunten rijzen waarvoor 

geen kant-en-klaarantwoord voorligt in de actuele wetteksten. 

Een houvast over hoe juridisch correct opgetreden kan worden jegens geesteszieken is 

voor de politie evenwel fundamenteel. Enerzijds behoren, gelet op het hoge aantal 

personen met een psychische stoornis, contacten met geesteszieken minstens in 

potentie tot de dagdagelijkse politiepraktijk: de politie dient derhalve te weten hoe ze 

met die geesteszieken dient om te gaan, opdat juridisch op juiste wijze gehandeld zou 

worden. Anderzijds kan gesproken worden van de januskop van de gewelddadige 

geesteszieke: het gaat hier over een persoon die agressief is en aangepakt moet 

worden, maar die tegelijkertijd ziek is en geholpen moet worden. Deze dichotomie, die 

zich situeert in een juridisch kader, maakt dat de politie goed moet weten hoe ze met 

dit gegeven moet omgaan: uiteindelijk is - om het lapidair te zeggen - ‘niets doen’ 

geen optie wanneer de politie met een gewelddadige geesteszieke te maken heeft; 

hetzelfde geldt wanneer de politie geconfronteerd wordt met een geesteszieke die 

gevaarlijk is voor zichzelf.  

Een en ander leidde tot een puur juridisch ingevuld onderzoek dat resulteerde in 

stellingnames van het Vast Comité P over 14 in de praktijk levende rechtsvragen. De 

standpunten, te kaderen binnen het legaliteitsbeginsel zoals onder meer vooropgesteld 

in artikel 1, derde lid Wet Politieambt, zijn in het bijzonder gebaseerd op het 

 ·······························  
49

  Initieel werd beoogd ook in te gaan op de politionele omgang met personen gekenmerkt door een andere 

dan geestelijke bijzondere medische problematiek (alcoholici, drugsverslaafden, …). Deze extra focus werd 

evenwel tijdens het onderzoek verlaten. 
50

  Voluit: Wet 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992. Artikel 18 Wet Politieambt luidt als 

volgt: “De politiediensten houden toezicht op de geesteszieken die hun gezondheid en veiligheid ernstig in 

gevaar brengen of die een ernstige bedreiging vormen voor het leven en de lichamelijke integriteit van 

anderen. Zij beletten dat zij ronddwalen, vatten hen en lichten onmiddellijk de procureur des Konings in. 

Zij vatten degenen die hun gemeld zijn als ontvlucht uit de psychiatrische dienst waar zij in observatie 

waren gesteld of waren weerhouden overeenkomstig de wet en houden ze ter beschikking van de bevoegde 

overheden”. 
51

  BS 27 juli 1990. 
52

  Geselecteerd op basis van de aanwezigheid van een psychiatrisch centrum en/of een ziekenhuis met een 

psychiatrische afdeling in hun politiezone. 
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samenspel van de interne Belgische regelgeving, inbegrepen het Strafwetboek, en haar 

voorbereidende werken53, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 

en de (Straatsburgse) rechtspraak en rechtsleer. 

1.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies 

De gehanteerde definitie van de notie ‘gewelddadige geesteszieke’ maakt dat de 

politie volgens het Vast Comité P - naast artikel 18 Wet Politieambt - de machinerie van 

de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke in gang kan zetten als de betrokkene zijn 

gedragspatroon niet kan bepalen én gevaarlijk is voor zichzelf of voor derden; een 

voorafgaande vaststelling van een geestesziekte is dus niet vereist opdat politioneel 

optreden in de context van de voormelde wetgeving tegen een dergelijke persoon 

rechtsgeldig zou zijn. Dit is van belang voor situaties waarvan achteraf zou blijken dat 

de betrokken gewelddadige uiteindelijk niet lijdt aan een ernstige vorm van 

geestesziekte, waarop de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke en artikel 18 Wet 

Politieambt duidt, maar bijvoorbeeld ten tijde van zijn agressie tijdelijk onder invloed 

was van alcohol of drugs. 

Daarnaast werd met betrekking tot de 14 hieronder aangestipte thema’s als volgt 

stelling ingenomen. Voor verdere stoffering met bronnen en duiding verwijzen we naar 

het rapport ‘Politie en geesteszieken. Standpunten inzake enkele in de praktijk 

gerezen juridische kwesties’ op de website van het Vast Comité P. 

1.2.1 Is de opsluiting van een geesteszieke in een doorgangscel 
juridisch problematisch? 

Zowel artikel 18 Wet Politieambt, zoals geïnterpreteerd vanuit zijn voorbereidende 

werken, als het EVRM54 staan een snelle overdracht voor van geesteszieken van de 

politie naar gespecialiseerde diensten: de politie is namelijk niet opgeleid noch 

uitgerust om met geesteszieken om te gaan. De vraag of het juridisch erg is mocht een 

geesteszieke toch - kort - in een doorgangscel verblijven55, zal van geval tot geval 

beoordeeld moeten worden in functie van enerzijds - strafrechtelijk - hetgeen 

artikel 422bis Sw. en artikel 70 Sw. bepalen en anderzijds - burgerrechtelijk - de leer 

van de onrechtmatige daad. Bij die feitelijke beoordeling zal een belangrijk element 

zijn of de politie het nodige gedaan heeft om toch de nodige medische en andere 

bijstand te verkrijgen voor de geesteszieke in de cel, indien nodig door gebruik te 

maken van haar vorderingsrecht, vervat in artikel 42 Wet Politieambt. Naargelang de 

voorliggende casuïstiek dreigt ook een Belgische veroordeling door het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

 ·······························  
53

  Zie in het bijzonder: Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1637/1, 36-37. 
54

  Zie ter zake in het bijzonder het Straatsburgse arrest Shchiborshch en Kuzmina versus Rusland van 

16 januari 2014 waarin gelaakt werd dat tijdens een politionele interventie niet voorzien werd in 

psychiatrische bijstand terwijl men weet had van de psychische problemen en gewelddadige natuur van de 

betrokkene (art. 2 EVRM). 
55

  Bijvoorbeeld omdat de instructie van de procureur des Konings derwijze luidt of omdat de geesteszieke in 

een dusdanige staat is dat hij nog niet direct overgebracht kan worden naar een psychiatrische dienst. 



 

 

T
o
e
zi

c
h
ts

- 
e
n
 o

p
v
o
lg

in
g
so

n
d
e
rz

o
e
k
e
n
 

 

96/182 

Een en ander maakt dat het Vast Comité P het niet direct nodig acht om in de Belgische 

wetgeving een verplichting te laten inschrijven om de politiecellen specifiek uit te 

rusten voor de opvang van geesteszieken, meer bepaald door de wanden te laten 

watteren. Dit neemt niet weg dat de verantwoordelijken van de politiediensten voor 

zichzelf toch de denkoefening moeten maken of in concreto wattering van bepaalde 

cellen zich niet opdringt. Het lijkt ons in alle geval niet onlogisch te stellen dat vanuit 

de insteek van het ‘bonus pater familias’-criterium het gepast is dat een korpschef die 

in zijn zone regelmatig geconfronteerd wordt met voor henzelf gevaarlijke 

geesteszieken, de nodige inspanningen doet om voldoende cellen derwijze te watteren 

dat de betrokkenen zich niet (ernstig) kunnen verwonden; minstens dat hij bij zijn 

beheersorganen aandringt op de nodige middelen om dit te kunnen realiseren. Handelt 

de betrokken korpschef niet op voormelde wijze, dreigt in voorkomend geval (naast 

eventueel een strafrechtelijke) een burgerrechtelijke veroordeling volgens de 

bepalingen van hoofdstuk V Wet Politieambt56. 

1.2.2 Onder welke voorwaarden is de inzet van een bijzondere 
eenheid, alsmede het optreden ‘as such’ van dat team juridisch 
correct? 

Zowel de beslissing tot inzet van een BBT57 als, bij haar inschakeling, de manier van 

werken van die eenheid dient te voldoen aan de eisen vooropgesteld in artikel 37 Wet 

Politieambt en – naar gelang van het geval - in de artikelen 37bis en 38 Wet Politieambt 

(j° artikel 1, derde lid Wet Politieambt), handelend over het geweld- en 

(vuur)wapengebruik en het gebruik van boeien. Bij niet-naleving van de betrokken 

voorwaarden dreigen strafrechtelijke, burgerrechtelijke en tuchtrechtelijke 

veroordelingen. Duidelijk is dat ook hier geldt dat de wettelijkheid van het inzetten 

van een bijzondere eenheid, alsmede van haar concrete optreden, zeer casuïstisch 

beoordeeld zal dienen te worden. Op risico van een Belgische veroordeling door het 

EHRM dient bij een en ander vanzelfsprekend ook de relevante Straatsburgse 

rechtspraak (onder andere inzake het gebruik van ‘pepperspray’ in een bewaarcel58 en 

inzake het voorzien van psychiatrische noodhulp bij de uitvoering van een gedwongen 

opname) nageleefd te worden. Die Straatsburgse rechtspraak maakt overigens ook dat 

veroordelingen van België voor de inzet van bijzondere eenheden mogelijk zijn, ook als 

die eenheden op zich conform de voormelde bepalingen uit de Wet Politieambt 

gehandeld hebben. Dit is met name mogelijk als een schending van artikel 2 EVRM (het 

recht op leven - door de jaren heen werd die bescherming onder bepaalde voorwaarden 

 ·······························  
56

  Sowieso moet voldaan zijn aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende 

de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte 
opsluitingsplaatsen (BS 16 oktober 2007), in het bijzonder aan (naast de artikelen 9 en 10) artikel 7 van 

dat besluit dat bepaalt dat de inrichting van de opsluitingsplaats zodanig opgevat is dat verwondingen, 

zelfverminking en suïcidaal gedrag bemoeilijkt worden. 
57

  Een eenheid, dienst, team of groep die aangewend wordt voor interventies die een hogere graad van 

gevaar of geweld met zich (kunnen) meebrengen en bovendien voldoet aan één of meer van de volgende 

criteria: 1) georganiseerd op permanente of tijdelijke basis; 2) specifieke inzet- en terugroepprocedures; 

3) specifieke bewapening; 4) specifieke uitrusting; 5) specifieke kledij en/of herkenningstekens; 

6) specifieke selectie, opleidingen en voortgezette opleidingen op basis van vrijwilligerschap (zie ook het 

verslag ‘Eenheden van gespecialiseerde interventie’ van het Vast Comité P). 
58

  Zie in het bijzonder het Straatsburgse arrest Tali versus Estland (13 februari 2014) en - over het gebruik 

van traangas - het arrest Kars et al. versus Turkije (22 maart 2016). Deze rechtspraak verzet zich tegen 

het standaardgebruik van een en ander in besloten ruimtes. 
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opengetrokken tot niet-dodelijk politiegeweld) resulteert uit een onvoldoende 

voorbereiding van en controle op de politionele actie door haar politionele autoriteiten 

en overheden59. Dit houdt in het bijzonder in dat de leden van de bijzondere eenheden 

(onder andere gelet op hun psychologie) nauwgezet geselecteerd moeten zijn, terdege 

opgeleid en uitgerust moeten zijn en goed gebrieft moeten zijn over de situatie 

waarvoor ze ingezet zullen worden. Het behoort dat, om Belgische veroordelingen (op 

grond van schending van de artikelen 2 en 3 (folterverbod) EVRM) door Straatsburg te 

vermijden, de politionele overheden in hun bevelen, vorderingen, onderrichtingen en 

richtlijnen deze rechtspraak van het EHRM in rekening brengen. 

1.2.3 Kan een psychiatrische instelling juridisch gezien weigeren 
een persoon op te nemen die door de politie hetzij in, hetzij 
buiten het kader van een gedwongen opname ter insluiting 
aangeboden wordt? 

Indien de opname teruggaat op een beslissing, bedoeld in de Wet Bescherming Persoon 

Geesteszieke, is de betrokken psychiatrische instelling verplicht de geesteszieke op te 

nemen, op voorwaarde dat het gaat om een dienst bedoeld in artikel 2 van het 

koninklijk besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 

26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (KB van 

18 juli 1991)60. 

Overtreding van deze verplichting is strafbaar gesteld in artikel 37, vijfde lid Wet 

Bescherming Persoon Geesteszieke. Dient de politie zich in de uitoefening van 

artikel 18 Wet Politieambt zonder dat een dergelijke beslissing voorligt met een 

geesteszieke aan bij een psychiatrische instelling, dan komt het ons voor dat in 

voorkomend geval de opname gevorderd kan worden bij toepassing van artikel 42 Wet 

Politieambt. Indien de instelling deze opname weigert, loopt de weigeraar het risico op 

een strafrechtelijke veroordeling (art. 422ter Sw.), alsmede - indien door de niet-

opname schade ontstaat - een veroordeling tot een burgerrechtelijke schade-

vergoeding. Enkel indien de opname een ernstig gevaar zou opleveren voor de personen 

in de instelling, kan de gevorderde psychiatrische dienst de opname van de 

geesteszieke weigeren, zonder strafbaar te zijn op grond van artikel 422ter Sw. Het 

moge duidelijk zijn dat in hoofde van een psychiatrische dienst niet al te snel een 

ernstig gevaar in de zin van artikel 422ter Sw. in aanmerking kan worden gehouden: 

uiteindelijk hebben de instelling en haar personeel een verzorgingsplicht jegens 

eventueel gevaarlijke geesteszieken en moet de instelling zowel qua infrastructuur als 

qua personeel dermate uitgerust zijn dat ze gevaarlijke geesteszieken kan beheersen. 

 ·······························  
59

  Zie voor een synopsis van die rechtspraak: F. GOOSSENS en G. BOURDOUX, “Het recht op leven (art. 2 

EVRM): een zaak van de politie ‘te velde’ maar ook van haar oversten”, Vigiles 2008, 233-245. 
60

  BS 26 juli 1991. 
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1.2.4 Is het vanuit de instelling juridisch correct op te werpen dat er 
geen geneesheer-psychiater voorhanden is om de opname - 
vrijwillig dan wel gedwongen - van een persoon, aangeboden 
door de politie, te weigeren? 

Een dergelijke opwerping lijkt het Vast Comité P geenszins juridisch dienstig om een 

vordering van de politie in de zin van artikel 42 Wet Politieambt te counteren. Enkel op 

grond van een ernstig gevaar voor de personen in de instelling, zou deze laatste zich 

tegen een dergelijke vordering kunnen verzetten, maar een dergelijk gevaar kan niet 

zomaar aangevoerd worden. In het geval dat een geesteszieke door de politie 

aangeboden wordt in uitvoering van een maatregel, bedoeld in de Wet Bescherming 

Persoon Geesteszieke, komt het het Vast Comité P voor dat geen enkel bezwaar tegen 

de opname ingebracht kan worden, op straffe van een correctionele straf, bedoeld in 

artikel 37, eerste en vijfde lid Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 

1.2.5 Is het juridisch griefhoudend als het escorte, bedoeld in 
artikel 10, § 1 in fine van het KB van 18 juli 1991, bestaat uit 
politiebeambten in uniform? 

Artikel 10, § 1 van het KB van 18 juli 1991 geldt enkel voor het vervoer en de 

overbrenging van geesteszieken, voorwerp van een beschermingsmaatregel als bedoeld 

in de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. Buiten die paragraaf61 bestaat geen 

wettelijke bepaling die verplicht tot het in burger begeleiden van geesteszieken. 

Wanneer in strijd met het vermelde artikel 10, § 1 de politie in burger optreedt, lijkt 

dit het Vast Comité P geen effect te hebben op de rechtmatigheid van de betrokken 

titel van vrijheidsbeneming. Aan te stippen valt wel dat in dergelijke hypothese 

potentieel de strafbepaling van artikel 37, vijfde lid Wet Bescherming Persoon 

Geesteszieke in beeld komt. Hierbij dient onmiddellijk opgemerkt te worden dat, 

indien de niet-geüniformeerdheid bijvoorbeeld aan een organisatorische disfunctie in 

het korps te wijten is, moeilijk een moreel element inzake het betrokken misdrijf in 

aanmerking zal kunnen worden genomen. Ook indien door de hoogdringendheid de 

betrokken politiebeambten zich niet in burger konden omkleden voor het transport, zal 

volgens het Vast Comité P ter zake noodtoestand opgeworpen kunnen worden. Naast - 

potentieel - strafrecht komt bij het hier bedoelde handelen ook het politionele 

tuchtrecht om de hoek kijken: de Deontologische Code62 verplicht namelijk in zijn 

artikelen 46 en 47 tot naleving van de wetgeving sensu lato, notie die vanzelfsprekend 

het bedoelde artikel 10, § 1 omvat. Tot slot valt te signaleren dat een begeleiding in 

politie-uniform van een geesteszieke, voorwerp van een beschermingsmaatregel in de 

zin van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke, aanleiding kan geven tot een 

burgerrechtelijke schadevergoeding als de geesteszieke hierdoor schade oploopt, 

 ·······························  
61

  Die als volgt luidt: “§ 1. Het vervoer en de overbrenging van de geesteszieke die het voorwerp uitmaakt 

van een beschermingsmaatregel worden verzekerd door de dienst 100 of door ieder andere, ter zake 

gespecialiseerde dienst die, op grond van een met de Staat gesloten overeenkomst, aanvaard hebben hun 

medewerking aan het eenvormig oproepstelsel te verlenen. Bij de overbrenging of het vervoer is de 

aanwezigheid van gekwalificeerd personeel of, naargelang van het geval, van leden van de openbare macht 

in burger vereist”. 
62

  Voluit: Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code 

van de politiediensten (BS 30 mei 2006). 
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uiteraard mits fout, schade en oorzakelijk verband bewezen worden. In een dergelijk 

burgerrechtelijk verhaal kan volgens het Vast Comité P overigens op nuttige wijze ook 

melding gemaakt worden van artikel 35, eerste lid Wet Politieambt dat bepaalt dat de 

politieambtenaren van hun vrijheid benomen personen, buiten noodzaak, niet aan 

publieke nieuwsgierigheid mogen blootstellen: er kan verondersteld worden dat een 

begeleiding door politiebeambten in uniform meer de aandacht van de omstanders zal 

trekken dan een begeleiding door politiebeambten in burger. 

1.2.6 Op welke juridische basis kan de politie ordehandhavend 
optreden binnen een instelling voor geesteszieken? 

Artikel 18 Wet Politieambt en de erin besloten vattingsbevoegdheid impliceert onder 

voorwaarden de mogelijkheid tot betreding van de woonst van de geesteszieke of van 

een derde. Voor een rechtsgeldig optreden in een psychiatrische instelling is vereist dat 

de politie in de rechtmatige uitoefening van een wettelijke opdracht handelt, wat in 

het bijzonder ook inhoudt dat de politie haar opdracht uitvoert in een plaats waar zij 

aanwezig mag zijn. Dat de omgang met en het beheersen van geesteszieken tot het 

takenpakket van de lokale en de federale politie behoort, volgt uit artikel 18 Wet 

Politieambt, samen te lezen met de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. Het komt 

het Vast Comité P voor dat een oproep vanuit de instelling een voldoende juridische 

grondslag biedt om rechtsgeldig intra muros op te treden jegens een geesteszieke: 

uiteindelijk gelast artikel 18, eerste lid Wet Politieambt de politie ermee de 

geesteszieke het ronddwalen te beletten, wat volgens het Vast Comité P een optreden 

in de instelling kan wettigen. Het spreekt voor zich dat enig misbruik van deze 

oproepmogelijkheid, bijvoorbeeld teneinde personeelstekorten in de instellingen te 

ondervangen, geenszins te billijken is; in voorkomend geval dreigt volgens het Vast 

Comité P overigens een burgerrechtelijke veroordeling van de instelling en/of haar 

directie uit hoofde van onrechtmatige daad dan wel rechtsmisbruik. Naast hetgeen 

hiervoor gesteld werd, moeten uiteraard ook de wettelijke voorschriften inzake de ter 

zake aan te wenden bevoegdheden gerespecteerd worden. 

1.2.7 Bestaat er een juridische basis die een instelling voor 
geesteszieken toelaat de politie te vorderen/op te roepen/hulp 
te vragen om intra muros op te treden jegens een 
gewelddadige geesteszieke? 

Bij gebrek aan enige zeggenschapsverhouding jegens de politie kan een psychiatrische 

instelling geenszins de politie vorderen. Ook het ‘sterke arm’-artikel (art. 44 Wet 

Politieambt) kan hiervoor niet ingeroepen worden door de psychiatrische instelling. De 

instelling kan wel de politie ter hulp roepen, nu een en ander kadert in de 

taakomschrijving van de politie (zie artikel 18 maar ook artikel 14, tweede lid Wet 

Politieambt) maar die oproepmogelijkheid mag niet misbruikt worden.  
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1.2.8 In welke mate kan de politie geweld gebruiken bij een optreden 
intra muros jegens een gewelddadige geesteszieke? 

Indien de politie jegens een geesteszieke handelt in de (ook op het vlak van de te 

betreden ruimte) rechtmatige uitoefening van haar wettelijke opdracht, kan zij geweld 

gebruiken mits naleving van enerzijds de wettelijke contraintes, vooropgesteld in de 

artikelen 37 (geweldgebruik in het algemeen), 37bis (boeien) en 38 (vuurwapens) Wet 

Politieambt en anderzijds de eisen van het EVRM, zoals geconcretiseerd in de 

jurisprudentie van het EHRM inzake in het bijzonder artikel 2 EVRM. Zoals reeds 

aangegeven, maakt deze rechtspraak dat bij de beoordeling van de rechtmatigheid en 

regelmatigheid van politioneel optreden ter zake ook gekeken moet worden naar de rol 

(voorbereiding en controle) van de politionele overheden en autoriteiten. Dat bij de 

inschatting van het in te zetten geweld rekening gehouden moet worden met het 

(indien geweten) gegeven dat de betrokkene geestesziek is, volgt uit de 

jurisprudentiële invulling van de voormelde bepalingen uit de Wet Politieambt en van 

de artikelen 2 en 3 EVRM. Het moge duidelijk zijn dat de beoordeling of een bepaald 

gewelddadig politioneel optreden jegens een geesteszieke conform het vigerende recht 

is (en derhalve al dan niet sanctioneerbaar in een of andere zin) een bij uitstek 

casuïstische aangelegenheid is. 

1.2.9 Op welke juridische basis kan de politie in een instelling voor 
geesteszieken optreden om jegens een bepaalde gewelddadige 
interne geesteszieke de huisregels van de betrokken instelling 
af te dwingen, bijvoorbeeld door bijstand te verlenen bij de 
fixatie van een patiënt of bij diens plaatsing in een isoleercel? 

Een gevaarlijke geesteszieke is een persoon die beheerst moet worden; tegelijkertijd 

gaat het hier echter ook om een persoon aan wie hulp verleend moet worden. In het 

licht van dit gegeven kan gesteld worden dat in zoverre sprake is van een medisch 

perspectief de politie inderdaad het personeel van de instelling kan helpen door de 

geesteszieke (mee) te immobiliseren, mits respect van de beginselen die in het 

bijzonder in artikel 37 Wet Politieambt vooropgesteld zijn (proportionaliteit en 

subsidiariteit). Uiteindelijk mag de politie ervan uitgaan dat hetgeen de instelling 

wenst te ondernemen jegens de geesteszieke teruggaat op een beslissing volgens de 

regels van de - medische - kunst en de ter zake meest adequate hulp uitmaakt. 

Dit standpunt kan opgehangen worden aan het samenspel van naar gelang van het 

geval, in hoofde van de politie, de artikelen 14, tweede lid, 18, 37 (en 37bis) en 42 Wet 

Politieambt en artikel 422bis Sw. en, in hoofde van de psychiatrische instelling, 

artikel 5 j° 8, § 5 Patiëntenrechtenwet63 en artikel 422ter Sw. Ook hier zal de 

rechtsgeldigheid van een interventie, als bedoeld in de vraagstelling, en de eventuele 

sanctioneerbaarheid van deze laatste casuïstisch beoordeeld moeten worden. De 

bedoelde politionele hulp mag niet teruggaan op een misbruik (bijvoorbeeld om 

personeelstekorten te delgen) van haar oproepmogelijkheid door de psychiatrische 

 ·······························  
63

  Voluit: Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002. 
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instelling, in welk geval volgens het Vast Comité P een burgerrechtelijke veroordeling 

van de instelling en/of haar directie uit hoofde van onrechtmatige daad dan wel 

rechtsmisbruik niet denkbeeldig is. 

1.2.10 Kan juridisch gezien van de politie verwacht worden dat zij in 
de instelling voor geesteszieken een bewakingsrol vervult? 

Bijstandsverlening, zoals bedoeld in de vorige kwestie, richt zich enkel op de 

beheersing van een bepaalde gevaarlijke situatie waarin medische hulp verstrekt moet 

worden: ze onderscheidt zich van de bewaring/bewaking van geesteszieken in een 

instelling. De Wet Politieambt noch de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke voorziet 

in een bewaringstaak intern de psychiatrische instellingen: dit brengt met zich mee dat 

deze instellingen zich niet op een bepaalde wetsbepaling kunnen beroepen om 

bewaking door de politie af te dwingen. Dit strookt met de Straatsburgse rechtspraak 

inzake de artikelen 3 en 5 (recht op vrijheid en veiligheid) EVRM. Het toch opnemen 

door de politie van een bewakersrol in een psychiatrische instelling lijkt het Vast 

Comité P juridisch wel degelijk problematisch. In voorkomend geval neemt de politie 

namelijk een taak op zich waarvoor geen wettelijke grondslag bestaat: dit is 

onregelmatig en naar gelang van het geval tuchtrechtelijk, burgerrechtelijk en 

strafrechtelijk sanctioneerbaar. Het is dus van belang dat de psychiatrische instellingen 

voorzien in voldoende - en getraind - personeel om intra muros met de geesteszieken 

te kunnen omgaan op een manier die strookt met hetgeen het EHRM in zijn rechtspraak 

ter zake vooropstelt. 

1.2.11 Kan het personeel van de instelling voor geesteszieken zich 
jegens de politie beroepen op zijn medisch geheim om te 
weigeren informatie inzake de geesteszieke mee te delen aan 
de politie die op vraag van de instelling intra muros 
tussenkomt? 

Hoewel vanuit artikel 10 Patiëntenrechtenwet en vanuit artikel 458 Sw. de medische 

gegevens inzake de betrokken geesteszieke beschermd worden, komt het het Vast 

Comité P voor dat wanneer bepaalde inlichtingen noodzakelijk zijn ter inschatting van 

de gevaarlijkheidsgraad (naar de politie dan wel naar de geesteszieke toe) van de 

geesteszieke, het personeel van de instelling zich in de huidige stand van het recht op 

de noodtoestand zal dienen te beroepen om bepaalde medische informatie inzake de 

geesteszieke aan de politie door te geven, bij gebreke waarvan een inbreuk op 

artikel 422bis Sw. imminent is. Ook hier gaat het weer om een zeer casuïstisch te 

benaderen aangelegenheid. 

1.2.12 Kan juridisch gezien elke politiedienst (lokaal of federaal) 
ontvluchte of verdwenen patiënten terugbrengen naar de 
betrokken instelling voor geesteszieken? 

Artikel 18 Wet Politieambt behoudt de erin vervatte taak niet voor de ene of de andere 

pijler van de geïntegreerde politie voor (zie ook de Wet Bescherming Persoon 
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Geesteszieke en haar uitvoeringsbesluiten). Volgens het Vast Comité P kan dus juridisch 

gezien geen onregelmatigheid (in essentie: onregelmatige vrijheidsbeneming) afgeleid 

worden uit het lokale dan wel federale niveau van de ter zake tussenkomende 

politiedienst, temeer daar luidens artikel 45, eerste lid Wet Politieambt de leden van 

het operationeel kader van de federale en de lokale politie bevoegd zijn om hun 

opdrachten te vervullen op het geheel van het grondgebied van het Rijk64. 

1.2.13 Ingeval een vrijwillig opgenomen geesteszieke uit de instelling 
waarin hij verblijft, verdwijnt of indien hij deze wenst te 
verlaten, kan de politie volgens het vigerende recht dan jegens 
deze persoon optreden en hem terug naar de instelling 
voeren? 

Artikel 3 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke stelt voorop dat degene die zich vrij 

laat opnemen in een psychiatrische dienst, deze te allen tijde kan verlaten. Indien de 

betrokkene tijdens zijn verblijf of bij zijn beoogde vertrek, een gevaar of een 

bedreiging creëert, komt het het Vast Comité P voor dat hij enerzijds het voorwerp kan 

uitmaken van een gedwongen opname in de zin van de Wet Bescherming Persoon 

Geesteszieke die een en ander regelt, en anderzijds door de politie op grond van 

artikel 18 Wet Politieambt gevat kan worden. 

1.2.14 Zijn er juridische contraintes op het vlak van de politiedienst 
die gelast kan worden met (de begeleiding van) het transport 
van een geesteszieke van instelling x naar instelling y 
(bijvoorbeeld als een vrijwillige opname omgezet wordt in een 
gedwongen opname)? 

Buiten de context van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke is het vervoer van 

geesteszieken aan geen bijzondere bepaling onderworpen65. Ter zake geldt artikel 18 

Wet Politieambt (dat overigens het vervoer in een politievoertuig niet uitsluit): deze 

bepaling maakt zowel de lokale als de federale politie bevoegd voor de omgang met 

geesteszieken. Voor het vervoer van geesteszieken, voorwerp van een 

beschermingsmaatregel in de zin van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieken, 

bestaat een dergelijk wettelijk voorschrift wel. Meer bepaald stelt het strafrechtelijk 

gesanctioneerde artikel 10, § 1 van het KB van 18 juli 1991 een transport ter zake door 

de dienst 100 of een gespecialiseerde dienst, als bedoeld in dat artikel, voorop. Het 

voormelde artikel voorziet voor de politie maximaal in een begeleidende rol in burger: 

het maakt hierbij geen onderscheid tussen de lokale en de federale politie. Gelet op 

het voormelde, kan er ons inziens juridisch geen onregelmatigheid (in essentie: 

 ·······························  
64

  Indien in een omzendbrief of richtlijn bepaald zou zijn dat een en ander enkel door de lokale politie of enkel 

door de federale politie uitgevoerd wordt en dit voorschrift niet gerespecteerd zou zijn, dan rijst eventueel 

deontologisch en, bij uitbreiding, tuchtrechtelijk een probleem voor de betrokken politieambtenaren. In de 

ontwerpversie van de dwingende richtlijn MFO-1 die blijkbaar in de praktijk gehanteerd wordt, wordt in de 

bijlage 11C, handelend over de overbrengingen van psychiatrische patiënten, niet direct gesteld dat het 

terugbrengen van ontvluchte of verdwenen patiënten voorbehouden zou zijn voor de lokale dan wel de 

federale politie. 
65

  Voor juridische bespiegelingen over de vraag of dit transport niet verzorgd moet worden door 

gespecialiseerde diensten, zij verwezen naar randnummer 25 van het hoger aangehaalde rapport ‘Politie en 

geesteszieken. Standpunten inzake enkele in de praktijk gerezen juridische kwesties’. 
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onregelmatige vrijheidsbeneming) afgeleid worden uit het lokale dan wel federale 

niveau van de ter zake tussenkomende politiedienst66.  

1.3 Aanbevelingen 

Om tot de hiervoor geformuleerde standpunten te kunnen komen, moesten heel wat 

diverse wettelijke bepalingen gelinkt en geïnterpreteerd worden, onder meer in relatie 

tot hun voorbereidende werken en tot de Straatsburgse rechtspraak: hapklare 

antwoorden bleken namelijk geenszins voor te liggen. Vanuit een perspectief van 

duidelijkheid voor de politie over wat zij vermag jegens gewelddadige geesteszieken, is 

het aanbevolen de standpunten te capteren in een omzendbrief, desgevallend in een 

geactualiseerde versie van de omzendbrief van 2 februari 1993 met betrekking tot de 

wet van 5 augustus 1992 op het politieambt67. Nu een geesteszieke, ook indien 

gewelddadig, een persoon is die hulp nodig heeft, lijkt die verduidelijking bepaald 

noodzakelijk. Aan te stippen valt dat met een actualisering de kous niet af is. Men 

moet erover waken dat de omzendbrief continu juridisch ‘up-to-date’ is. In die context 

moet, ook om Straatsburgse veroordelingen van België te vermijden, de rechtspraak 

van het EHRM continu opgevolgd worden, nu dit laatste blijkbaar de politionele omgang 

met geesteszieken ontdekt heeft als een toepassingsdomein van het EVRM. 

Voorts wordt aanbevolen: 1) het belang te beklemtonen van een heldere rapportage 

door de politie aan de procureur des Konings opdat deze binnen het wettelijk kader 

gepast beschermend kan handelen jegens een persoon: het niet kunnen bepalen van 

het eigen gedragspatroon en de gevaarlijkheid voor derden of voor zichzelf dienen 

hierbij accuraat geschetst te worden; 2) wetgevend initiatief te ontplooien ter creatie 

van een gedeeld beroepsgeheim tussen politie en psychiatrische instellingen, wanneer 

deze laatste de politie oproepen om een incident intra muros te beheersen en hierbij 

met de vraag worstelen in welke mate zij - gelet op hun beroepsgeheim - informatie 

over de geesteszieke mogen meedelen aan de opgeroepen politiedienst68: thans dient 

men de figuur van de noodtoestand te hanteren voor gepaste informatiedoorstroming; 

3) de bestaande praktijken op het vlak van de politionele omgang met geesteszieken in 

kaart te brengen en te evalueren op hun merites in relatie tot het juridische kader 

maar ook met inachtneming van inzichten uit de medische wereld.  

 ·······························  
66

  Hier geldt eenzelfde deontologisch voorbehoud als geformuleerd in voetnoot 62. Ter zake kan vermeld 

worden dat het ontwerp van dwingende richtlijn MFO-1 dat in de praktijk blijkbaar toegepast wordt, in de 

context van de opneming ter observatie bepaalt dat de politiedienst van de plaats waar de 

geestesgestoorde aangetroffen wordt, de begeleiding van de overbrenging naar de psychiatrische inrichting 

van bestemming zal verzekeren. Het komt het Vast Comité P evenwel voor dat er niet direct een 

tuchtrechtelijk gevolg verbonden kan worden aan het feit dat toch een andere lokale politiedienst dan wel 

de federale politie zou optreden: als de politiedienst die in de richtlijn (een richtlijn in de zin van artikel 62 
van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, BS 5 januari 1999) aangeduid wordt om de bedoelde begeleiding te verzorgen, het verzuimt 

die taak op te nemen, komen de politionele deontologie en de politietucht naar voor. 
67

  Zie ook het jaarverslag 2016 van het Vast Comité P (www.comitep.be, 78) en Vr. en Antw. Kamer 2016-17, 

7 juni 2017, CRABV 54 COM 684 (Vr. nr. 18487 JADIN en Vr. nr. 19104 LAHAYE-BATTHEU). Deze 

omzendbrief verbindt uiteraard niet de niet-politionele organisaties, in het bijzonder de psychiatrische 

instellingen: voor de punten die hen aangaan, dient eventueel verwettelijking van de stellingnames 

overwogen te worden. Zo kan gepleit worden voor wetgevend initiatief dat onder duidelijk uit te schrijven 

voorwaarden voor bepaalde instellingen de opname verplicht stelt van door de politie aangeboden personen 

die niet geestesziek zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke, maar de facto tijdelijk 

wel geestesgestoord zijn door drankgebruik, druggebruik en dergelijke. 
68

  Zie overigens het recente artikel 458ter (beroepsgeheim in het kader van een teamoverleg). 
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2. Onrechtmatige toegangen tot databanken door 
leden van de politiediensten 

2.1 Situering en onderzoeksopzet 

Vanuit zijn wettelijke opdracht en omdat het recht op privacy door de Grondwet 

gewaarborgd wordt, besteedt het Comité P voortdurend aandacht aan mogelijke 

inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. In het kader van het jaarverslag 2013 werd 

de toegang tot databanken door leden van de politiediensten voor het eerst specifiek 

onder de loep genomen. Uit die analyse bleek dat de onrechtmatige toegang tot 

databanken kwantitatief het belangrijkste fenomeen was69. Aangezien dat fenomeen 

zich bleef voordoen, ondanks de veelvuldige vaststellingen gedaan sinds 200570 en de 

formulering van eerdere aanbevelingen71, heeft het Vast Comité P beslist een 

toezichtsonderzoek te openen om na te gaan om welke redenen die onrechtmatige 

raadplegingen blijven voortbestaan en op welke wijze ter zake aan preventie en 

bestraffing wordt gedaan. Het onderzoeksveld werd beperkt tot de toegangen tot de 

databanken die de leden van de politiediensten het vaakst gebruiken in de uitoefening 

van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie: ANG (Algemene nationale 

gegevensbank), RRN (Rijksregister/Registre National), CWR (Centraal Wapenregister), 

SIDIS (Système d’information des détentions/Detentie informatiesysteem) en DIV 

(Databank Inschrijving van Voertuigen). 

De nodige inlichtingen werden ingewonnen bij de Directie van de politionele informatie 

en de ICT-middelen72 (hierna DRI) en de dienst “Beveiliging van de informatie en de 

persoonlijke levenssfeer” van de federale politie. Naast de gegevens beschikbaar 

binnen het Comité P, werden de gegevens uit de jurisprudentiegegevensbank van de 

Tuchtraad geëxploiteerd om de kennis over het fenomeen verder aan te vullen. De 

korpschefs van drie lokale politiezones werden ook geraadpleegd om een zicht te 

krijgen op de wijze waarop de controle ter zake concreet werd uitgeoefend. De 

voorzitter van het Controleorgaan van het politionele informatiebeheer, de 

commissaris-generaal van de federale politie en de voorzitter van de Vaste commissie 

van de lokale politie (hierna VCLP) werden verzocht om hun kanttekeningen en hun 

reacties te kennen te geven op het ontwerp van onderzoeksverslag. 

 ·······························  
69

  Er werd vastgesteld dat 72,41% van de aantijgingen van mogelijke inbreuken op de persoonlijke 

levenssfeer in de klachten en aangiften geregistreerd in 2013 in de database van het Comité P betrekking 

hadden op onrechtmatige toegang tot databanken. 
70

  Zie daaromtrent Activiteitenverslag 2005 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Parl. St., 

Kamer, 2006-2007, nr. 3112/001 en Senaat, 2006-2007, nr. 3-2410/1, p. 53-57 en Activiteitenverslag 

2009 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Parl. St., Kamer, 2010-2011, nr. 1165/001 en 

Senaat, 2010-2011, nr. 5-754/1, p. 169-171. 
71

  Een aanbeveling die werd herhaald in het jaarverslag 2010 van het Vast Comité  luidde als volgt: “Daarom 

beveelt het Comité P aan dat iedere politiemedewerker enkel gebruik maakt van zijn persoonlijke login en 

paswoord, bij elke raadpleging de reden ervoor registreert zoals voorgeschreven en na elke consultatie 

steeds de toegang tot de databanken afsluit. De leiding zou haar medewerkers hieraan geregeld moeten 

herinneren evenals aan het feit dat hierop controle gebeurt. Het is ook aanbevolen dat politiemedewerkers 

in de uitvoering van hun opdrachten gegevens over familieleden of vrienden niet zelf opzoeken in de 

databanken.”. 
72

  ‘Information and Communication Technology’. 
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2.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies 

2.2.1 Normatief raamwerk 

Krachtens artikel 44/1, § 1, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, kunnen 

de politiediensten gegevens van persoonlijke aard en inlichtingen verwerken in het 

kader van de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie en van 

gerechtelijke politie voor zover deze laatste toereikend, terzake dienend en niet 

overmatig van aard zijn in het licht van de doeleinden van bestuurlijke en van 

gerechtelijke politie waarvoor ze verkregen worden en waarvoor ze later verwerkt 

worden. Artikel 44/4 § 2 stelt dat de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, 

elk binnen het kader van hun bevoegdheden, bij richtlijn de maatregelen bepalen die 

nodig zijn om het beheer en de veiligheid te verzekeren, waaronder in het bijzonder de 

aspecten met betrekking tot de betrouwbaarheid, de vertrouwelijkheid, de 

beschikbaarheid, de traceerbaarheid en de integriteit van de persoonsgegevens en de 

informatie die worden verwerkt in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2. 

Op strafrechtelijk vlak zijn een aantal misdrijven en straffen voorzien. Krachtens 

artikel 39, 1° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt met een 

geldboete van 100€ tot 100.000€ gestraft de verwerking van persoonsgegevens met 

overtreding van de algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking 

van persoonsgegevens vermeld in artikel 4 van de wet van 8 december 1992, waaronder 

de principes van de vergaring van gegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en de uitsluiting van een verdere 

verwerking die onverenigbaar is met die doeleinden. Indien de onrechtmatig verkregen 

gegevens worden bekendgemaakt aan derden, kan artikel 458 van het Strafwetboek 

betreffende de schending van het beroepsgeheim ook van toepassing zijn. 

Artikel 550bis, § 1, van het Strafwetboek straft met een gevangenisstraf van 3 maanden 

tot 1 jaar en/of een geldboete van 26€ tot 25.000€ “hij die, terwijl hij weet dat hij 

daartoe niet gerechtigd is, zich toegang verschaft tot een informaticasysteem of zich 

daarin handhaaft”; wanneer het misdrijf gepleegd wordt met bedrieglijk opzet, wordt 

de gevangenisstraf verzwaard en bedraagt ze 6 maanden tot 2 jaar. Artikel 151 van het 

Strafwetboek straft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 1 jaar de daden van 

willekeur die inbreuk maken op door de Grondwet gewaarborgde vrijheden en rechten 

en die bevolen of uitgevoerd worden door een openbaar officier of ambtenaar, door 

een drager of agent van het openbaar gezag of van de openbare macht. 

Op regelgevend vlak beschrijft de ministeriële richtlijn MFO-373 uitvoerig de 

modaliteiten voor de toegang tot en de raadpleging van databanken toegankelijk voor 

de leden van de politiediensten. De ministeriële omzendbrief GPI 7574 wijst er nogmaals 

 ·······························  
73

  Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende 

het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie. 
74

  Ministeriële omzendbrief GPI 75 van 15 oktober 2013 - Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van 

Justitie en Binnenlandse Zaken betreffende de door de politiediensten na te leven procedureregels in het 

kader van de onrechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens die zij in het kader van de uitoefening van 

hun opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie verwerken in de algemene nationale 

gegevensbank. 
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op dat iedere raadpleging door een personeelslid van de politiediensten slechts mag 

uitgevoerd worden voor zover zij gerechtvaardigd is door een operationele behoefte 

(met andere woorden, wanneer zij binnen zijn/haar opdrachten van bestuurlijke of 

gerechtelijke politie kadert) en dat de raadpleging van de ANG voor privédoeleinden in 

het bijzonder een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer die strafbaar is gesteld. 

De artikelen 54 tot en met 56 van de deontologische code van de politiediensten75 

herinneren de leden van de politiediensten aan de regels met betrekking tot de eerbied 

voor de persoonlijke levenssfeer en de vergaring, het beheer en de raadpleging van de 

informatie. De schending van die regels kan aanleiding geven tot tuchtstraffen. 

Artikel 9 van de wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer 

en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 

8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering heeft een 

artikel 44/3 ingevoegd in de wet op het politieambt, waarvan het eerste lid een 

consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de 

politiediensten in het leven roept. Die consulent heeft onder andere als opdracht het 

opstellen, het toepassen, het bijwerken en het controleren van een beleid inzake de 

beveiliging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat nieuwe 

artikel 44/3, § 2 van de wet op het politieambt voorziet trouwens de creatie van een 

platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens dat belast wordt met 

het waken over de gecoördineerde realisatie van het werk van de consulenten voor de 

veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De samenstelling en de 

nadere werkingsregels van dat platform werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 

6 december 2015 betreffende de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming van 

de gegevens. Dat is van kracht geworden op 1 maart 2016. 

2.2.2 Gebruik van databanken door leden van de politiediensten 

De leden van de politiediensten moeten in zeer veel situaties overgaan tot bevragingen 

van databanken en het is onmogelijk om die situaties exhaustief te bepalen 

(identiteitscontroles, onderzoeken, opdrachten inzake verkeer, enz.). Het is de 

bijzondere context en het specifieke normatief raamwerk die bepalen of het lid van de 

politiedienst rechtmatig kan overgaan tot de bevraging van deze of gene databank. De 

bevraging van databanken kan rechtstreeks of onrechtstreeks gebeuren via een derde. 

Bij bevragingen via de portaalsite van de politie herinnert een waarschuwing de leden 

van de politiediensten er systematisch aan dat de raadplegingen geregistreerd worden, 

gecontroleerd kunnen worden en dat de informatie alleen maar verwerkt mag worden 

in het kader van opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie. Een 

permanente nota van de commissaris-generaal76 beveelt aan om de reden voor de 

 ·······························  
75

  Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten 

(BS 30 mei 2006). 
76

  Permanente nota CGO-2007/3141 van 9 oktober 2007 van de commissaris-generaal van de federale politie 

betreffende de raadpleging van politionele databanken of van databanken ter beschikking gesteld van de 

politiediensten. 
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raadpleging van de databanken op te geven wanneer dat mogelijk77 is en meer specifiek 

wanneer de raadpleging werd verricht ten bate van een ander lid van de 

politiediensten. Hoewel de registratie van de reden voor de raadpleging ten stelligste 

aangeraden is, is die tegenwoordig nog niet verplicht, behalve voor de raadpleging van 

de foto’s van het RRN. Die praktijk zet nochtans een rem op de ongeoorloofde 

raadplegingen, brengt de leden van de politiediensten verantwoordelijkheidsbesef bij 

en vergemakkelijkt de eventuele onderzoeken en de rechtvaardiging van de toegangen 

tot de databanken. Bovendien zijn de geregistreerde redenen voor de raadpleging niet 

altijd voldoende duidelijk om doeltreffend te kunnen worden geëxploiteerd. 

2.2.3 Omvang van het fenomeen 

Dankzij de analyse van de gedepersonaliseerde gegevens uit de “jurisprudentie-

gegevensbank” van de Tuchtraad voor de periode 2012-2015 kon relevante informatie 

worden verkregen over de duidelijk bewezen disfuncties, die echter weinig 

contextgegevens opleverde gelet op het geringe aantal beschikbare gegevens. 93,33% 

(196 gevallen) van de 210 tuchtstraffen uitgesproken in die periode had betrekking op 

onrechtmatige toegangen buiten beroepsverband, meestal om privéredenen 

(nieuwsgierigheid, informatie over personen opzoeken in het kader van de privésfeer, 

enz.). Vaak zijn de politieambtenaren zelf het slachtoffer van het gedrag van onkiese 

collega’s. In 30,95% van de tuchtstraffen was er sprake van meerdere onrechtmatige 

toegangen en in 8,57% van de gevallen van talrijke onrechtmatige toegangen. De 

toegangen tot het RRN vormen de hoofdmoot van de bestrafte onrechtmatige 

toegangen (31,9%), gevolgd door de toegangen tot de ANG (14,28%) en de DIV (9,52%). 

In 67,06% van de gevallen werden lichte tuchtstraffen (waarschuwing en blaam) 

uitgesproken, kennelijk omdat het gaat om onrechtmatige raadplegingen zonder 

specifiek gebruik van de informatie. De analyse van de aantijgingen van onrechtmatige 

toegangen tot databanken in 2013 geregistreerd in de database van het Vast Comité P 

heeft aangetoond dat het meest gangbare strafrechtelijk gevolg de minnelijke schikking 

in strafzaken was. 

Het dark number inzake onrechtmatige raadpleging van databanken kan onmogelijk 

worden geraamd. Dit is grotendeels het gevolg van het feit dat het moeilijk is om de 

onrechtmatige toegangen op te sporen omdat zij “verdrinken” in de massa 

raadplegingen die volkomen legitiem worden verricht in de databanken en de erg 

geringe kans dat misbruiken worden opgemerkt. 

 ·······························  
77

  Zoals in dat document aangegeven, is de registratie van een reden voor de raadpleging niet altijd mogelijk. 

Denk bijvoorbeeld aan de personeelsleden die de databanken intensief raadplegen (personeel van de 

CIDA’s, functioneel beheerders in de politiezones, personeel in de lokale dispatchings, enz.) voor wie het 

nagenoeg onmogelijk zou zijn om te voldoen aan een verplichting om een reden voor de raadpleging op te 

geven. 
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2.2.4 Maatregelen binnen de geïntegreerde politie om misbruiken te 
voorkomen 

In 2007 werd een permanente nota van de commissaris-generaal van de federale 

politie78 gericht aan alle diensten van de geïntegreerde politie. In die nota worden de 

wettelijke voorschriften, de principes inzake verwerking van operationele informatie, 

de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de gebruikers, diverse preventieve 

maatregelen beschreven, alsook de controle op en de afhandeling van de schendingen. 

Met goedkeuring van de VCLP, werden de korpschefs van de lokale politie verzocht om 

dezelfde preventieve maatregelen op hun niveau toe te passen. Die permanente nota 

werd verspreid in afwachting van de goedkeuring van boek 4 betreffende de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ministeriële omzendbrief MFO-3 

dat uiteindelijk nooit verschenen is. 

In het verlengde van die permanente nota werd een actieplan ter bestrijding van 

misbruiken uitgewerkt door de federale politie. In interne documenten (o.a. 

informatiebulletins) kwamen geregeld onderwerpen aan bod die verband hielden met 

de problematiek. Op het intranet van de politie werd een specifieke ruimte79, gewijd 

aan onrechtmatige raadplegingen van gegevens, gecreëerd. Algemeen gesproken, lijken 

de leden van de geïntegreerde politie voldoende geïnformeerd te zijn over de 

verplichte regels en de beperkingen in verband met de raadpleging van de hen ter 

beschikking gestelde databanken. 

Het is DRI die instaat voor het beheer, de controle en de ondersteuning op het vlak van 

de toekenning van de toegangen tot de ondersteunende databanken en tot de ANG. Het 

principe is om de personeelsleden enkel toegang toe te kennen tot de toepassingen die 

voor hen echt bruikbaar zijn. Het komt de politieverantwoordelijken toe om de 

toegangen zo te personaliseren dat ze in overeenstemming zijn met de taken die 

worden uitgeoefend door hun personeelsleden80. De toegangen tot de databanken 

kunnen worden gepersonaliseerd, databank per databank. Gezien de werkingsfilosofie 

van de geïntegreerde politie, levert DRI hulp aan de politieverantwoordelijken en 

stuurt ze hen “signalen” wanneer ze problematische situaties ontdekt. Er is eigenlijk 

geen controle sensu stricto op de toekenning van de toegangen. 

 ·······························  
78

  Op. cit. permanente nota CGO-2007/3141 van 9 oktober 2007 van de commissaris-generaal van de 

federale politie. 
79

  Die ruimte wordt beheerd door DRI. Via dat kanaal hebben de leden van de politiediensten toegang tot 

diverse publicaties (nota’s, informatiebladen, enz.) alsook tot de wetgeving ter zake. Sinds 2004 werden de 
principes inzake toegang tot de databanken in herinnering gebracht van de leden van de geïntegreerde 

politie via talrijke publicaties van de federale politie. 
80 

 Eind mei 2015 had 84,60% van de leden van de politiediensten (operationele leden en leden van het 

administratief en logistiek personeel) toegang tot de toepassing “raadpleging” van de ANG. 81,20% had 

toegang tot de toepassing “controle”. 89% van de leden van de geïntegreerde politie had toegang tot het 

RRN eind juli 2015. Dat er een vrij groot aantal personeelsleden toegang heeft tot het RRN wordt verklaard 

door het feit dat die databank onontbeerlijk is in de uitvoering van politieopdrachten zowel voor de leden 

van het operationeel kader (opmaak van processen-verbaal, huiszoekingen, interventies, seiningen, 

identiteitscontroles, ...) als voor sommige leden van het administratief en logistiek kader die taken 

uitvoeren ter ondersteuning van hun operationele collega’s (onthaal, registratie in de databanken, enz.). 
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DRI voert a posteriori controles uit met goedkeuring van de VCLP. Maandelijks stuurt ze 

een “logging”81 van de raadplegingen verricht door personeelsleden van de diensten en 

korpsen die onderworpen zijn aan de controle. Per maand worden een Nederlandstalige 

en een Franstalige politiezone en een dienst van de federale politie gecontroleerd. Het 

hoofddoel van de controles is niet de verwerking van de “loggings”, maar veeleer de 

bewustmaking, op gepersonaliseerde en concrete wijze, van de verantwoordelijken van 

de politiediensten voor de problematiek van de onrechtmatige raadplegingen om hen 

ertoe aan te zetten proactief de nodige maatregelen te nemen. Verscheidene 

elementen pleiten voor een verandering van het controlesysteem: controles die 

berusten op de verificatie van de rechtmatigheid van willekeurig geselecteerde 

raadplegingen zijn niet erg geschikt om de politieverantwoordelijken te sensibiliseren; 

doordat de controles weinig frequent zijn, is de impact op de sensibilisatie van 

politieverantwoordelijken waarschijnlijk weinig blijvend; de kans dat leden van de 

politiediensten die onrechtmatige raadplegingen hebben gedaan, worden onderworpen 

aan een controle is erg gering en heeft dus een vrij beperkt ontradend aspect; 

responsabilisering van de lokale politiediensten is voor verbetering vatbaar gelet op feit 

dat de controle gecentraliseerd is op het niveau van de federale politie. 

Toen het onderzoek werd afgesloten, werd de laatste hand gelegd aan een richtlijn 

betreffende de toegang, het gebruik en de controle van de ICT-middelen binnen de 

federale politie82. Die richtlijn is ook van toepassing op het gebruik van de ICT-

middelen die de verwerking mogelijk maken van gevoelige persoonsgegevens en meer 

in het bijzonder de informatie en de persoonsgegevens geregistreerd in de databanken 

beoogd in artikel 44/2 van de wet op het politieambt. Ze somt duidelijk de verboden 

activiteiten op en beschrijft ook de algemene modaliteiten voor de uitoefening van de 

controle die op vier beginselen berust: finaliteitsbeginsel, proportionaliteitsbeginsel, 

subsidiariteitsbeginsel en transparantiebeginsel. De voorziene controle bestaat uit twee 

stappen: een algemene controle om aanwijzingen te vinden die een onregelmatigheid 

of een wederrechtelijk gebruik van ICT-middelen kunnen doen vermoeden en 

doelgerichte en geïndividualiseerde controles wanneer mogelijke misbruiken ontdekt 

zijn (vragen om rechtvaardiging). 

Binnen DRI wordt een actieplan ontplooid in het kader van het goed gebruik van 

politionele databanken of databanken ter beschikking gesteld van de politie. De 

voornaamste assen van dat actieplan zijn: 1) de opvolging en het beheer van de 

toegangen en de raadplegingen; 2) de doelgerichte preventieve controle van de 

raadplegingen; 3) de uitbreiding van het toepassingsveld tot de niet-operationele 

databanken; 4) de ondersteuning van DRI in de initiatieven die op lokaal niveau 

genomen worden om ter zake een actieplan op te maken; 5) de communicatie ter zake. 

 ·······························  
81

  Elk gebruik van de toepassingen van de ANG, het RRN en de DIV wordt geregistreerd in een “logging” die 

gedurende vijf jaar beschikbaar is. Krachtens de ministeriële omzendbrief MFO-3, kunnen de “logging”-

gegevens gebruikt worden om de wettelijkheid van het gebruik van de databanken te controleren, om 

preventieve controles uit te voeren van de raadplegingen en controles verricht door de leden van de 

politiediensten, alsook voor operationele doeleinden om, onder meer, na te gaan of een persoon of een 

vervoermiddel gecontroleerd werd door een politiedienst. 
82

  Er wordt momenteel gewacht op de kaderwet ter implementatie van de General Data Protection Regulation 

(GDPR) en de richtlijn politie-justitie. 
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2.2.5 Voortduren van de onrechtmatige toegangen 

Dat de onrechtmatige raadplegingen van de databanken voortduren kan worden 

verklaard door verschillende factoren: 1) een onrechtmatige toegang die zich beperkt 

tot de eenvoudige kennisname van de informatie, waaraan geen “ruchtbaarheid” 

gegeven wordt of die niet wijst op een disfunctie, is moeilijk opspoorbaar; 2) de kans 

dat een lid van de politiediensten onderworpen wordt aan een controle inzake een 

eventuele onrechtmatige toegang is erg klein gelet op de huidige controle-

instrumenten; 3) raadplegingen, die weliswaar onrechtmatig zijn, worden soms als 

“aanvaardbaar” beoordeeld gelet op de aard van de onderliggende motivering 

(bijvoorbeeld de bezorgdheid over de nieuwe gezinsomgeving van zijn kinderen) of 

wegens de “relatieve” ernst van de raadplegingen zelf (bijvoorbeeld de raadpleging van 

zijn eigen RRN-gegevens of de raadpleging van gegevens uit loutere nieuwsgierigheid); 

4) de impact van het louter verspreiden van informatie en instructies ter zake op de 

leden van de politiediensten is beperkt, er is onvoldoende coaching en opvolging van 

het personeel door de politieverantwoordelijken en er is weinig culturele integratie van 

de “privacyprincipes” in de werking van de politieorganisatie83. 

2.3 Conclusies 

De gekende onrechtmatige raadplegingen van de databanken ter beschikking gesteld 

van de politiediensten zijn hoofdzakelijk gepleegd buiten het beroepsverband. Allemaal 

kunnen ze mogelijkerwijs inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van de burger 

inhouden. De analyse van de instrumenten die voorhanden zijn om dit fenomeen te 

bestrijden toont aan dat: 1) de maatregelen genomen op het vlak van het sensibiliseren 

en het informeren van leden van de politiediensten voldoende lijken op voorwaarde dat 

de informatie adequaat gebruikt en verwerkt wordt door de 

politieverantwoordelijken84; 2) de registratie van de reden voor de raadpleging ten 

stelligste aangeraden maar nog altijd niet verplicht is, behalve voor de raadpleging van 

de foto’s van het RRN; 3) een verandering van het huidige gecentraliseerde 

controlesysteem wenselijk is; 4) de gegrondheid van de toekenning van permanente 

toegangen tot de databanken geëvalueerd moet worden rekening houdend met de 

specificiteiten van de verschillende politiediensten en met de opdrachten die de 

personeelsleden daadwerkelijk uitvoeren. 

2.4 Aanbevelingen 

2.4.1 Algemeen 

Binnen bepaalde diensten of korpsen van de politie is een cultuurverandering 

waarschijnlijk wenselijk opdat de algemene problematiek van de “privacy” volledig 

geïntegreerd zou zijn in de politiewerking en opdat het ontbreken van onrechtmatige 

toegangen evident zou zijn. Bij gebrek aan voldoende grondig onderzoek op dit punt, 

 ·······························  
83

  Deze punten werden aangehaald door de VCLP naar aanleiding van de kennisname van het ontwerp van 

syntheseverslag. Ze vloeien niet voort uit vaststellingen gedaan door het Vast Comité P en kunnen dus niet 

worden veralgemeend noch het voorwerp uitmaken van een algemene aanbeveling. 
84

  Voorbehoud opgeworpen door de VCLP. 
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formuleert het Vast Comité P hieromtrent geen algemene aanbeveling maar verzoekt 

het de politieverantwoordelijken om de problematiek indien nodig proactief aan te 

pakken. Elk lid van de geïntegreerde politie moet zich ten volle bewust zijn van het feit 

dat de samenleving en de burgers zich meer en meer bezorgd tonen over het behoud 

van hun recht op “privacy” en van het feit dat het moeilijk aanvaardbaar is dat dit 

recht geschaad wordt door personen die een deel van de openbare macht in handen 

hebben. Aangezien de volledige integratie van het concept “privacy” in de 

politiecultuur niet op korte termijn verwacht kan worden, moeten er, in afwachting, 

maatregelen worden genomen die erop gericht zijn om het onrechtmatig gebruik van 

databanken, zo veel mogelijk, te verhinderen. Die maatregelen zijn echter geen 

wondermiddel om het fenomeen volledig en definitief uit te roeien. Omdat de 

raadpleging van databanken een onontbeerlijk aspect is van het politiewerk, mogen die 

maatregelen bovendien geen afbreuk doen aan de operationaliteit van de politie noch 

mogen ze bij de intervenanten op het terrein voor een te grote administratieve 

belasting zorgen. 

De invoering van de functie van consulent voor de veiligheid en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer binnen de politiediensten biedt een kans om de 

politieverantwoordelijken werkelijk bewust te maken van de problematiek en het 

stadium van het louter informeren en sensibiliseren van de leden van de politiediensten 

te overstijgen. Het Vast Comité P pleit dus voor de concrete implementatie van de 

voorziene nieuwe specifieke politiestructuur (consulenten voor de veiligheid en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer en platform voor de veiligheid en de 

bescherming van de gegevens) alsook voor de uitbouw van een toereikend 

opleidingsaanbod binnen de geïntegreerde politie ter bevordering van de installatie van 

de toekomstige consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

2.4.2 Preventieve maatregelen 

Het Vast Comité P beveelt aan om verscheidene maatregelen in te voeren om 

misbruiken te voorkomen: 1) de uitreiking door de politieverantwoordelijken van 

toegangsmachtigingen tot de databanken op basis van een kritisch en geïndividualiseerd 

onderzoek waarbij ze zich ervan moeten vergewissen of hun personeelsleden effectief 

en concreet, in functie van de specificiteiten van de politiedienst, van organisatorische 

verplichtingen en van werkelijk uitgevoerde opdrachten, permanent en individueel 

moeten beschikken over toegangen tot de databanken; 2) de verplichting om een reden 

te registreren voor alle raadplegingen van de databanken binnen de geïntegreerde 

politie, waarbij voor de politieverantwoordelijken de mogelijkheid wordt voorzien om 

er beperkend en gemotiveerd van af te wijken om te kunnen tegemoetkomen aan de 

specificiteiten of contra-indicaties binnen hun dienst; 3) de uitwerking van de 

preventie op technisch vlak en op het vlak van informatica (om bijvoorbeeld te 

vermijden dat de reden voor de raadpleging niet wordt ingevuld); 4) het nemen van 

specifieke maatregelen door de politieverantwoordelijken om recidive te voorkomen in 

hoofde van de leden van de politiediensten die schuldig bevonden zijn aan 
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onrechtmatige raadpleging van een databank (bijvoorbeeld onrechtstreekse en 

gecontroleerde toegang tot de databanken gedurende een bepaalde periode). 

2.4.3 Controlemaatregel 

Controles a posteriori zouden verplicht moeten worden uitgevoerd door elk korps en 

elke dienst van de geïntegreerde politie. De principes en de grote lijnen van die 

controles zouden moeten worden geharmoniseerd in overleg tussen de componenten 

van de geïntegreerde politie. In de geest van de richtlijn van de federale politie die 

binnenkort van kracht zal worden, zouden de controles kunnen worden uitgevoerd in 

naleving van de algemene beginselen van finaliteit, proportionaliteit, subsidiariteit en 

transparantie en bestaan uit twee fasen: een algemeen onderzoek van de 

raadplegingen dat erop gericht is om eventuele ongewone situaties op te sporen op 

basis van relevante criteria en indicatoren en, daarna, indien ongewone situaties 

worden ontdekt, een diepgaande, doelgerichte controle van de mogelijk omstreden 

raadplegingen door vragen om rechtvaardiging te richten aan de betrokken 

personeelsleden teneinde hun rechtmatigheid vast te stellen. Om de controle te 

vergemakkelijken, zouden de concrete en praktische modaliteiten voor de registratie 

van de redenen voor de raadpleging moeten worden vastgelegd op het niveau van de 

verschillende politiekorpsen en -diensten zodat zij niet alleen relevant en sprekend 

zouden zijn voor de controleurs maar ook voor de leden van de politiediensten opdat 

zij hun raadplegingen, zo nodig, gemakkelijk zouden kunnen rechtvaardigen 

(performante functie van geheugensteun). Deze controleopdracht zou vanzelfsprekend 

kunnen worden voorbehouden aan de consulenten voor de veiligheid en de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. 

2.4.4 Concretisatie en opvolging 

Binnen de federale politie worden interessante initiatieven en projecten ontplooid 

(nieuw actieplan van DRI en ontwerp van richtlijn tot regeling van de toegang tot, het 

gebruik van en de controle op ICT-middelen). Hun verwezenlijking en de concretisering 

van de aanbevelingen geformuleerd na afloop van het onderzoek zullen door het Vast 

Comité P worden opgevolgd, rekening houdend met de termijnen die nodig zijn om ze 

te concretiseren. Voor sommige aanbevelingen moet er bovendien een consensus 

worden bereikt op het niveau van de geïntegreerde politie en moeten nieuwe 

verplichtingen worden ingeschreven in de politiereglementering85 opdat ze 

tegenstelbaar zouden zijn aan alle politiediensten (verplichting tot motivering van de 

raadplegingen van databanken en uitvoering van geharmoniseerde controles door alle 

korpsen en diensten van de geïntegreerde politie).  

 ·······························  
85

  Bijvoorbeeld in de ministeriële omzendbrief MFO-3. 
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3. Personeel en middelen bij gelijktijdige 
evenementen: wanneer is de risicodrempel 
overschreden? 

3.1 Situering en onderzoeksopzet 

Op 9 juli 2012 vroeg de parlementaire begeleidingscommissie aan het Vast Comité P om 

een toezichtsonderzoek “Personeel en middelen bij gelijktijdige evenementen: 

wanneer is de risicodrempel overschreden?” te openen, in navolging van het 

toezichtsonderzoek “Federale reserve”. 

Meer bepaald was het de bedoeling te onderzoeken op welk ogenblik en in welke 

gevallen/omstandigheden de machten en de (speciale) middelen van de geïntegreerde 

politie uitgeput zouden kunnen zijn en dit zowel voor daden van bestuurlijke als van 

gerechtelijke (ondergeschikt) politie. Met andere woorden, (1) hoelang kan de 

geïntegreerde politie het hoofd bieden aan bepaalde gelijktijdige gebeurtenissen, al 

dan niet aangekondigd, al dan niet van langere duur?, (2) wanneer kan niet meer 

opgetreden worden bij iedere nieuwe bijkomende gebeurtenis of incident waarbij 

mogelijk de veiligheid van de burger in het gedrang komt? 

Het onderzoek was tweeledig: enerzijds, de betrokken politieorganisaties en -

overheden sensibiliseren voor de problematiek en hen anderzijds bevragen naar een 

oplossing voor de toekomst. In eerste instantie werden de commissaris-generaal van de 

federale politie, de Vaste Commissie van de lokale politie (VCLP) en de Nationale 

school voor officieren (DSEO) aangeschreven en bevraagd over deze problematiek en de 

eventuele oplossingen.  

Hiernaast werden door het Vast Comité P diverse analyses gemaakt: (1) analyse van de 

besluiten van de diverse briefings met betrekking tot de gebeurtenissen te Brussel op 

6 november 2014 (manifestatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront), (2) analyse 

van een tussentijds verslag van de AIG d.d. mei 2016, zijnde een inspectieonderzoek op 

vraag van de Minister van Veiligheid en van Binnenlandse Zaken, als volgt omschreven: 

“Onderzoek naar de structurele oorzaken die een hypotheek (kunnen) leggen op de 

(snelle) mobilisatie van politie-effectieven nodig voor het beheer van een langdurige 

en/of acute crisis”, (3) analyse van het verslag d.d. juni 2016 aan de Kamer van 

volksvertegenwoordigers van het onderzoek door het Rekenhof: “Steun van de federale 

politie aan de lokale zones bij de handhaving van de openbare orde” en (4) analyse van 

het visiedocument opgesteld door de politionele werkgroep “optimalisatie 

interpolitionele mobilisatiemechanismen” (onder leiding van DAO), eveneens op vraag 

van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken eind 2016 met als finaliteit van 

de opdracht: “de realisatie van een evenwichtig en rechtvaardig mobilisatiemodel, 

gebaseerd op solidariteit en met ingebouwde hefbomen en garanties om zowel in tijd 

als in ruimte te kunnen beschikken over voldoende (kwantitatief) als aangepaste 

(kwalitatief) politiecapaciteit”.  
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De finaliteit van de twee laatste hierboven vermelde onderzoeken sluit derhalve 

perfect aan bij de doelstellingen van ons eigen hierboven vermeld toezichtsonderzoek. 

3.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies 

In 2012 startte het Vast Comité P met een onderzoek naar de mobilisatiecapaciteit van 

de geïntegreerde politie bij gelijktijdige gebeurtenissen, al dan niet aangekondigd, al 

dan niet van langere duur. De bevraagde actoren bestempelden de problematiek 

aanvankelijk als interessant doch wel verregaand hypothetisch en eerder onrealistisch. 

Enkel een wetenschappelijk onderzoek zou een afdoend antwoord kunnen bieden op 

deze problematiek. 

In 2014 bestempelde de Nationale politieacademie (ANPA) de problematiek als 

theoretisch zeker mogelijk en benaderde het aspect ‘risicodrempel’ heel wat 

uitgebreider, wetenschappelijk onderbouwd en formuleerde diverse antwoorden, 

conclusies en denkpistes met betrekking tot de voorgelegde problematiek. 

Sinds eind 2014 werd de problematiek achterhaald door de feiten, meer bepaald werd 

naar aanleiding van de grootschalige manifestaties en de terreurdreiging sinds 2015 pas 

echt duidelijk hoe acuut het probleem ‘risicodrempel’ wel was en kon worden 

vastgesteld dat op de diverse hoogste niveaus, zowel politieke als politionele, aandacht 

besteed werd aan de problematiek die het Vast Comité P al sinds 2008 aankaartte en 

dat er reeds geruime tijd voluit gezamenlijk gezocht werd naar meer werkbare 

oplossingen. 

Het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie (CCGPI) valideerde het 

visiedocument opgesteld door de politionele werkgroep “optimalisatie interpolitionele 

mobilisatiemechanismen” en maakte het op 18 oktober 2016 over aan de Minister van 

Veiligheid en Binnenlandse Zaken, die er de krachtlijnen van onderschreef en zijn 

goedkeuring gaf aan de optie 2 (mobilisatiemodel op basis van een structurele 

aanpassing van de bestaande mobilisatiemechanismen) van het document. 

De politionele werkgroep werkte ondertussen een aangepast concept van MFO-2 uit 

waarin o.a. sprake is van een belonings- en sanctioneringsmechanisme voor de levering 

van gehypothekeerde capaciteit (HyCap). De sanctionering zou toegepast worden na 

een punctueel onderzoek door de AIG van de weigering of de onmogelijkheid om HyCap 

te leveren. 

Bij het vernemen van al deze initiatieven op het hoogste politieke en politionele 

niveau, kon het Vast Comité P enkel maar besluiten dat uiteindelijk de doelstellingen 

van dit toezichtsonderzoek, met name het ter kennis brengen en het sensibiliseren van 

de gestelde problematiek en het aanreiken van oplossingen naar de toekomst toe, 

bereikt werden. 

Met betrekking tot de optimalisering van de effectiviteit en de efficiëntie van de 

systemen en de procedures van toepassing in het domein van de ordehandhaving wenst 

het Vast Comité P, enerzijds, op te merken dat er heel wat nuttige denkpistes werden 
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ontwikkeld in de verschillende verslagen die in dit onderzoek werden besproken en, 

anderzijds, de aandacht te vestigen op de diverse aanbevelingen die in enkele recente 

toezichtsonderzoeken (zoals het onderzoek “Uitrusting van politietroepen die worden 

ingezet voor opdrachten van genegotieerd beheer van de publieke ruimte en het 

beheer van terugkerende gebeurtenissen”) werden geformuleerd. Het Vast Comité P is 

ervan overtuigd dat deze informatie een belangrijke input kan vormen om deze 

optimalisatiebeweging verder te zetten. 

3.3 Aanbevelingen 

De politieke en politionele overheden moeten permanent waakzaam zijn voor de 

gestelde problematiek, zeker nu deze nog veel acuter is geworden naar aanleiding van 

de terreurdreiging sinds 2015 en verder zoeken naar oplossingen inzake de 

mobilisatiecapaciteit en het bereiken van de risicodrempel bij langdurige en 

gelijktijdige evenementen. 

Het Vast Comité P heeft al herhaaldelijk vastgesteld dat de Nationale School voor 

Officieren – leerstoel openbare orde – over heel wat kennis en expertise beschikt in het 

domein van het begeleiden en beheren van evenementen. Het is niet alleen 

noodzakelijk deze zeer waardevolle partner blijvend te betrekken bij de verdere 

optimalisering en professionalisering van de ordehandhaving in de meest ruime zin van 

het woord, maar er dient evenzeer over gewaakt dat deze knowhow en verregaande 

expertise niet verloren gaan. 
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4. Rol van de arrondissementele directeurs in het 
raam van het beheer van evenementen 

4.1 Situering en onderzoeksopzet 

In navolging van het toezichtsonderzoek ‘Het beheer van grootschalige gebeurtenissen’, 

waarin onder meer werd vastgesteld dat het federale niveau soms (te) weinig 

betrokkenheid toonde ten aanzien van de wettelijke voorschriften en de verwachtingen 

van bepaalde partners, gelastte het Vast Comité P zijn Dienst Enquêtes met de 

uitvoering van het toezichtsonderzoek ‘Rol van de bestuurlijk directeur-coördinator 

(DirCo) in het raam van het beheer van evenementen’. 

Het Vast Comité P wenste met dit onderzoek niet alleen een (beter) zicht te krijgen op 

de wijze waarop de ondersteuning in het domein van het beheer van evenementen 

verloopt binnen de gereorganiseerde federale politie, maar tevens te vernemen hoe het 

is gesteld met de ondersteunende en coördinerende rol die de DirCo heeft op het vlak 

van het organiseren van de trainingen ten behoeve van de eenheden samengesteld op 

basis van het mechanisme van de gehypothekeerde capaciteit (HyCap) en de 

personeelsleden van het interventiekorps (CIK). 

Tijdens huidig onderzoek kreeg het Vast Comité P kennis van enkele rapporten86 waarin 

heel wat informatie is vervat die tijdens de onderzoeksfase werd bevestigd. Vanuit een 

kosten-batenoptiek werd de beslissing genomen om voor dit onderzoek niet de 

klassieke rapporteringsvorm aan te houden, maar te opteren voor een synthesetekst 

hoofdzakelijk geënt op de rol die de DirCo te vervullen heeft in het 

solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten 

van bestuurlijke politie. 

Er werd voor deze bijsturing gekozen omdat de huidige ministeriële richtlijn MFO-287 

actueel wordt herwerkt en er werd nagegaan in welke mate dit ‘ontwerp88’ van 

dwingende richtlijn bepaalde gerapporteerde tekortkomingen kan verhelpen. 

Het moet evenwel duidelijk zijn dat deze bijdrage geenszins tot doel heeft dit 

‘ontwerp’ van omzendbrief te evalueren, wat inhoudt dat er ook geen conclusies, 

 ·······························  
86

  Concreet gaat het hier om volgende rapporten:  

- rapport uitgaande van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG): 
‘Onderzoek training en uitrusting HyCap’ – september 2015; 

- rapport afkomstig van de AIG: ‘Onderzoek structurele oorzaken hypotheek mobiliteitscapaciteit – 

Tussentijds verslag’ – mei 2016; 

- rapport van het Rekenhof: ‘Steun van de federale politie aan de lokale zones bij handhaving van de 

openbare orde’ – juni 2016; 

- rapport van de AIG: ‘Onderzoek toepassing MFO-2 Europese Top 20 – 21 oktober 2016’- januari 2017. 
87

  Ministeriële richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de 

politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie, BS 18 mei 2012. 
88

  Het Vast Comité P heeft zich bij het opstellen van huidig verslag geënt op het ‘ontwerp’ van omzendbrief 

MFO-2 dat op 21 maart 2017 door de federale politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie werd 

overgemaakt aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Het Vast Comité P heeft vanaf die 

datum geen zicht meer op de eventuele verdere evolutie in dit dossier. 
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aanbevelingen en goede praktijken werden opgenomen die betrekking hebben op (het 

ontwerp van) de MFO-289. 

4.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies 

4.2.1 Visie van de commissaris-generaal op de rol, de taken en 
bevoegdheden van de DirCo’s 

Met betrekking tot de (vernieuwde) visie van de commissaris-generaal (CG) op de rol, 

de taken en de bevoegdheden van de arrondissementele directeurs, kan het Vast 

Comité P besluiten dat:  

1) er geen of weinig aanvullende interne richtlijnen nodig zijn omdat het wettelijk 

kader90 voldoende duidelijk is; 

2) er wordt verwacht dat elke DirCo een arrondissementeel beleid (autonomie op 

maat) ontwikkelt dat onder meer gebaseerd is op een analyse van de behoeften 

en verwachtingen van de verschillende interne (federale politie) en externe 

(lokale politie) partners; 

3) de ondersteuningsopdrachten van de DirCo’s behoren tot hun 

verantwoordelijkheidsdomein, waarbij er oog moet zijn voor (meer) 

transparantie en waarbij aan de planning van de toegekende versterking een 

zekerheidsgraad moet worden gekoppeld; 

4) de DirCo’s de verplichting hebben om rekenschap af te leggen zonder dat dit 

echt geformaliseerd wordt in een document: in de evaluatie van de 

ondersteuningsvormen moet de graad van tevredenheid van de interne en 

externe partners een doorslaggevende factor zijn; 

5) alle DirCo’s en sommige van hun medewerkers in staat zijn om een operationele 

risicoanalyse uit te voeren en het de wil van de CG is om de functie van 

coaching in dit domein te verbeteren (technisch raadgever) en te dynamiseren; 

6) buiten de werkingsregels opgenomen in de MFO-2, er niet echt een 

ondersteuningsvorm bestaat aangaande de wijze waarop de DirCo’s hun 

opleiding en training moeten organiseren ten behoeve van hun medewerkers die 

deel uitmaken van het CIK of van de leden die behoren tot de HyCap;  

7) de optimalisatie van de federale politie geen aanleiding gaf tot de ontwikkeling 

van een (vernieuwde) visie met betrekking tot opdrachten in het kader van het 

genegotieerd beheer van de openbare ruimte (GBOR)91 noch dat er in dit domein 

specifieke strategische doelstellingen werden geformuleerd door de CG. 

 ·······························  
89

  Voor de lezing van dit item dient opgemerkt te worden dat na de publicatie van huidig verslag de nieuwe 

MFO-2 is verschenen op 23 november 2017. 
90  

De belangrijkste bepalingen zijn het artikel 104-1° van de wet op de geïntegreerde politie (WGP) en de 

Ministeriële richtlijn MFO-2 van 13 april 2012. 
91

  Het concept wordt nader toegelicht in de rondzendbrief CP 4 van 11 mei 2011 betreffende het genegotieerd 

beheer van de publieke ruimte voor de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus evenals in de 

ministeriële omzendbrief OOP 41 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. In 
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4.2.2 Evaluatie van de steunaanvragen en de risicoanalyse 

De DirCo evalueert, in overleg met de korpschef, de operationele steunaanvragen 

volgens een aantal criteria92 opgenomen in de MFO-293. Het ontwerp van omzendbrief 

voorziet niet in bijkomende criteria die de DirCo bij een dergelijke evaluatie in 

ogenschouw moet nemen. 

Een belangrijk instrument waarop de DirCo zijn/haar beslissing kan baseren, vormt de 

risicoanalyse die tijdens de voorbereiding van een operatie van bestuurlijke politie 

dient opgesteld te worden onder de verantwoordelijkheid van de betrokken ‘Gold 

Commander’. De DirCo kan volgens de MFO-2 de korpschef bijstaan bij het opmaken 

van de risicoanalyse, maar uit de bevraging blijkt dat dit in de praktijk weinig gebeurt. 

In het nieuwe ontwerp MFO-2 staat deze ondersteuningsvorm evenwel niet meer 

expliciet vermeld. 

De inbreng van het niveau DirCo beperkt zich overwegend tot het aanleveren van 

bijkomende (strategische en operationele) informatie en het leveren van punctuele 

ondersteuning vooral bij ‘nieuwe’ evenementen of wanneer zich bepaalde 

(risico)tendensen aftekenen bij welbepaalde evenementen. 

De door de ministeriële omzendbrief OOP 4194 voorgeschreven risicoanalyse 

‘arbeidsveiligheid en welzijn’ is nog niet volledig ingeburgerd en vult niet altijd de 

operationele risicoanalyse aan. Naar verluidt is er vanuit de politiezones vraag naar 

meer ondersteuning in het domein van de risicoanalyse ‘arbeidsveiligheid en welzijn’ 

en wensen enkele DirCo’s hun preventieadviseur erbij te betrekken. Hierbij dient 

evenwel opgemerkt dat niet elke DirCo over een preventieadviseur beschikt. Om 

hieraan (tijdelijk) te remediëren, deelden een aantal DirCo’s mee dat ze zich hebben 

voorgenomen om een of meerdere medewerkers verbonden aan hun operationele 

coördinatie- en steundienst (OCS) hierin op te leiden. 

Indien er geen consensus kan gevonden worden tussen de Gold Commander en de DirCo 

inzake de gevraagde versterking, moet DAO de knoop doorhakken. Dit ingeburgerde 

principe staat nu expliciet opgenomen in het ‘ontwerp’ van richtlijn MFO-2 waarbij de 

gemotiveerde standpunten van zowel de korpschef als de DirCo aan de directie van de 

operaties inzake bestuurlijke politie (DAO) moeten worden overgemaakt.  

De DirCo’s brachten ook onder de aandacht dat het wenselijk is dat ze (meer) zicht 

hebben op de beschikbaarheid van de federale (gespecialiseerde) middelen, zodat ze 

                                                                                                                                      

het ‘ontwerp’ van richtlijn MFO-2 wordt ook gebruik gemaakt van de terminologie ‘genegotieerd beheer van 

gebeurtenissen en/of volksoplopen (GBOR/GNEP)’. 
92

  De vermelde criteria zijn: wettelijkheid, subsidiariteit, specialiteit, evenredigheid, rentabiliteit, opportuniteit 

en inzet van eigen middelen. 
93 

 Daar waar in het verloop van de verdere tekst sprake is van de (richtlijn) MFO-2 wordt telkens de thans 

geldende dwingende richtlijn bedoeld. In de andere gevallen zal er steeds worden aangegeven dat het om 

het ‘ontwerp’ van de (richtlijn) MFO-2 gaat. 
94

  Ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 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, BS 15 mei 2014. 
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onmiddellijk met kennis van zaken kunnen anticiperen op de vragen die de partners 

(korpschefs en diensten van de federale politie) formuleren. 

4.2.3 HyCap-werking 

Het is een open deur intrappen wanneer het Vast Comité P (nogmaals) van de DirCo’s 

de bevestiging krijgt dat het actuele solidariteitssysteem in de praktijk niet werkt. 

Bovendien werd er door de respondenten veelvuldig opgemerkt dat er tot op heden 

geen gevolg wordt gegeven aan de weigeringen en dat er met andere woorden geen 

gebruik wordt gemaakt van het reeds in de MFO-2 ingeschreven sanctiemechanisme. 

Ook binnen de federale politie verloopt de toekenning van personeel niet vlekkeloos. 

Enkele DirCo’s brachten ter kennis dat bepaalde gesolliciteerde diensten van de 

federale politie in omstandigheden die dit rechtvaardigen (verschillende gelijktijdige 

evenementen of opdrachten van lange duur) weigeren niet-gespecialiseerde 

operationele steun te bieden aan hun collega’s omdat ze dit niet beschouwen als hun 

(kern)taak. Het ontbreken van het ‘trekkingsrecht’ op het niveau DirCo is hieraan 

volgens sommige respondenten niet vreemd. 

In 2016 gaf de minister van Binnenlandse Zaken de ‘werkgroep MFO-2’ de opdracht om 

het huidige systeem van HyCap meer op maat van de lokale politiezones af te 

stemmen. 

Het ontwerp van omzendbrief MFO-2 voorziet in een sanctiemechanisme met inning via 

afhouding op de federale basisdotatie, daar waar de huidige omzendbrief het heeft 

over een ‘budgettaire weerslag’ indien niet wordt voldaan aan de verplichtingen inzake 

HyCap-levering. Deze nieuwe benadering voorziet bovendien ook in een 

beloningssysteem en dit door de afgehouden federale basisdotatie jaarlijks te verdelen 

onder de ‘goede leerlingen van de klas’, zijnde de politiezones op wie dit financiële 

sanctiemechanisme niet werd toegepast. Het ontwerp van omzendbrief MFO-2 

herdefinieert verder de HyCap. Er wordt hierin voorgesteld om te werken met twee 

niveaus, namelijk GBOR Niv A (HyCap A)95 en GBOR Niv B (HyCap B)96. 

Om de aanwending van HyCap tot het absoluut noodzakelijke te beperken, voorziet het 

ontwerp van omzendbrief MFO-2 ook in een vervangingsmechanisme van HyCap door 

federale eenheden. DAO kan, via de DirCo’s, ten laatste 48 uur voor de aanvang van 

een ordedienst, aan de zones die werden aangeduid om HyCap te leveren, een 

eventuele vervanging door leden van het CIK of medewerkers die deel uitmaken van de 

directie openbare veiligheid (DAS) voorstellen. Dit is ook een nieuwigheid in 

vergelijking met de huidige omzendbrief MFO-2. 

 ·······························  
95

  Opdrachten die zich situeren in het domein van de onthaal- en toezichtspolitie. 
96

  Opdrachten in het kader van het handhaven en het herstellen van de openbare orde die wel een specifieke 

opleiding, training en uitrusting noodzaken. 
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4.2.4 Opleiding en training 

Het voorzien in (voortgezette) opleiding en training behoort tot de 

verantwoordelijkheid van de korpschef. Daar waar in de huidige omzendbrief MFO-2 

een aanbeveling staat opgenomen om 2,8 maal het aantal te leveren personeelsleden 

(beschikbaarheidsniveau) op te leiden om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, is 

hiervan in het ontwerp van omzendbrief MFO-2 geen sprake meer en staat er enkel 

vermeld dat het aan de betrokken korpschef toekomt om te bepalen hoeveel mensen 

hij of zij wil opleiden. 

De respondenten geven aan dat de huidige trainingsnorm HyCap97 wordt gehaald en 

enkelen delen in dat verband mee dat de trainingen verder dienen geprofessionaliseerd 

en/of dat de frequentie ervan dient opgedreven te worden. In de marge van deze 

gedachtewisseling merken een aantal (jonge) officieren verbonden aan de coördinatie- 

en steundienst (CSD) op dat er ook meer getraind moet worden in meer realistische 

omstandigheden, waarbij evenwel wordt gewezen op het actueel ontbreken van een 

duidelijk referentiekader (wat kan – wat kan absoluut niet – wat met de hoofdelijke 

aansprakelijkheid - het ontbreken van een risicoanalyse arbeidsveiligheid - …) 

waarbinnen deze trainingen zich dienen te situeren. Anderen onderstrepen het gebrek 

aan opleiders en hekelen het gebrek aan beschikbaarheid van de bijzondere middelen 

op de trainingsdagen, ondanks de planning die ruim op voorhand ter kennis wordt 

gebracht. Het belang van een goed werkende commandocel, gekoppeld aan de 

vaststelling dat dit in de praktijk soms te wensen overlaat, kwam meermaals ter 

sprake. 

Rekening houdend met het voorstel om de HyCap onder te verdelen in twee 

categorieën, voorziet het ontwerp van omzendbrief MFO-2 enkel in een opleidings- en 

trainingsverplichting voor de zones die HyCap B dienen te leveren. De modaliteiten en 

de normen voor de opleiding en training die voorwerp zullen zijn van het ontwerp van 

richtlijn MFO-2, zijn het Vast Comité P bij de opmaak van dit verslag nog niet gekend. 

Hoewel de huidige richtlijn MFO-2 voorziet in een aantal criteria98 waarmee de DirCo 

rekening dient te houden bij de organisatie van de HyCap-trainingen, kan uit de 

praktijk worden geconcludeerd dat de dynamiek van het trainen op zaken die in het 

verleden minder goed verliepen nog te weinig veralgemeend is. Bepaalde respondenten 

geven aan dat ze de inhoud van hun trainingen bepalen in samenspraak met de 

betrokken politiezones en die baseren op de thema’s voorgesteld door de Nationale 

politieacademie (ANPA) of afstemmen op (lessen getrokken uit) voorbije markante 

evenementen. Er wordt echter meer sturing – omkadering vanuit de ANPA (technieken 

en actiemodi) gevraagd met het oog op het bekomen van meer (federale/nationale) 

uniformiteit. 

 ·······························  
97

  De huidige trainingen zijn als volgt opgebouwd: 2 dagen training in geconstitueerd verband (peloton) met 

deelneming van de sectie- en pelotonscommandanten, zijnde een FTX-oefening (Field Training Exercise) en 

1 dag training enkel voor de leidinggevenden, zijnde de pelotonscommandanten en de sectiecommandanten 

bestaande uit een TTX–oefening (Table Top Exercise) en/of een CPX–oefening (Command Post Exercise). 
98

  De soorten operaties die overwegend worden toegepast binnen het arrondissement gekoppeld aan de 

technieken en de tactieken die hiermee samengaan, de inhoud van interne en externe evaluatierapporten 

en de te trekken lessen geformuleerd naar aanleiding van voorbije ordediensten. 
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Het ontwerp van richtlijn MFO-2 voorziet in een uitgebreider gamma van initiatieven 

die de DirCo dient te nemen om de training en de handhaving van de operationaliteit 

van de HyCap te waarborgen. Zo zijn onder meer het afsluiten van 

samenwerkingsverbanden met de ANPA, het organiseren van de jaarlijkse Table Top 

Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX) en Field Training Exercise (FTX), het 

waken over de administratieve en logistieke ondersteuning, het zorgen voor voldoende 

omkadering van de oefeningen en het evalueren van de pelotonscommandanten, 

maatregelen die volgens het Vast Comité P de kwaliteit van de training enkel maar ten 

goede zullen komen. 

4.2.5 Ontwikkeling van een arrondissementeel beleid 

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste DirCo’s destijds de verlangens en behoeften van 

(de meeste van) hun partners hebben geïnventariseerd, in (zeer) beperkte mate al een 

(deel)aanbod hebben ontwikkeld of hiertoe zeker bereid zijn, maar dat het gebrek aan 

(eigen) (operationele) capaciteit hun daadwerkelijke of gewenste ondersteuning 

(ernstig) hypothekeert. Het behoeft dan ook geen verder betoog dat er vandaag weinig 

of geen sprake is van een arrondissementeel (operationeel) beleid. 

Uit het onderhoud met de DirCo’s blijkt ook dat de CIK’s, ondanks het bestaan van een 

richtlijn inzake hun aanwending, vandaag zeer divers worden ingezet99. 

Enkele DirCo’s geven zelfs aan dat bepaalde politiezones weinig of geen beroep meer 

doen op de federale ondersteuning100 omdat er regelmatig niet aan de vraag kan 

worden voldaan. 

4.2.6 Expertiseontwikkeling 

Eigen vaststellingen, versterkt door informatie afkomstig van meerdere bronnen 

(Federale Politieraad, professionele verslaggeving afkomstig van het departement 

‘bestuurlijke politie’ van de ANPA, …) doen het Vast Comité P besluiten dat er werk 

dient gemaakt van het evalueren van de actueel bestaande interventiemethoden en -

technieken in het domein van de openbare ordehandhaving, en dit gekoppeld aan de 

huidig beschikbare en de gewenste middelen. De conceptuele expertiseontwikkeling is 

één van de kerntaken van de directeur-generaal van de Algemene directie bestuurlijke 

politie (DGA). Bovendien verwoordde de CG in haar (eerste) opdrachtbrief volgende 

operationele doelstelling: ‘Het stimuleren van innovatie bij de aanpak van concrete 

problemen in veiligheid en leefbaarheid door het gebruik van nieuwe of vernieuwende 

methodieken en het gebruik van nieuwe technologieën’. 

 ·······························  
99 

 Ter verduidelijking, enkele benaderingen die aan de onderzoekers werden ter kennis gebracht op het 

moment van de verschillende interviews met de DirCo’s:  

- de overbrenging van minderjaren door het CIK LEUVEN ten behoeve van de PZ HERKO;  

- de inzet van het CIK WEST-VLAANDEREN voor de problematiek van de transmigranten (operatie 

MEDUSA);  

- het CIK HALLE-VILVOORDE ondersteunt, naast de federale diensten LPA-ZAVENTEM en WPR 

BRABANT, overwegend de PZ VIMA in het kader van de Foreign fighters-problematiek;  

- in LUIK laat het CIK zich veelvuldig in met de uitvoering van veiligheidspatrouilles. 
100

  Deze ondersteuningsvorm dient ruimer gezien dan deze die kadert in het domein van het 

evenementenbeheer. 
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Hoewel de ANPA volgens de meeste respondenten het best geplaatst is om bepaalde 

interventiemethoden en -technieken te evalueren en verbetervoorstellen te 

formuleren, is het frappant te moeten vaststellen dat de meeste DirCo’s aangeven dat 

ze hierbij matig tot niet worden betrokken. 

Een DirCo bracht ook ter kennis dat hij zijn betrokkenheid bij een ‘peer review’101 van 

een belangrijke ordedienst, waarbij hij de professionaliteit van de ANPA bij de 

begeleiding van dit evaluatieproces extra beklemtoonde, als zeer leerrijk heeft 

ervaren. Hij pleit voor meer dergelijke initiatieven. 

4.2.7 Nood- en interventieplanning 

Diverse DirCo’s hebben omtrent deze problematiek concrete doelstellingen 

geformuleerd in hun opdrachtbrief omdat ofwel hun overheden ofwel bepaalde 

korpschefs hen specifiek hebben gevraagd om in dit domein de nodige expertise te 

verwerven en deze aan te wenden bij de ondersteuning van de politiezones. 

Het Vast Comité P kan enkel besluiten dat er vandaag met verschillende snelheden 

wordt gewerkt. Bepaalde DirCo’s hebben hiertoe de nodige capaciteit en kunnen voor 

deze specifieke taakstelling (vrijwel) voltijds een officier vrijmaken die in het kader 

van de nood- en interventieplanning een ruim ondersteuningsaanbod heeft ontwikkeld. 

Andere DirCo’s daarentegen slagen er amper in om een minimale ondersteuningsvorm 

te voorzien, maar zijn wel overtuigd van het feit dat hun aanbod totaal ontoereikend 

is102. 

De meeste DirCo’s halen aan dat er in het kader van het rampenmanagement wel 

degelijk, zoals in het verleden, nood is aan meer federale aansturing. 

4.3 Aanbevelingen 

Het Vast Comité P acht het noodzakelijk dat er door de top van de federale politie 

(verder) wordt nagedacht over de ‘minimale dienstverlening’ die elke DirCo zou 

moeten kunnen aanbieden aan de interne en externe partners, een aanbod dat evident 

ruimer moet worden gezien dan de context van het beheer van evenementen. 

Om een meer gelijkwaardige politiezorg te kunnen waarborgen, wenst het Vast 

Comité P op te merken dat het conform artikel 103 WGP103 wenselijk zou zijn dat zowel 

de CG als de directeur DGA hun onderrichtingen en richtlijnen ter kennis brengen van 

 ·······························  
101

  Het betreft een tactische debriefing waarvan de modaliteiten verder gedefinieerd worden in het handboek 

Gold en Silver Commander opgesteld door de ANPA – zie fiche 198. 
102

  Deze vaststelling werd ook eerder gedaan in het dossier ‘Nood- en interventieplanning’. 
103

  Artikel 103 WGP: “De bestuurlijke directeur-coördinator leidt en organiseert de gedeconcentreerde 

coördinatie- en steundirectie en waakt er met name over alle maatregelen te nemen ter voorbereiding van 

het beheren, op bovenlokaal niveau van crisisgebeurtenissen, crisissituaties, van ramp, onheil of 

schadegeval. De bestuurlijke directeur-coördinator onderhoudt geregelde dienstbetrekkingen met de 

arrondissementscommissaris en de gouverneur. Voor de uitvoering van zijn opdrachten handelt de 

bestuurlijke directeur-coördinator conform de bevelen, onderrichtingen en richtlijnen van de commissaris-

generaal en van de directeurs-generaal. Hij stemt zijn activiteiten af op die van de gerechtelijke directeur.” 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1998120731%2FN&caller=list&row_id=1&numero=26&rech=29&cn=1998120731&table_name=WET&nm=1998021488&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=geintegreerde+politie&text2=1998&text3=gestructureerd+op+twee+niveaus&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27geintegreerde%27%2526+%27politie%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%271998%27%29++AND+text+CONTAINS++proximity+40+characters+%28+%27gestructureerd%27%2526+%27op%27%2526+%27twee%27%2526+%27niveaus%27%29+%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27geintegreerde%27%2526+%27politie%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%271998%27%29++AND+text+CONTAINS++proximity+40+characters+%28+%27gestructureerd%27%2526+%27op%27%2526+%27twee%27%2526+%27niveaus%27%29+%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=45&imgcn.y=15#Art.102bis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1998120731%2FN&caller=list&row_id=1&numero=26&rech=29&cn=1998120731&table_name=WET&nm=1998021488&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=geintegreerde+politie&text2=1998&text3=gestructureerd+op+twee+niveaus&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27geintegreerde%27%2526+%27politie%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%271998%27%29++AND+text+CONTAINS++proximity+40+characters+%28+%27gestructureerd%27%2526+%27op%27%2526+%27twee%27%2526+%27niveaus%27%29+%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27geintegreerde%27%2526+%27politie%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%271998%27%29++AND+text+CONTAINS++proximity+40+characters+%28+%27gestructureerd%27%2526+%27op%27%2526+%27twee%27%2526+%27niveaus%27%29+%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=45&imgcn.y=15#Art.104
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de DirCo’s, naar analogie van de werkwijze die destijds werd toegepast binnen de 

‘gerechtelijke zuil’ van de federale politie104. 

De ontwikkeling van een arrondissementeel beleid, als evidente aanvulling op de 

voormelde ‘minimale dienstverlening’, kan maar in praktijk worden gebracht op 

voorwaarde dat het niveau DirCo de beschikking heeft over voldoende personeel en 

middelen.  

Los van de lovenswaardige initiatieven die werden en worden genomen door de ANPA, 

dient er door het commando van de federale politie (nog) meer structureel werk 

gemaakt van conceptuele expertiseontwikkeling, waarbij ook aandacht kan gaan naar 

het gebruik van de ‘peer review’. 

  

 ·······························  
104

  Door de CG werd een algemene richtlijn inzake de operationele strategie m.b.t. de Algemene directie van 

de gerechtelijke politie verspreid en door de directeur-generaal van de Algemene directie gerechtelijke 

politie (DGJ) werd een functioneringsmodel uitgewerkt, zijnde een richtlijn die de wijze beschrijft waarop de 

functionele betrekkingen tussen de componenten van de algemene directie van de gerechtelijke politie tot 

stand komen en steunt op de algemene richtlijn inzake de operationele strategie met betrekking tot DGJ. 
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5. Dragen van emblemen bij de politie 

5.1 Probleemstelling 

In de loop van de maand mei 2017 veroorzaakte een televisie-uitzending grote 

opschudding in de politiezone 3 Vallées. In die reportage was te zien dat een 

politieambtenaar van die zone op zijn beschermingsvest een embleem droeg waarop 

een tempelierskruis afgebeeld staat. Het dragen van het omstreden embleem werd fel 

bekritiseerd en er werd zelfs geopperd dat dit symbool uiting zou kunnen geven aan 

een vorm van lidmaatschap van of sympathie voor extreemrechtse groeperingen. 

Bijgevolg heeft het Vast Comité P een thematisch onderzoek geopend om na te gaan of 

het normatief kader dat het dragen van kentekens en emblemen op het uniform regelt 

voldoende georganiseerd en omstandig was. 

Uit het thematisch onderzoek konden conclusies worden getrokken met betrekking tot: 

(1) de organisatie en de inhoud van het normatief kader en (2) de afwezigheid van 

concrete aanwijzingen dat politieambtenaren van de zone 3 Vallées sympathie hebben 

voor extreemrechts. Naar aanleiding van het onderzoek worden ook verscheidene 

aanbevelingen geformuleerd. 

5.2 Methodologie 

5.2.1 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek bestond uit twee luiken. Het eerste luik is hoofdzakelijk beschrijvend en 

behandelt alle aspecten van het reglementair kader. Niettemin werden er een aantal 

sociologische beschouwingen over symboliek en iconografie in opgenomen als aanzet 

om na te denken over hoe dit kader verbeterd kan worden. 

Het tweede luik van het onderzoek omvat een analyse van de achterliggende reden(en) 

waarom die politieambtenaar een niet-toegestaan embleem draagt en zoekt naar 

aanwijzingen voor een potentieel afglijden naar een extremistische ideologie binnen de 

politiezone 3 Vallées. Om deze onderzoeksdaden tot een goed eind te brengen, werden 

gesprekken gevoerd in de betrokken zone. 

Tevens werden verschillende databanken geraadpleegd en werd contact opgenomen 

met alle gerechtelijke en bestuurlijke overheden en diensten van de geïntegreerde 

politie die concrete informatie kunnen aanleveren. 

5.2.2 Afbakening van het onderzoeksdomein 

Dit onderzoek heeft echter geenszins tot doel om een inventaris op te maken van alle 

schildjes, badges, emblemen en andere snuisterijen, al dan niet toegestaan, die 

worden gedragen door de leden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 

niveaus, noch om de politieambtenaren op te sporen die de deontologische regels 

zouden overschrijden door hun uitrusting te gebruiken om uiting te geven aan hun 
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gevoelens of hun ideologische voorkeuren. Een dergelijk onderzoek valt immers onder 

de bevoegdheid van hun hiërarchie. 

5.3 Vaststellingen 

5.3.1 Normatief kader 

Het reglementair kader betreffende het dragen van emblemen bij de politiediensten is 

duidelijk bepaald. De bepalingen vervat in de wet van 7 december 1998 tot organisatie 

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, alsook de 

bepalingen vervat in de koninklijke besluiten en de ministeriële besluiten van juni 2006 

en, in fine, de bepalingen vervat in de 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 

vormen een voldoende dwingend juridisch kader dat elk persoonlijk initiatief vanwege 

politieambtenaren verbiedt. 

Zo stelt de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie dat de Koning het 

uniform, de kentekens, de legitimatiekaarten en andere middelen van identificatie 

bepaalt, alsook de normen inzake de uitrusting en bewapening. 

De vele bijlagen bij het koninklijk besluit van 10 juni 2006 stellen nauwkeurig de 

verschillende kenmerken van het uniform van de geïntegreerde politie vast. Dat 

koninklijk besluit stelt bovendien een uniformcommissie in die hoofdzakelijk als taak 

heeft om adviezen te verstrekken aan de minister. Dit scala wordt aangevuld met 

verscheidene ministeriële omzendbrieven die de normen voorzien voor 

ordehandhavingskledij of motorrijderskledij. Geen van die teksten handelt over het 

eventueel dragen van een aanvullend kenteken, terwijl de omzendbrief GPI 65 dat 

voorziet. 

Bijlage D van omzendbrief GPI 65 behandelt uitdrukkelijk de kwestie van het dragen 

van een specifiek(e) badge/embleem. Deze bijlage zet de regels uiteen die gevolgd 

moeten worden bij het dragen van onderscheidingstekens en voorziet twee types van 

tekens: de borsthanger, d.i. een onderscheidingsteken dat op de rechterborstzijde 

wordt gedragen, en het embleem dat op de linkermouw ter hoogte van de bovenarm 

geplaatst wordt. De toelating voor de dracht wordt verleend door de korpschefs, de 

commissaris-generaal of de inspecteur-generaal. De dracht van andere tekens dan deze 

uitdrukkelijk voorzien is absoluut verboden. In het geval dat de logotekst van de 

geïntegreerde politie wordt gebruikt, dient men voorafgaandelijk het ontwerp op te 

sturen aan de directeur van de infrastructuur en de uitrusting van de federale politie. 

Anderzijds verwijst het koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de 

deontologische code van de politiediensten naar abstracte grondslagen zoals de 

waarden van integriteit, onpartijdigheid en neutraliteit waaruit voortvloeit dat het 

dragen van tekens van religieuze of filosofische overtuiging verboden is. 
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5.3.2 Politiezone 3 Vallées 

Het onderzoek dat werd gevoerd in de omgeving van de zone heeft geen concrete 

aanwijzingen aan het licht gebracht die de hypothese kunnen staven van sympathie, in 

welke graad ook, voor extreemrechtse bewegingen en de redenering van sommigen die 

het dragen van een omstreden teken gelijkstellen met een dergelijke ideologie werd 

niet bevestigd. 

5.4 Aanbevelingen 

Het Vast Comité P beveelt aan om het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de 

regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, 

aan te passen alsook, in voorkomend geval, de teksten aangenomen krachtens dat 

besluit teneinde de mogelijkheid te voorzien om een onderscheidingsteken te dragen 

op het uniform onder bepaalde voorwaarden. Het koninklijk besluit voorziet immers 

geen afwijking, terwijl de omzendbrief GPI 65 betreffende de basisuitrusting en de 

algemene functie-uitrusting van de leden van het operationeel kader van de 

geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in bijlage D wel deze 

mogelijkheid voorziet. 

Het onderzoek toont aan dat een heel aantal politieambtenaren op hun kledij een 

badge of een embleem dragen waarvoor ze vermoedelijk geen toelating hebben 

gekregen. Om de polemiek die de zone 3 Vallées door elkaar heeft geschud te 

vermijden, beveelt het Vast Comité P alle korpschefs en de commissaris-generaal aan 

om erop toe te zien dat geen van hun personeelsleden een embleem draagt zonder 

daarvoor voorafgaandelijk de toelating te hebben gekregen. 

Voor de zone 3 Vallées beveelt het Vast Comité P aan om een interne dienstnota op te 

stellen om de richtlijnen inzake het dragen van emblemen en logo’s op formele wijze 

in herinnering te brengen van de personeelsleden. 

  



 

 

T
o
e
zi

c
h
ts

- 
e
n
 o

p
v
o
lg

in
g
so

n
d
e
rz

o
e
k
e
n
 

127/182 

6. Screeningspraktijk inzake het festival 
‘Tomorrowland 2017’: operationele en juridische 
aspecten 

6.1 Situering en onderzoeksopzet 

In de weekends van 20-23 en 27-30 juli 2017 vond in Boom en Rumst het muziekfestival 

‘Tomorrowland 2017’ plaats. Voorafgaand aan het festival werd de identiteit van de 

festivalgangers gescreend in de politionele databanken, onder andere in de Algemene 

Nationale Gegevensbank (ANG) die - naast harde informatie (afkomstig uit processen-

verbaal) - onder meer ook zachte informatie (afkomstig uit informatierapporten en dus 

vaak niet-geverifieerde informatie) bevat. Bedoeling was na te gaan of de betrokkenen 

bij de politie gekend zijn voor bepaalde feiten in een bepaalde tijdsperiode. Met die 

informatie ging men politioneel aan de slag: indien er volgens de politie een 

veiligheidsrisico zou kleven aan een festivalganger, adviseerde de - in casu: de federale 

- politie de organisator de betrokkene niet toe te laten tot het festival. Initieel kregen 

37 festivalgangers een dergelijk negatief advies en werd hen derhalve door de 

organisator de toegang tot het festival ontzegd. Vooral omdat de redenen waarom de 

politie negatief adviseerde hen niet meegedeeld werden en dus vaag bleven, liet een 

aantal van de geweigerden het daar niet bij: vier van hen beklaagden zich bij het Vast 

Comité P, 35 personen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer (CBPL), drie personen stapten naar de rechter in kort geding en er werd 

een procedure ingeleid bij de Raad van State. Een en ander kreeg ruime aandacht in de 

Kamer van volksvertegenwoordigers en in de pers. 

De CBPL problematiseerde de screening onder andere naar de ter zake door de federale 

politie aangevoerde rechtsgrond, met name artikel 34, § 3 Wet Politieambt j° een 

voorschrift van een bestuurlijke overheid (in casu: politiereglementen van Boom en 

Rumst en een Booms burgemeestersbesluit). De CBPL stelde voorop dat dit niet volstaat 

als juridische basis. In een toezichtsonderzoek ter zake door het Vast Comité P (ook de 

CBPL voert in dezen een onderzoek, maar dan eerder gefocust op de Wet Verwerking 

Persoonsgegevens en in relatie tot de festivalorganisator) werd ingezoomd op deze 

legaliteitsvraag ter beantwoording waarvan in eerste orde het betrokken 

screeningsgebeuren in zijn verschillende facetten gereconstrueerd werd. Tegelijkertijd 

werd afgetoetst of de screening haar doel bereikt, met name maximaal uitsluiten dat 

risicopersonen het festival betreden. Bij dit alles werd, naast het capaciteitsbesparend 

aspect, gekeken naar de eventuele screeningspraktijk bij eerdere edities van het 

festival en naar vijf andere zomerfestivals uit 2017: deze beperkte ‘benchmarking’ 

(schriftelijke bevraging en ‘desk research’) was opportuun nu uit de pers naar voor 

kwam dat ook bij andere festivals en evenementen gescreend zou zijn. In dit kader 

werden binnen de geïntegreerde politie de diensten belast met de uitwerking en 

toepassing van de betrokken screening gehoord, alsmede - voor wat betreft de eerdere 

edities - de PZ Rupel. 
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6.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies 

Uit het onderzoek kwam naar voor dat, hoewel de federale politie initieel stelde iedere 

festivalganger (vrijwel 400.000 personen) gescreend te hebben, er finaal 

29.186 identiteiten van bezoekers (en 21.433 identiteiten van medewerkers) gescreend 

werden: van die bezoekers bleken er, volgens de directie van de politionele informatie 

en de ICT-middelen (DRI) van de federale politie, 2.077 ANG-gekend 

(1.912 medewerkers bleken ANG-gekend). Op basis van de toepassing van de door de 

federale politie vastgelegde screeningscriteria werden 37 negatieve adviezen 

geformuleerd. Na een in der haast ingevoerde ‘verhaalprocedure’ via mail bleven er 

hiervan nog 33 over. In de loop en ten gevolge van het onderzoek door het Vast 

Comité P paste de dienst van de federale politie die de screening technisch uitvoerde, 

nogmaals zijn eigen criteria toe: daaruit kwam naar voor dat bij correcte toepassing 

van de criteria die dienst finaal tot vijf negatieve adviezen kwam. Het verschil met de 

eerdere aantallen bleek gelinkt te kunnen worden aan het ontbreken van enige 

kwaliteitsbewaking inzake de screening. Zo werd niet voorzien dat de negatieve 

adviezen vóór verzending nog eens bekeken zouden worden door eenzelfde persoon 

vreemd aan de uitvoering van de screeningsprocedure als dusdanig. 

In relatie tot de vraag of de screening haar doel, het maximaal uitsluiten van 

risicofiguren, bereikte, zijn onder meer de volgende vaststellingen bijzonder relevant.  

Vooreerst werden - in tegenstelling tot wat de federale politie initieel aangaf - niet alle 

(vrijwel) 400.000 festivalgangers gescreend: 1) tickets op naam van bedrijven werden 

nooit nationaal gescreend; 2) bij de internationale screening werd niet op dezelfde 

wijze gescreend als bij de nationale screening; 3) één persoon kon vier tickets kopen: 

alleen de koper van de tickets werd gescreend, de 3 andere festivalgangers niet; 

4) door een aantal technische problemen gingen bepaalde gegevens verloren. 

Ten tweede bleek noch de beslissing om te screenen noch de keuze van de 

screeningscriteria terug te gaan op een gefinaliseerde risicoanalyse: die werd pas later 

opgesteld.  

Ten derde - inzake de weerhouden screeningscriteria - liet de federale politie in de 

pers uitschijnen dat men louter screende op terreur: de criteria slaan evenwel 

evenzeer of misschien nog meer op geweldsdelicten, zedendelicten, drugsdelicten en 

stadionverboden (Voetbalwet). Die criteria bleken ook niet volledig verband te houden 

met de last minute gefinaliseerde risicoanalyse maar eerder geïnspireerd te zijn op 

andere festivals: gauwdiefstal werd bijvoorbeeld weerhouden als een risico maar werd 

niet vertolkt in een criterium. Bij de toetsing aan de criteria gerelateerd aan feiten 

hanteerde men ook numerieke criteria (x aantal feiten) en temporele criteria (datum 

van de feiten). Het samenspel van die criteria maakte bijvoorbeeld dat één feit van 

terrorisme niet weerhouden werd bij een eerste selectie. Specifiek inzake de 

internationale screening (Europol en Interpol) werd vastgesteld dat deze niet volledig 

strookte met de finale risicoanalyse en dat de ter zake gehanteerde criteria verschilden 

van deze bij de nationale screening.  
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Ten vierde bleek een nationale kruising van gegevens over festivals heen niet te 

bestaan. 

Met die gegevens voor ogen kan niet gesteld worden dat de doorgevoerde screening 

volledig strookt met haar finaliteit. In dit kader komt het overigens ook aangewezen 

voor dat de criminaliteitscijfers inzake ‘Tomorrowland 2017’ bijgebracht zouden 

worden. 

In verband met de rechtsgrond voor een screening, zoals inzake ‘Tomorrowland 2017’ 

doorgevoerd, onderschrijft het Vast Comité P de noodzaak van een formeelwettelijke 

basis: de screening dient namelijk aanzien te worden als een dwangmiddel, nu ze 

ingrijpt op de privacy (zie: artikel 8 EVRM j° artikel 22 Gw. j° artikel 1, derde lid Wet 

Politieambt). Artikel 34, § 3 (en § 2) Wet Politieambt j° een voorschrift van een 

bestuurlijke overheid voldoet volgens het Vast Comité P ter zake niet. Een 

identiteitscontrole, zoals gedefinieerd in de voorbereidende werken op de Wet 

Politieambt en in de politieliteratuur, is immers iets wezenlijks anders dan een 

screening: een burger kan op basis van artikel 34 Wet Politieambt niet verwachten dat 

hij ANG gecontroleerd wordt, dit terwijl het EVRM net een dergelijke eis van 

voorzienbaarheid stelt aan een wettelijke basis. Volgens het Vast Comité P kan echter 

wel verdedigd worden dat in artikel 44/7 Wet Politieambt een wettelijke basis voor 

screening voorligt, nu deze bijvoorbeeld in zijn eerste lid, 4° een mogelijkheid tot 

antecedentencontrole (bestuurlijk - gerechtelijk) in de ANG inschrijft.  

De toepassing hiervan noopt er wel toe dat voldaan moet zijn aan artikel 44/1 Wet 

Politieambt, derhalve dat de bevraging “toereikend, ter zake dienend en niet 

overmatig van aard” is in het licht van haar doel. Dat in dezen enerzijds de screening 

niet volledig terugging op de risicoanalyse én anderzijds de criteria niet altijd even 

doordacht of passend waren (cf. supra) lijkt het Vast Comité P ter zake problematisch. 

Zoals aangegeven, werden in het onderzoek nog drie andere aspecten bekeken, buiten 

de finaliteits- en wettelijkheidstoetsing als dusdanig.  

Uit de vergelijking met vorige edities van Tomorrowland kwam vooreerst naar voor dat 

er ook in het verleden door de PZ Rupel festivalgangers gescreend waren. Men bleek 

minder snel dan in 2017 een negatief advies te geven, waarbij men in essentie keek 

naar een soort van zwarte lijst (houdende plegers van feiten op vorige edities) en naar 

stadionverboden. Er werd voorzien in een soort kwaliteitsbewaking inzake de screening 

- die niet uitdrukkelijk juridisch in vraag gesteld werd (in 2017 boog de federale politie 

zich wel over de juridische inbedding) - in die zin dat slechts vier personen de 

screening doorvoerden, wat een soort eenheid van appreciatie bevorderde.  

Vervolgens bleek uit de ‘benchmarking’ dat er op de meeste van de bevraagde andere 

festivals wel gescreend werd maar enkel jegens vrijwilligers/medewerkers.  

Tot slot zou, luidens de federale politie, de screening haar rol gespeeld hebben op het 

vlak van capaciteitsbesparing: er zou in 2017 minder personeel ingezet zijn op twee 
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weekends dan in het verleden op één weekend. Het komt het Vast Comité P voor dat 

deze besparing méér de bekommernis was dan een volledig correcte 

screeningsprocedure. 

6.3 Aanbevelingen 

Het onderzoek, dat gelet op de insteek focuste op de festivalgangers maar in essentie 

ook lijkt op te gaan voor de vrijwilligers/medewerkers, leidt tot de volgende 

aanbevelingen, die ook hun neerslag dienen te krijgen in de politieopleiding. 

Vooreerst formuleren we aanbevelingen vanuit juridisch oogpunt. Hoewel verdedigd 

kan worden dat in artikel 44/7 Wet Politieambt een juridische basis voor screening 

gelezen zou kunnen worden, is het - gelet op de discussie ter zake - aangewezen dit te 

verduidelijken in een omzendbrief105, mogelijkerwijs in een geactualiseerde versie van 

de omzendbrief van 2 februari 1993 over de Wet Politieambt met opgave van 

voorbeelden waarin en onder welke voorwaarden screening kan (met eventueel een 

juridisch correcte plaats voor dreigingsniveau 3) én met accentuering van het belang 

van een gedegen en tijdige risicoanalyse. Hierin kan ook aandacht besteed worden aan 

de te volgen handelwijze wanneer men - zoals in casu bij de toepassing van de eigen 

screeningscriteria - een fout vaststelt en - in het bijzonder - men naar schadebeperking 

toe nog iets kan ondernemen. Het is tevens aangewezen - overigens in lijn met de 

bepalingen van de Wet Politieambt - dat de politie adviezen als inzake 

‘Tomorrowland 2017’ enkel communiceert aan de bestuurlijke en gerechtelijke 

overheden om discussies over eventuele schendingen van het beroepsgeheim te 

vermijden. Vermits de organisator het advies van de federale politie telkens gevolgd 

bleek te hebben, is het aangewezen te voorzien in een volwaardige 

beroepsmogelijkheid voor de burger (desgevallend geïnspireerd op de wetgeving inzake 

de veiligheidsmachtigingen), waardoor deze zicht krijgt op de redenen voor het 

negatieve advies inzake zijn persoon.  

Ten tweede wordt, operationeel gezien, gepleit voor het opstellen van een gedegen 

screeningsmethodiek die voorziet in een gepaste kwaliteitscontrole (die ook 

uniformiteit in de beoordelingen garandeert) en waarin adviezen over het ganse land 

heen bij mekaar gebracht kunnen worden en waarin ook een plaats gegeven wordt aan 

het parket (voor het aftoetsen van negatieve adviezen, gegeven op basis van het 

strafrechtelijk verleden).  

Tot slot dient erover gewaakt te worden dat - naast de private organisator - ook de 

publieke sector (politie en justitie) casuïstisch voordeel heeft bij de screening doordat 

de organisator consequent geseinde personen die zich bij het festival aandienen, zou 

signaleren.  

 ·······························  
105

  Door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken werd op 29 maart 2018 een ministeriële 

omzendbrief betreffende de veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen uitgevaardigd. In de 

aanhef van de omzendbrief wordt vermeld dat “deze omzendbrief tot doel heeft om de lokale overheid een 

middel ter beschikking te stellen dat onder meer op basis van de ervaringen uit het verleden en de 

aanbevelingen van het Comité P toelaat de maatregelen van bestuurlijke politie te nemen die zo nodig 

geboden zijn, met inachtneming van de rechten van de burgers, in het bijzonder het recht op bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer” (BS 5 april 2018). 
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B. Opvolgingsonderzoeken 

1. Aanpak van financiële en economische 
onderzoeken binnen de federale gerechtelijke 
politie na de optimalisatie en de hertekening van 
de centrale directies 

1.1 Situering en onderzoeksopzet 

Ingevolge de wet houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten van 

26 maart 2014106 en het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot wijziging van het 

koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale 

politie van 14 november 2006107 werd de centrale directie van de bestrijding van de 

economische en financiële criminaliteit (DJF) van de algemene directie gerechtelijke 

politie van de federale politie opgeheven. Deze centrale directie was onder meer 

belast met gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en met de steun aan 

deze opdrachten betreffende de bestrijding van de georganiseerde economische, 

financiële, sociale en fiscale criminaliteit. Deze opdrachten werden opgenomen door 

de centrale dienst ter bestrijding van de georganiseerde economische en financiële 

delinquentie (CDGEFID). 

Deze centrale dienst ter bestrijding van de georganiseerde economische en financiële 

delinquentie (CDGEFID) werd ingevolge het voornoemde koninklijk besluit van 

23 augustus 2014 ondergebracht in de centrale directie van de bestrijding van de zware 

en georganiseerde criminaliteit (DJSOC)108. 

Daarnaast voorziet de wet houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten 

in de creatie van opsporingseenheden binnen de gedeconcentreerde gerechtelijke 

directies van Antwerpen, Brussel, Charleroi/Bergen, Oost-Vlaanderen en Luik, belast 

met gespecialiseerde onderzoeken inzake georganiseerde economische en financiële 

criminaliteit, fiscale en sociale fraude109. Deze opsporingseenheden worden in het 

bijzonder belast om deel uit te maken van gemengde multidisciplinaire 

onderzoeksteams (MOTEM’s). Een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad kan de nadere regels van coördinatie, leiding en inzet van de effectieven 

bepalen110.  

 ·······························  
106

  BS 31 maart 2014. 
107

  BS 3 september 2014. 
108

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

betreffende de organisatie en bevoegdheden van de federale politie, artikel 11. 
109

  Hierna ook gedeconcentreerde gerechtelijke directies van de ressortelijke hoofdplaatsen genoemd. 
110

  Cf. artikel 24 van de wet houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten van 26 maart 2014 dat 

de vervanging betreft van het artikel 105 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de 

geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (WGP); de creatie van de opsporingseenheden is 

voorzien in artikel 105, § 11 WGP. 
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Het toezichtsonderzoek had tot doel na te gaan hoe de aanpak van financiële en 

economische onderzoeken111 binnen de federale gerechtelijke politie na deze 

optimalisatiemaatregelen georganiseerd is, of de opdrachten die daarbij voorheen door 

DJF werden opgenomen een plaats hebben gekregen binnen de nieuwe 

organisatiestructuur en of dit een optimalisatie betekent. Het onderzoek liep van 

december 2015 tot april 2017. 

1.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies 

Bijna drie jaar na het van kracht worden van de optimalisatiemaatregelen inzake de 

federale politie stelt het Vast Comité P voor wat betreft de aanpak van de economische 

en financiële onderzoeken bij de federale gerechtelijke politie vast dat er nog geen 

definitieve invulling is van de onderzoeksopdrachten die aan de CDGEFID als centrale 

dienst zullen worden gegeven.112 Een ontwerp van koninklijk besluit ter zake is 

voorgelegd aan de voogdijoverheden van de federale politie waarin zowel de principes 

van toewijzing van onderzoekopdrachten aan de centrale diensten als een evaluatie 

van uitvoering van deze toewijzingscriteria is opgenomen. De federale politie merkt ter 

zake op dat de inwerkingtreding van deze bepalingen afhankelijk is van de beslissing 

van haar voogdijoverheden.  

Het Vast Comité P stelt tevens vast dat er ook nog geen definitieve specifieke 

regelgeving is met betrekking tot de werking en de inzet van de gespecialiseerde 

onderzoekseenheden in de FGP in de ressortelijke hoofdplaatsen, en inzake de 

deelname van deze eenheden aan de gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams 

(MOTEM’s). De federale politie stelt ter zake dat ze de gerechtelijke overheden zal 

vragen naar hun standpunt omtrent het al dan niet oprichten van deze eenheden. 

Verder stelt het Vast Comité P vast dat er wel een nieuw functioneringsmodel DGJ113 is 

dat de bevoegdheden en de werking van de onderscheiden entiteiten van de federale 

gerechtelijke politie op elkaar moet afstemmen, maar dat voor wat betreft de ECOFIN-

onderzoeken in dit functioneringsmodel DGJ specifiek met betrekking tot de werking 

van (onder meer) de voormelde gespecialiseerde onderzoekseenheden en de MOTEM, 

een afzonderlijke thematische richtlijn wordt aangekondigd, maar er nog niet is. De 

federale politie merkt wat de onderlinge afstemming van de opdrachten betreft tussen 

deze verschillende eenheden op dat eerst het standpunt moet gekend zijn van de 

gerechtelijke overheden met betrekking tot de voormelde oprichting van de 

gespecialiseerde onderzoekeenheden in de FGP’s van de ressortelijke hoofdplaatsen. 

Ten slotte stelt het Vast Comité P vast dat voor wat betreft het voeren van ECOFIN-

onderzoeken door de federale gerechtelijke politie de afbouw van het operationele 

 ·······························  
111

  Met financiële en economische onderzoeken worden in het toezichtsonderzoek de strafonderzoeken 

(opsporings- en gerechtelijke onderzoeken) bedoeld naar economische, financiële, sociale en fiscale 

criminaliteit. In onderhavige synthese wordt ter zake soms ook de afkorting ECOFIN gebruikt. 
112

  In het schriftelijk antwoord d.d. 22 februari 2017 van de federale politie wordt ter zake opgemerkt dat het 

niet voldaan zijn aan de hierna vermelde aspecten de algemene directie van de gerechtelijke politie niet 

heeft belet om te investeren in de aanpak van financiële en economische criminaliteit, zowel op 

gedeconcentreerd als op centraal niveau. 
113

  Functioneringsmodel DGJ, januari 2016, 9 p. 
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personeelskader bij de CDGEFID blijkbaar minstens ten dele gecompenseerd werd door 

een toename van de personeelskaders bij de FGP van de ressortelijke hoofdplaatsen. 

Wat de effectieve invulling betreft van de voorziene personeelskaders dient opgemerkt 

te worden dat in de periode dat het toezichtsonderzoek liep de overgang naar de 

nieuwe personeelsformatie OT 3114 bij de federale politie nog steeds bezig was 

waardoor de actuele personele situatie een voorlopige was. Bij 4 van de 6 bevraagde 

gedeconcentreerde FGP was het voorziene kader volzet of nagenoeg volzet. Bij de FGP 

Antwerpen waren slechts 77 van de 115 voorziene plaatsen volzet en de FGP Brussel, 

die ter zake geen gedetailleerde gegevens heeft verstrekt, spreekt van een structureel 

deficitaire situatie inzake personeelsbezetting in het algemeen. De federale politie 

merkt ter zake op dat de capacitaire middelen van de federale politie momenteel het 

voorwerp uitmaken van besprekingen met haar voogdijoverheden115. 

1.3 Aanbevelingen 

Het Vast Comité P beveelt aan dat er een definitieve invulling komt van de opdrachten 

van de centrale dienst ter bestrijding van de georganiseerde economische en financiële 

criminaliteit (CDGEFID) van de centrale directie DJSOC van de federale gerechtelijke 

politie. Voor zover daarbij nog geen tijdspad is voorzien, is het aangewezen er een vast 

te leggen. 

Het is tevens aangewezen dat er een definitieve regelgeving komt met betrekking tot 

de werking en de inzet van de gespecialiseerde onderzoekseenheden inzake 

georganiseerde economische en financiële criminaliteit, fiscale en sociale fraude, die in 

het bijzonder belast worden om deel uit te maken van gemengde multidisciplinaire 

onderzoeksteams, zoals voorzien in artikel 105, § 11, WGP, bij de gedeconcentreerde 

gerechtelijke directies van Antwerpen, Brussel, Charleroi/Bergen, Oost-Vlaanderen en 

Luik. Voor zover daarbij nog geen tijdspad is voorzien, is het aangewezen er een vast te 

leggen. 

Verder is het aangewezen dat het nieuw functioneringsmodel DGJ dat de bevoegdheden 

en de werking van de onderscheiden entiteiten van de federale gerechtelijke politie op 

elkaar afstemt, wordt aangevuld met specifieke thematische richtlijnen waarin voor 

wat betreft de ECOFIN-onderzoeken binnen de federale gerechtelijke politie de 

afstemming moet geregeld worden tussen de reguliere ECOFIN-onderzoeksafdelingen 

bij de gedeconcentreerde directies van de federale gerechtelijke politie, de 

gespecialiseerde onderzoekseenheden bij de gedeconcentreerde directies van 

Antwerpen, Brussel, Charleroi/Bergen, Oost-Vlaanderen en Luik die zullen deelnemen 

aan de gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams en de centrale dienst CDGEFID. 

Daarbij dient ook de afstemming tussen enerzijds de voormelde gespecialiseerde 

onderzoekseenheden die deel zullen uitmaken van de gemengde multidisciplinaire 

onderzoeksteams, gesitueerd in de gedeconcentreerde diensten van de federale 

 ·······························  
114

  Koninklijk besluit van 27 oktober 2015 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie, BS 

30 oktober 2015. 
115

  Bedoeld wordt 22 februari 2017, datum waarop deze informatie door de federale politie aan het Vast 

Comité P werd overgemaakt. 
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gerechtelijke politie in de ressortelijke hoofdplaatsen, en anderzijds de reguliere 

ECOFIN-onderzoeksafdelingen bij de andere gedeconcentreerde diensten van de 

federale gerechtelijke politie binnen het zelfde gerechtelijk ressort invulling te krijgen. 

Voor zover daarbij nog geen tijdspad is voorzien, is het aangewezen er een vast te 

leggen. 

Het is ook aangewezen dat de gepaste maatregelen worden genomen zodat de 

personeelsformaties die werden vastgelegd met het koninklijk besluit van 

27 oktober 2015 (tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie) ook 

ingevuld raken. Voor zover daarbij nog geen tijdspad is voorzien, is het aangewezen er 

een vast te leggen. 

Ten slotte is het aangewezen dat eens de voormelde aanbevelingen zijn uitgevoerd, er 

binnen een vastgelegd tijdskader een evaluatie wordt gemaakt waarbij wordt nagegaan 

of de aldus genomen maatregelen tot een optimalisatie hebben geleid voor wat betreft 

de aanpak van ECOFIN-misdrijven door de onderscheiden betrokken entiteiten van de 

federale gerechtelijke politie. 
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2. Rijgedrag en verkeersongevallen met 
politievoertuigen 

2.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Het Vast Comité P heeft zijn opvolgingsonderzoek naar de toepassing van de 

aanbevelingen die waren geformuleerd in het kader van het toezichtsonderzoek naar 

het rijgedrag en de verkeersongevallen met dienstvoertuigen voortgezet. De 

vaststellingen en conclusies van het aanvankelijke onderzoek kunnen worden 

geraadpleegd op de site “www.comitep.be” – in de rubriek “publicaties 2013”. Toen 

lag de nadruk op het rijden in dringende opdracht. 

Sommige aanpassingen, zoals de verbetering van de infrastructuur, de aanpassing van 

de politionele databanken of de organisatie van opleidingen vergen de nodige tijd en 

investeringen vanwege de politiediensten. Hiermee is rekening gehouden bij de 

opvolging, die verspreid in de tijd gebeurd is. 

Na de synthese van de eerste opvolging (zie jaarverslag 2015) werd het onderzoek 

voortgezet bij verscheidene gespecialiseerde diensten, afhankelijk van het onderwerp 

van de aanbevelingen. 

Open bronnen waarin meermaals bericht was over politie-interventies met voertuigen 

werden geregeld geraadpleegd. In dat verband moesten soms specifieke opzoekingen 

worden gedaan, die in fine het dossier hebben gestoffeerd. 

2.2 Onderzoeksbevindingen 

Wat het normatief raamwerk betreft, blijven de eerder gedane vaststellingen 

onveranderd. Pro memorie, het Vast Comité P is geen voorstander van het aannemen 

van een definitie van dringende opdracht die gemeenschappelijk is voor alle 

hulpdiensten: politiediensten, ambulances, brandweer of civiele bescherming. Het 

begrip dringende opdracht zou veeleer moeten worden gedefinieerd voor elke 

betrokken dienst afzonderlijk. In dat opzicht zou kunnen worden overwogen om de 

begrippen te verduidelijken in koninklijke besluiten, ministeriële besluiten of beter nog 

in omzendbrieven. 

De nieuwe opleidingen “gastdocent - prioritair rijden” en “end-user - prioritair rijden” 

vormden een aanvulling op de lijst met reeds bestaande opleidingen, alsook op de 

bijscholingen die worden gegeven om het niveau op peil te houden. Aangezien ze 

worden georganiseerd door de twee niveaus van de geïntegreerde politie, moesten 

deze twee modules een meer geharmoniseerde visie op en aanpak van het rijden met 

prioritaire voertuigen kunnen verspreiden bij de personeelsleden van de federale 

politie en van de lokale politie. 

Net zoals in 2015 zetten de beschikbare middelen en capaciteit van de Nationale 

politieacademie (ANPA) een rem op de organisatie van deze opleidingen in 2016. Er kon 
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geen training “gastdocent” worden aangeboden. Personeelsleden van de lokale 

politiezones konden wel de opleiding “end-user” volgen in de politiescholen. De ANPA 

werd vooral geconfronteerd met een tekort aan voertuigen geschikt voor de opleiding 

en met de slechte staat van de infrastructuur voor de praktische oefeningen met auto’s 

en moto’s. 

Vanaf het ogenblik dat er rijopleidingen konden worden gevolgd, hetzij bij de ANPA, 

hezij in verschillende provinciale politiescholen of nog in externe privéstructuren, 

maakte het Comité P zich zorgen over de coherentie van de inhoud en van de visie die 

aan de deelnemers werd onderwezen. Dat elke opleiding moet worden erkend door de 

Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie/directie van het personeel 

- coördinatie van de federale politie is een garantie voor de naleving van de normen. Er 

werd ook een “nationaal overleg verkeer” in het leven geroepen waaraan de ANPA en 

de docenten verkeer van de politiescholen deelnemen. Dit overleg moet het mogelijk 

maken om de expertise inzake opleiding die over het ganse grondgebied verspreid is, 

bijeen te brengen. De erkenningsdossiers die zich in de opmaakfase bevinden, worden 

overgemaakt aan het netwerk van experten, waardoor kan worden toegezien op de 

inhoud, de samenhang en het profiel van de docent. 

Het CENTREX Wegverkeer heeft, strikt genomen, geen rol te spelen inzake rijopleiding 

van de personeelsleden van de politie, maar de Algemene directie van het 

middelenbeheer en de informatie/directie van het personeel - coördinatie van de 

federale politie heeft van zijn expertise gebruik kunnen maken om de opleidingen 

zowel naar vorm als naar inhoud te herzien. 

Doorheen de aangesneden onderwerpen blijkt dat het transversale aspect 

(geweldbeheersing, communicatie, interventieprocedures, …) in overweging wordt 

genomen. Het rijden in dringende opdracht kan een aspect van gebruik van dwang en 

geweldbeheersing inhouden (denken we maar aan het intercepteren van voertuigen) en 

dankzij de geïntegreerde analyse kan met die aspecten rekening worden gehouden bij 

de uitwerking van de opleidingen. 

Een van de aanbevelingen van het aanvankelijke onderzoek had betrekking op de 

mogelijkheid om de accidentologie en de risicoanalyse voor de politiediensten te 

ontwikkelen. Volgens de informatie verkregen van de federale politie, moesten er nog 

altijd variabelen aangepast worden in de databanken om betrouwbare cijfers over de 

verkeersongevallen waarbij dienstvoertuigen betrokken zijn ter beschikking te kunnen 

stellen. Die aanpassingen moesten worden doorgevoerd door de Dienst Inschrijving 

Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit, die zelf afhankelijk is van de Europese 

regelgeving ter zake. 

2.3 Conclusies 

Dankzij de opvolging in de tijd kon worden gepeild naar de werkelijk geboekte 

vooruitgang maar ook naar de moeilijkheden waaraan de politiediensten het hoofd 
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moeten bieden om de opleiding en de praktijk van het rijden in dringende opdracht te 

verrijken. 

De twee nieuwe erkende opleidingen inzake prioritair rijden stonden altijd op het 

programma voor het personeel van de federale politie en vooral van de lokale 

politiezones. De geringe beschikbaarheid van materiële middelen en de 

infrastructuurproblemen hebben echter het opleidingsaanbod beknot. Zo kon de 

opleiding “gast docent” niet worden georganiseerd in 2016. Personeelseden van de 

lokale politiezones konden daarentegen wel de opleiding “end-user” volgen die werd 

verstrekt door de politiescholen. 

Het systeem van erkenning door één enkele directie van de federale politie, de 

inplaatsstelling begin 2016 van het “nationaal overleg verkeer”, waaraan de docenten 

verkeer van de politiescholen deelnemen, alsook de uitwisselingen met het CENTREX 

Wegverkeer hebben des te meer bijgedragen tot de kwaliteit en de homogeniteit van 

de verstrekte cursussen. Het aanleren van een coherente visie en van deontologische 

principes tijdens het rijden in opdracht was immers een aandachtspunt. 

Om de doelstelling van de studie van de ongevallen met politievoertuigen door de 

respectieve korpsen te behalen, was de oplossing van de invoering van de variabele 

“politievoertuig” in de databanken bijgehouden door de federale politie noodzakelijk 

maar nog niet afgerond. De doorvoering van de gewenste aanpassingen stuitte op dat 

ogenblik op de Europese wetgeving. 

Na deze problematiek verscheidene jaren te hebben opgevolgd, heeft het Vast 

Comité P vastgesteld dat de politiediensten rekening hebben gehouden met de 

aanbevelingen inzake rijden met prioritaire voertuigen en die, in de mate van het 

mogelijke, in praktijk hebben gebracht. Om een meer analytische opvolging tot stand 

te brengen, waardoor bijvoorbeeld het verband kan worden gelegd tussen het aantal en 

de omstandigheden van de ongevallen in dringende opdracht enerzijds en de gevolgde 

opleidingen anderzijds, moeten de cijfers over de ongevallen voorhanden en 

nauwkeurig zijn. Bij gebrek aan die cijfers, heeft het Vast Comité P beslist om het 

onderzoek af te sluiten. 

Uit de openbare en politionele bronnen die werden geraadpleegd, zonder de gegevens 

te kunnen objectiveren, is niet gebleken dat het aantal verkeersongevallen significant 

is gestegen. Op basis van de analyse van diezelfde bronnen kon worden opgemerkt dat 

de aansprakelijkheid, in de meeste gevallen, niet bij de optredende politieambtenaren 

werd gelegd. 
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3. Onderzoek naar politioneel geweld – opvolging 
van de problematiek en analyse van het 
risicobeheer door de verantwoordelijken van de 
politiediensten 

3.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Het Comité P volgt sinds verscheidene jaren op hoe het politioneel geweld evolueert en 

publiceert jaarlijks zijn bevindingen daaromtrent in zijn jaarverslag. 

In zijn jaarverslag 2012 stelde het Comité P vast dat het aantal klachtendossiers inzake 

politioneel geweld in stijgende lijn ging en dat bijna een vijfde van alle klachten in zijn 

geheel of gedeeltelijk handelde over geweld of agressieve houding van 

politieambtenaren tegen burgers. 

Ingevolge die vaststelling heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers, op 

13 december 2013, aan het Comité P gevraagd om een analyse te maken van de 

klachten ingediend wegens politioneel geweld. Meer specifiek werd gevraagd om: een 

analyse te maken van de klachten betreffende politioneel geweld die de afgelopen drie 

jaar ingediend zijn en, indien mogelijk, de redenen te achterhalen voor de toename 

van dat soort klachten; de klachten te herbekijken in functie van de kenmerken van de 

politiezones alsook het politioneel geweld te bestuderen in het licht van het beheer van 

de politiediensten. 

Om de vragen te kunnen beantwoorden, diende van tevoren te worden afgebakend 

welke feiten beschouwd kunnen worden als politioneel geweld. We hebben de 

kwalificaties van feiten niet als op zichzelf staand beoordeeld, maar hebben gekozen 

voor een meer geïntegreerde benadering van het fenomeen van politioneel geweld116 

om er een beeld van te kunnen schetsen. 

Zodra die afbakening gebeurd was, verliep het onderzoek in twee opeenvolgende fasen. 

In eerste instantie werd een kwantitatieve analyse gemaakt van de klachten die 

rechtstreeks ingediend waren bij het Comité P alsook van de gerechtelijke dossiers 

geopend door de Dienst Enquêtes P, en dit voor de periode 2009-2012. De 

cijfergegevens werden in verband gebracht met de kenmerken van de politiezones, 

zoals de capaciteit, het aantal inwoners of nog de oppervlakte van de politiezone. De 

tweede onderzoeksfase hield een kwalitatieve benadering in, die erin bestond om de 

betrokkenheid te evalueren van de verantwoordelijken van de politiezones alsook van 

de federale politie in het beheren en voorkomen van politioneel geweld. In dat verband 

werden de verantwoordelijken van de politiezones en van de federale politie verzocht 

om een vragenlijst te beantwoorden die meer in het bijzonder peilde naar het bestaan 

van een analyse betreffende het risicobeheer inzake politioneel geweld, de eventuele 

 ·······························  
116 

 De volgende feiten werden in aanmerking genomen: bedreigingen, willekeurige vrijheidsberoving, geweld 

tegen personen of goederen, foltering, onmenselijke behandeling, onterende behandeling, belagen, 

onmenselijk, krenkend gedrag, vernederend gedrag, machtsmisbruik, agressief gedrag of houding, 

intimiderende houding, agressief of gevaarlijk rijgedrag in uniform of in dienst. 
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vaststellingen die werden gedaan, de omzetting van de resultaten in een beheers- en 

opvolgingsprogramma alsook de lijst van goede praktijken. 

3.2 Onderzoeksbevindingen 

3.2.1 Evolutie van het fenomeen van politioneel geweld 

In de periode 2009-2015 is het aantal feiten van politioneel geweld licht gestegen van 

jaar tot jaar. Het aandeel van het fenomeen van politioneel geweld in het totaal aantal 

aangeklaagde feiten blijft echter stabiel in de loop der jaren117, met name een vijfde 

van de aangeklaagde feiten geteld door het Comité P heeft betrekking op politioneel 

geweld. 

We wensen die vaststelling echter te nuanceren door erop te wijzen dat het gaat om 

feiten aangeklaagd door burgers en niet om feiten die voortvloeien uit 

onderzoeksresultaten; de feiten worden niet geherkwalificeerd, ook niet als er 

verschillen zijn tussen de perceptie van de burger en de conclusies na afhandeling van 

het dossier118. 

Er was tevens gevraagd om over te gaan tot een meer verfijnde analyse van het 

politioneel geweld door o.a. gebruik te maken van sociodemografische indicatoren. De 

resultaten119 hebben aangetoond dat, afhankelijk van de gekozen indicator, het beeld 

van het politioneel geweld kon verschillen, waarbij verschillende politiezones er 

duidelijk uitsprongen. Die vaststellingen tonen de beperkingen aan van een 

beschrijvende analyse van een zo complex en veelvormig fenomeen als dat van het 

politioneel geweld. 

Hoewel het moeilijk is om de oorzaken van dit fenomeen te analyseren, gezien zijn 

multidimensionele karakter en het bestaan van talrijke variabelen waarmee rekening 

moet worden gehouden, wenste het Comité P de verantwoordelijken van de diensten 

van de geïntegreerde politie te bevragen om goede praktijken in te winnen ter 

bestrijding van politioneel geweld en om te trachten denkpistes hieromtrent uit te 

werken. 

3.2.2 Kwestie van het beheren en voorkomen van politioneel geweld 

Aan alle verantwoordelijken van de politiezones en van de federale politie werd een 

vragenlijst voorgelegd die peilde naar het bestaan van een analyse over het 

risicobeheer inzake politioneel geweld, vaststellingen in dat verband, en het bestaan 

 ·······························  
117

  Het fenomeen van politioneel geweld vertegenwoordigt tussen 18% en 19% van de rechtstreeks aan het 

Comité P gemelde feiten. In de jaren 2012 en 2014 wordt een maximumaandeel van 20% van alle 

aangegeven feiten opgetekend. In 2015 is het fenomeen van politioneel geweld goed voor 18,8% van alle 

aangeklaagde feiten. In zijn jaarverslag 2014 stelt het Comité P bovendien vast dat het aandeel van de 

aangeklaagde feiten in verband met politioneel geweld sinds verscheidene jaren bevestigd wordt. 
118

  Jaarverslag 2012 van het Comité P, p. 77-78. 
119

  Die resultaten hebben het voorwerp uitgemaakt van een verslag toegezonden aan de parlementaire 

begeleidingscommissie van het Comité P op 1 april 2014. 
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van een programma voor het beheer en de opvolging ervan. Daarnaast werd hen 

gevraagd om goede praktijken ter zake op te sommen. 

De peiling heeft drie werkassen aan het licht gebracht, die herhaaldelijk naar voren 

geschoven zijn door de respondenten, met name: 1) de implementatie en de opvolging 

van de ministeriële omzendbrief GPI 48, 2) de rol van het management en meer in het 

bijzonder de omkaderingsfunctie en 3) de investering in videobewakingsmiddelen (en 

meer punctueel bodycams). 

De opleiding en de training inzake geweldbeheersing van de leden van het operationeel 

kader van de politiediensten wordt vrij unaniem ervaren als een zekere waarde op het 

vlak van geweldbeheersing. Veel verantwoordelijken leggen immers de nadruk op het 

feit dat de opleiding een doeltreffend preventief controlemiddel is. Hoewel de 

wetgever een quotum van verplichte trainingssessies heeft ingevoerd via de 

ministeriële omzendbrief GPI 48, is het van belang dat voor de toepassing en de 

opvolging ervan omkadering wordt voorzien die met de nodige soepelheid wordt 

uitgevoerd, zodat tegemoet wordt gekomen zowel aan de wettelijke verplichtingen als 

aan de behoeften van de organisatie. 

Bovendien benadrukken talrijke respondenten het belang om de opleiding inzake 

geweldbeheersing te moduleren op het vlak van de inhoud door de werkelijk beleefde 

gevallen op pedagogische wijze te benaderen en door ze te integreren in de opleiding, 

afhankelijk van de behoeften van het personeel. De kwestie van de infrastructuur komt 

ook meermaals terug. Verscheidene respondenten onderstrepen immers dat de 

bestaande structuren en middelen niet altijd voldoende aangepast zijn aan de 

oefeningen. 

Naast de verplichte opleidingen voorzien door het wettelijk kader, leggen sommigen de 

nadruk op het feit dat de organisatie aandacht moet blijven hebben voor andere 

nuttige opleidingen ter zake die worden aangeboden door de federale politie of andere 

externe partners. 

Thans wordt de opvolging van de implementatie van de ministeriële omzendbrief GPI 48 

op het niveau van de federale politie verzekerd via verscheidene pedagogische cellen. 

Naast de opleiding, wordt de rol van het management en de omkaderingsfunctie in het 

bijzonder geregeld aangehaald als één van de redenen voor een beperkt risico op 

politioneel geweld, of wordt die als een goede praktijk naar voren geschoven door de 

korpschef van de politiezone. Die rol zou tot uiting kunnen komen in de concrete en 

zichtbare betrokkenheid van de verantwoordelijken alsook een verhoogde 

responsabilisering van allen, met inbegrip van de medewerkers. Om daartoe te komen, 

worden velerlei middelen ontwikkeld en toegepast. Het Comité P onthoudt er twee: de 

regelmatige inzet van officieren of middenkaders in de operationele diensten en het 



 

 

T
o
e
zi

c
h
ts

- 
e
n
 o

p
v
o
lg

in
g
so

n
d
e
rz

o
e
k
e
n
 

141/182 

terugvallen op de rondzendbrief CP3120 als kader voor de analyse van het risico op 

gebruik van dwang en geweld. 

De aanwezigheid en de inzet van officieren en middenkaders op het terrein zou het 

gevoel van controle op het personeel versterken. Bovendien zou de aanwezigheid van 

een coördinator op het terrein, onder andere, in het licht van de materie van dit 

onderzoek, zorgen voor een betere omkadering van de ingezette personeelsleden, het 

toezicht op de gebruikte dwangmiddelen, de afstemming van die middelen op de 

situatie, de afstemming van de middelen op de opleidingen verstrekt in het kader van 

de GPI 48, en zou dat een positieve invloed hebben op het gedrag van de 

politieambtenaren tijdens gevoelige interventies. 

Dat men teruggrijpt naar de ministeriële rondzendbrief CP3 als middel voor de analyse 

van het risico op gebruik van dwang en geweld is een vrij nieuw gegeven. De toepassing 

van dit systeem is immers vrij recent, waardoor de respondenten niet altijd voldoende 

afstand nemen om de impact van de maatregel te beoordelen. Niettemin schijnt dit 

model zijn gebruikers de mogelijkheid te bieden om concrete vorm te geven aan de 

wijze van beheersing van het fenomeen intern de organisatie, specifiek voor het beheer 

van politioneel geweld. Het raamwerk van de CP3 biedt zijn gebruikers de mogelijkheid 

om nauwkeurige doelstellingen te bepalen, concrete acties te ontwikkelen die daarmee 

overeenstemmen en een controlesysteem voor die acties op te zetten 

(periodiciteit/verantwoordelijke). 

Tot slot wijst het Comité P erop dat sommige politiezones vragen dat er zou worden 

geïnvesteerd in camerabewakingssystemen. Voor zover zij zorgt voor een beter toezicht 

zowel op de personeelsleden als op de burgers aanwezig in de politie-infrastructuur, 

blijkt de installatie van dergelijke systemen op bepaalde sleutelposities zoals het 

onthaal, de gangen die leiden naar de cellen en de opsluitingscellen, een goede 

praktijk te zijn om bij te dragen tot het terugdringen van het risico op 

geweldincidenten. De installatie van een camerabewakingssysteem wordt tegelijkertijd 

gezien als een ontradingsmiddel om bepaalde gedragingen te stellen en als een 

verificatiemiddel in geval van klacht. In de huidige stand van zaken van het koninklijk 

besluit van 14 september 2007 betreffende de minimumnormen, de inplanting en de 

aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen valt de 

fouilleringsruimte echter buiten het toepassingsgebied van de camerabewaking in 

opsluitingsplaatsen. 

Over het gebruik van bodycams door de politiediensten wordt sinds verscheidene jaren 

nagedacht. Sinds de wetgevende wijziging die eind 2009 ingevoegd is in de camerawet 

en die erop gericht is om de voorwaarden vast te leggen waaronder het gebruik van 

mobiele bewakingscamera’s toegestaan is121, kunnen de politiediensten gebruik maken 

 ·······························  
120  Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus. 
121

  Hoofdstuk III/1 van de camerawet betreffende de voorwaarden waaronder de plaatsing en het gebruik van 

mobiele bewakingscamera’s is toegestaan, zoals ingevoegd door de artikelen 8 en volgende van de wet van 

12 november 2009 houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het 

gebruik van bewakingscamera’s. 
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van bodycams, net zoals van andere soorten van mobiele bewakingscamera’s, in het 

kader van grote volkstoelopen zoals beoogd in artikel 22 van de wet van 

5 augustus 1992 op het politieambt en onder de strikte gebruiksvoorwaarden bepaald in 

artikel 7/2 van de camerawet. Dergelijk gebruik mag uitsluitend kaderen in niet-

permanente opdrachten die tevens in uitvoeringstijd beperkt zijn. Het betreft een 

finaliteit van bestuurlijke politie, die beperkt is tot de bewaking van grote 

volkstoelopen. Een ruimer gebruik van de bodycams, meer bepaald om de 

politieambtenaren beter te beschermen in gevaarlijke of moeilijke situaties, is al vaak 

voer voor discussie geweest maar er bestaat thans geen wettelijke grond voor122. 

Niet alle actoren uit de politiewereld zijn echter overtuigd van de meerwaarde van een 

ruimer gebruik van de bodycams. Behalve de kwestie van het wettelijke kader dat 

nodig is om dergelijke middelen in te zetten, hun kostprijs en hun werkelijke 

doeltreffendheid, vragen sommigen zich af of de bodycams uiteindelijk geen extra 

middel zouden zijn om de politieambtenaren op het terrein te controleren. 

Op het ogenblik waarop de laatste hand wordt gelegd aan dit verslag, is de regelgeving 

inzake bewakingscamera’s volop in ontwikkeling. Het voorontwerp van wet betreffende 

het gebruik van camera’s door de politiediensten is erop gericht om het gebruik van 

camera’s door de politiediensten uit het toepassingsveld van de camerawet te lichten 

om het meer specifiek en ruimer te reglementeren onder artikel 26 van de wet op het 

politieambt, gelet op de specifieke behoeften van de politiediensten. 

3.3 Aanbevelingen 

Op zijn niveau blijft het Comité P aandacht hebben voor het fenomeen, meer bepaald 

via de opvolging van feiten van politioneel geweld die worden aangeklaagd in de 

klachten die het ontvangt. De vaststellingen die eruit voortvloeien worden 

bekendgemaakt in zijn jaarverslag. 

Het Comité P kan niet anders dan de nadruk leggen op de essentiële rol van de 

opleiding en de trainingen die voorzien zijn inzake geweldbeheersing. Op het terrein 

moeten de politiediensten kunnen beschikken over een systeem om het personeel op te 

volgen, zodat ze zich ervan kunnen vergewissen dat alle betrokken personeelsleden het 

voorziene aantal trainingen volgen. Daartoe moeten de politiediensten kunnen 

beschikken over passende en voldoende infrastructuur om die trainingssessies te geven. 

De opvolging en de evaluatie van de implementatie van de ministeriële omzendbrief 

GPI 48 worden verzekerd door de federale politie. Het Comité P verzoekt de bestaande 

structuren die belast zijn met die opdracht om kennis te nemen van de vaststellingen 

die zijn neergeschreven in dit verslag zodat ze er in de uitvoering van hun 

werkzaamheden rekening mee kunnen houden. 

Het Comité P beveelt aan dat de politiediensten meer bewust worden gemaakt van het 

belang van de omkaderingsfunctie, waarbij een link wordt gelegd tussen het niveau 

 ·······························  
122

  Dit verslag is gepubliceerd vóór de publicatie van de wet van 21 maart 2018. 
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waarop de beslissingen worden genomen en het niveau waarop de politieopdrachten 

worden uitgevoerd. Het middenkader moet verschillende rollen vervullen in diverse 

domeinen waaronder dat van het voorkomen van politioneel geweld: een rol van 

doorgeefluik voor informatie, een rol van het managen van interpersoonlijke relaties en 

een rol van supervisie, omkadering en controle. 

Wat de federale politie betreft, zal het Comité P aandacht blijven hebben voor de 

toekomstige ontwikkelingen die door de federale politie aangekondigd zijn met 

betrekking tot een gestructureerde risicoanalyse specifiek voor politioneel geweld. 

Tot slot moet de evolutie worden opgevolgd van de toekomstige wettelijke bepalingen 

betreffende de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s, waaronder 

bodycams, door politiediensten. 
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4. Onderzoek naar de middelen die door de 
geïntegreerde politie worden ingezet om de 
risico’s gebonden aan de toegang tot de 
politionele informatie in te perken, in het 
bijzonder voor de informatie betreffende het 
operationeel domein en/of de zogenaamd 
gevoelige informatie 

4.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Het Vast Comité P heeft een opvolgingsonderzoek gevoerd naar de aanbevelingen die 

het had geformuleerd in het toezichtsonderzoek naar de middelen die door de 

geïntegreerde politie worden ingezet om de risico’s gebonden aan de toegang tot de 

politionele informatie in te perken, in het bijzonder voor de informatie betreffende het 

operationeel domein en/of de zogenaamd gevoelige informatie. 

De bedoeling van het aanvankelijk onderzoek was een stand van zaken op te maken van 

de beveiliging van de toegang tot de politionele informatie in de politiediensten. In het 

kader van dat onderzoek waren de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

 in deze tijden van budgettaire beperkingen, aan de “verleiding” weerstaan om 

de investeringen in beveiliging (van informatie of andere) tot het uiterste te 

beperken; 

 de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer zo snel mogelijk aanwijzen en de uitoefening van hun opdrachten 

vergemakkelijken; 

 snel aan het programma van de politiescholen een specifieke opleiding 

toevoegen voor de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer die het kader overschrijdt van de loutere informatie 

en die handelt over de management-, informatica- en wettelijke aspecten van 

die functie; 

 op middellange termijn, rekening houdend met de snelle evolutie van de 

omgeving (technologieën, bedreigingen, praktijken,…), zal de functie 

ondersteund moeten worden door geregelde bijscholingen die in de 

toekomstige opleidingsplannen voorzien moeten worden; 

 de onafhankelijkheid die moet worden toegekend aan de rol van consulent voor 

de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht nemen 

en die rol niet toekennen als cumul bij bepaalde andere functies, meer in het 

bijzonder die van systeembeheerder. 

Om die opvolging uit te voeren, werden eind 2016 gesprekken gevoerd met de 

verantwoordelijken van het Commissariaat-generaal - CG/Information Security & 

Privacy Office (ISPO). Er werd rekening gehouden met het normatief raamwerk dat op 

Europees vlak opgesteld was. 
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4.2 Onderzoeksbevindingen 

4.2.1 Aanwijzing van consulenten in de politiekorpsen 

Het koninklijk besluit betreffende de consulenten voor de veiligheid en de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer werd bekendgemaakt op 6 december 2015. De federale 

politie heeft de lijst opgesteld van de consulenten die binnen haar component 

aangewezen waren en gaat de namen (± 50 personen) zeer binnenkort meedelen aan 

het Controleorgaan van het politionele informatiebeheer (COC) en aan de Commissie 

voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). 

De lokale politiezones moeten ook de naam van de aangewezen personen meedelen aan 

beide voornoemde instanties. De federale dienst ISPO heeft geen zicht op het lokaal 

niveau maar de Vaste Commissie van de lokale politie (VCLP) heeft verduidelijkt dat, in 

de meeste gevallen, de politiezones hun consulent hebben aangewezen123. Er wordt aan 

herinnerd dat, gezien de beheersautonomie gebonden aan de politiestructuur op twee 

niveaus, niet voorzien is om een consulent aan te wijzen voor het geheel van de 

geïntegreerde politie. 

Op federaal vlak werd het functieprofiel van de consulent voor de veiligheid en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgenomen in de OT3 (organieke tabel 

opgesteld ingevolge de optimalisatie van de federale politie) op gedeconcentreerd 

niveau. 

In 2012 heeft de Europese Unie beslist om de bescherming van de persoonsgegevens te 

hervormen en om een nieuwe verordening in te voeren. In april 2016 werden twee 

teksten gepubliceerd: de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel 

GDPR genoemd, wat staat voor General Data Protection Regulation)124 voor alle 

sectoren (privé en overheid) alsook een richtlijn voor het domein van politie en 

justitie125. Die twee teksten zullen in Belgisch recht omgezet moeten worden tegen 

uiterlijk mei 2018 en zullen grondige wijzigingen aanbrengen aan de wet op de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de wet op het politieambt. 

4.2.2 Opleidingen aangeboden in de politiescholen 

Wat de opleidingen betreft, moeten twee domeinen worden onderscheiden: privacy en 

veiligheid. De opleidingen voor de veiligheidsconsulenten zijn nog niet effectief. Er zijn 

verscheidene partnerschappen voorzien met andere overheidsdiensten maar om diverse 

redenen konden zij nog niet in plaats worden gesteld. Inzake privacy is er geen 

opleiding die structureel verstrekt wordt. 

 ·······························  
123

  Soms wordt deze functie uitgeoefend voor verschillende lokale politiezones. 
124 

 Deze verordening (EU) 2016/679 is van kracht geworden op 24 mei 2016, maar vanaf die datum is een 

overgangsperiode van 2  jaar voorzien. De Privacycommissie, de ondernemingen en de organisaties hebben 

tot 25 mei 2018 de tijd om zich te schikken naar de eisen van de AVG (bron: 

https://www.privacycommission.be). 
125 

 Richtlijn (EU) 2016/680. 

https://www.privacycommission.be/
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Er wordt een modulaire opleiding inzake bescherming van persoonsgegevens 

uitgewerkt. Twee modules werden al gegeven eind 2015-begin 2016. Ze handelden over 

“bescherming van persoonsgegevens: basisconcepten en algemene principes” en 

“bescherming van persoonsgegevens: specifiek karakter van operationele gegevens”. 

Deze opleiding is hoofdzakelijk bestemd voor personeelsleden van de federale politie 

maar leden van de lokale politie kunnen er ook aan deelnemen. 

Andere thematische modules zouden moeten volgen: specificiteit van operationele 

gegevens, toepassing van de interne richtlijn126 “ICT-privacy” houdende de regels 

inzake gegevens met betrekking tot toegangsbadges, telefoonnummers, gsm-nummers, 

gebruik van en toezicht op ICT-netwerken in ruime zin, enz. 

De opleidingen worden ontwikkeld met de hulp van actoren zoals DGR-DRI (Directie van 

de politionele informatie en de ICT-middelen) en Interpol. Maar er dient op te worden 

gewezen dat de kennis ter zake berust bij enkele personen. 

4.2.3 Oprichting van het platform voor de veiligheid en de 
bescherming van de gegevens 

In dit stadium bestaat het platform nog niet. Hoewel het koninklijk besluit van 

14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale 

politie in artikel 2.1°.e) het volgende stelt: “in overleg met de Vaste Commissie van de 

lokale politie, de bepaling van normen en een gestandaardiseerde aanpak inzake 

veiligheid van de informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 

toepassing op de federale politie of op heel de geïntegreerde politie”, had de dienst 

ISPO op het ogenblik van ons bezoek geen stappen ondernomen om de inplaatsstelling 

van dat platform te coördineren gelet op zijn capaciteitsgebrek. Intussen werden met 

de VCLP stappen gezet om dat platform op te richten. 

Het platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens zou tevens als 

opleidingsplaats dienst moeten doen. 

4.2.4 Uitwerking van het beleid inzake beveiliging en bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer binnen de politiekorpsen 

Het politiewerk wordt sowieso complex gemaakt door het feit dat er gegevens van 

allerlei aard moeten worden beheerd, operationele gegevens zijn daar slechts een deel 

van. 

Zoals eerder aangehaald, heeft de Europese Unie het wettelijk kader hervormd om de 

gegevens te beschermen en een nieuwe beschermingsverordening in plaats te stellen. 

Sommige bepalingen van de AVG en de richtlijn (EU) 2016/680127 bestemd voor de 

 ·······························  
126 

 Er wordt momenteel gewacht op de kaderwet ter implementatie van de General Data Protection Regulation 

(GDPR) en de richtlijn politie-justitie. 
127

  Richtlijn “politie justitie”: richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met 

het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
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sectoren politie en strafrechtspleging zullen moeten worden verduidelijkt door het 

Belgisch recht tegen uiterlijk mei 2018. De andere Belgische bepalingen met betrekking 

tot de CBPL en de concrete maatregelen zullen overigens ook moeten worden 

aangepast om in overeenstemming te zijn met de AVG. 

Via de dienst ISPO neemt de federale politie deel aan de Europese werkzaamheden en 

aan de coördinatievergaderingen die worden geleid door de FOD Justitie en tot doel 

hebben om deze teksten tegen 2018 toe te passen. 

Op basis van de volledige titel van de richtlijn “politie justitie” zou men kunnen 

vermoeden dat ze enkel van toepassing is op de opdrachten van gerechtelijke politie, 

terwijl zij ook betrekking heeft op de activiteiten van bestuurlijke politie. Wanneer de 

politiediensten persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld in 

het kader van personeelsbeheer, zal de AVG echter van toepassing zijn.  

In vergelijking met de huidige wetgeving versterkt de AVG de rechten van personen met 

betrekking tot hun persoonsgegevens. Daartoe zijn de rollen en de verantwoordelijk-

heden van de toezichthoudende autoriteit128, van de verwerkingsverantwoordelijke en 

van de functionaris voor gegevensbescherming gevoelig uitgebreid, wat alleen maar een 

positieve invloed kan hebben op de algemene beveiliging van gegevens, het voorwerp 

van dit onderzoek. De AVG schuift ook bepaalde procedures en technieken naar voren 

zoals de anonimisering, de pseudonimisering en de versleuteling. 

De richtlijn “politie justitie” voorziet de mogelijkheid tot inperking van de rechten van 

de betrokkene om ingelicht te worden over een verwerking van zijn gegevens, om er 

toegang toe te hebben alsook om ze recht te zetten of te wissen, wanneer de 

uitoefening van die rechten bijvoorbeeld onderzoeken zou kunnen belemmeren, 

misdrijven voorkomen of opsporen of de openbare veiligheid beschermen. Er dient 

opgemerkt dat de richtlijn de nadruk legt op het feit dat het in een democratische 

samenleving belangrijk is dat deze beperkingen beantwoorden aan de beginselen van 

noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast heeft deze richtlijn ook 

als doel de grensoverschrijdende uitwisseling van politionele informatie te 

vergemakkelijken. 

Wat de politiezones betreft, is het waarschijnlijk dat sommige zones verder staan in de 

uitwerking van hun beleid inzake beveiliging van gegevens en privacy maar de federale 

politie heeft daar geen zicht op. Men moet beseffen dat het “beleid” een ruim concept 

is en dat het bijvoorbeeld geconcretiseerd zou kunnen worden in een huishoudelijk 

reglement, al naar gelang wat de zone beslist. 

                                                                                                                                      

tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad. 
128 

 De richtlijn eist dat er minstens een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit wordt 

opgericht die nagaat of de richtlijn wordt toegepast. 



 

 

T
o
e
zi

c
h
ts

- 
e
n
 o

p
v
o
lg

in
g
so

n
d
e
rz

o
e
k
e
n
 

 

148/182 

4.2.5 Synergieën met het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) 
of andere instellingen 

Inzake informatiebeveiliging stelt het CCB veiligheidsnormen, -standaarden en -

richtlijnen op voor de informatiesystemen van de overheidsdiensten, het coördineert 

die en ziet toe op hun naleving. Het CCB werkt ten bate van het volledige grondgebied 

(privé-publiek, burgers, …) en werkt samen met andere diensten waaronder de 

politiediensten, volgens de verkregen informatie. 

Inzake opvolging van cyberaanvallen worden de bedreigingen voortdurend opgevolgd 

door de federale politie in overleg met het CCB en de andere FOD’s. Informatie en 

ervaringen worden uitgewisseld en daarna verder verspreid onder de leden van de 

politiegemeenschap en aan externe diensten. Niettemin is er nog geen structuur op 

poten gezet om te communiceren met de politiezones. 

4.3 Conclusies 

De maatregelen die moeten worden toegepast inzake informatiebeveiliging en 

eerbiediging van de privacy, uiteengezet in het aanvankelijk onderzoek, zijn nog niet 

helemaal doorgevoerd. Het gaat immers om een gespecialiseerde materie die 

voortdurend verandert en uitgaat van het internationaal vlak. De expertise en de 

kennis om de concepten en principes te bevatten en ze te concretiseren in een 

normatief raamwerk bevinden zich bij een beperkt aantal deskundigen; bovendien is de 

hoeveelheid van de door de politiediensten te verwerken gegevens erg groot en is de 

aard van die gegevens erg divers. 

De inplaatsstelling van deze maatregelen wordt geremd door o.m. een gebrek aan 

capaciteit en bepaalde andere prioriteiten. Het beleid inzake beveiliging en privacy 

behoort tot de bevoegdheid van elk politiekorps. De federale politie heeft geen zicht 

op de initiatieven genomen door de politiezones. Aangezien de politiestructuur niet 

voorziet in een orgaan voor de coördinatie inzake informatiebeveiliging en bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer tussen de twee politieniveaus, zullen er waarschijnlijk 

initiatieven moeten komen vanuit het lokale niveau om het platform te concretiseren 

of om de toekomstige actoren aan te wijzen. Er is wel het coördinatiecomité van de 

geïntegreerde politie (CCGPI)129, maar dat comité is vooreerst belast met de politionele 

strategie. 

2018 wordt een sleuteljaar want in dat jaar moeten de meest veeleisende Europese 

richtlijnen inzake beveiliging van persoonsgegevens, zijnde de AVG en de richtlijn 

(EU) 2016/680, in Belgisch recht zijn omgezet. 

De politiediensten zullen dus op dat ogenblik klaar moeten zijn. Het lijkt nodig om de 

maatregelen die in ontwikkeling zijn, zoals de opleiding van de consulenten, het 

coördinatieplatform, de coördinatie tussen de politiezones onderling en tussen de 

 ·······························  
129

  Wet van 26 maart 2014 houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten, invoeging van 

artikel 8ter in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus. 
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politiezones en de federale politie, van nu af aan af te toetsen aan de omzetting in 

Belgisch recht van de AVG en van de richtlijn “politie justitie”. Zo zou de opleiding van 

de consulenten nu al rekening moeten houden met de grotere rol en de toegenomen 

verantwoordelijkheden van de toekomstige functionaris voor gegevensbescherming. 

Door van alle actoren van politie en justitie te eisen dat ze meer aandacht besteden 

aan de bescherming van de persoonsgegevens waarover ze beschikken en door hen 

beter bewust te maken van de risico’s waaraan ze blootstaan, zouden deze teksten een 

positieve invloed moeten hebben op de verbetering van de beveiliging van politionele 

gegevens in ruime zin.  

Het Comité P stelt vast dat de politiediensten zich terdege bewust zijn van de externe 

dreiging die uitgaat van criminele en terroristische organisaties. Niettemin wenst het 

Comité P nogmaals te wijzen op het bestaan van een interne “dreiging” in de vorm van 

kwaadwillige acties maar ook (en wellicht vaker) fouten of slordigheden bij het 

bewaren of het overmaken van gegevens, en dat hiermee absoluut rekening dient te 

worden gehouden bij het ontwerpen van informatiesystemen en het opstellen van 

procedures (cf. de “privacy by design” aanbevolen door de AVG). 
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5. Implementatie van de MFO-7 en het handboek 
‘Achtervolgen en intercepteren van voertuigen’ 

5.1 Situering en onderzoeksopzet 

Dit toezichtsonderzoek is het vervolg op het toezichtsonderzoek over “de coördinatie, 

efficiëntie en effectiviteit van het politieoptreden bij acute crisissituaties en zich 

verplaatsende verdachten”. 

Naar aanleiding van diverse achtervolgingen door de politiediensten rees immers de 

vraag in welke mate de geïntegreerde politie voldoende georganiseerd blijkt om op 

efficiënte en effectieve wijze te coördineren in crisissituaties wanneer verdachten zich 

verplaatsen over bepaalde territoriale grenzen (respectievelijk zone- of 

arrondissementsoverschrijdend) heen. Een stroeve coördinatie/leiding van de operatie 

en een gebrekkige samenwerking, onder andere ingegeven door onduidelijkheid naar 

bevoegdheden toe, werden vastgesteld. 

In het toezichtsonderzoek naar “de coördinatie, efficiëntie en effectiviteit van het 

politieoptreden bij acute crisissituaties en zich verplaatsende verdachten” werden 

conclusies en aanbevelingen geformuleerd in de volgende domeinen: (1) de leiding van 

de operatie, (2) de tactische procedés, (3) de GPI 49 (samenwerkingsovereenkomsten), 

(4) de radiocommunicatie en (5) het politiealarm. De conclusies van dat 

toezichtsonderzoek hebben geleid tot enerzijds het opnemen van dit onderwerp in het 

Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2012-2015 en anderzijds tot de oprichting van de 

politionele werkgroep “beheer van niet-geplande dynamische gebeurtenissen”. 

Met betrekking tot het “politiealarm” leidde het onderzoek tot de volgende conclusies: 

“Twaalf jaar na de politiehervorming en 7 jaar na de omzendbrief politiealarm is de 

geïntegreerde politie nog steeds niet in staat het hoofd te bieden aan de problematiek 

van de interceptie van zich verplaatsende daders. Dit is in hoofdzaak te wijten aan 

(1) het uitblijven van richtlijnen inzake leiding en coördinatie en (2) het gebrek aan 

uniforme tactische procedés bij dergelijke gebeurtenissen.” 

Uiteindelijk resulteerden de werkzaamheden van de werkgroep “beheer van niet-

geplande dynamische gebeurtenissen” in de MFO-7130 en de werkzaamheden van het 

Strategisch Platform Geweldsbeheersing in het handboek “Achtervolgen en 

intercepteren van voertuigen”. 

Het onderzoeksopzet was de opvolging van de implementatie van zowel de MFO-7 als 

het handboek “Achtervolgen en intercepteren van voertuigen” binnen de geïntegreerde 

politie. Dit resulteerde in enkele onderzoeksvragen met betrekking tot het politiealarm 

en de reflexfase waarvan sprake in de MFO-7. 

 ·······························  
130

  MFO-7: Ministeriële richtlijn d.d. 28 maart 2014 betreffende het beheer van dynamische niet-geplande 

gebeurtenissen waarbij een onmiddellijk en gecoördineerd supra-lokaal politieoptreden in werking wordt 

gesteld. 
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5.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies 

Er werd geopteerd voor een steekproefsgewijze bevraging van 52 eenheden aan de 

hand van vragenlijsten aangepast aan de betrokkenheid van de eenheid. De 

vragenlijsten werden verstuurd begin november 2016, alle antwoorden bereikten ons 

voor eind januari 2017. 

De richtlijnen en procedures inzake politiealarm blijken goed gekend en voorbereid 

door alle respondenten. Evenwel wordt het systeem zo goed als niet gebruikt en 

worden haast uitsluitend alarmprocedures op arrondissementeel/ provinciaal niveau 

gebruikt. 

Een gecoördineerd politieoptreden zoals voorgeschreven in de MFO-7 (het politiealarm) 

en het handboek is zo effectief en efficiënt als zijn zwakste schakel. We konden 

vaststellen dat er in elke bevraagde provincie/arrondissement wel politie-eenheden 

waren waarbij bovenvermelde richtlijnen met betrekking tot gecoördineerde acties of 

interventietechnieken onvoldoende of zelfs helemaal niet geïmplementeerd, gekend of 

voorbereid waren. Er is immers zo goed als geen coördinatie, opvolging, uniformiteit of 

controle met betrekking tot de verspreiding, de opleiding, de vorming en de uitvoering 

van deze richtlijnen, procedures, interventietechnieken, … Richtlijnen met betrekking 

tot gecoördineerde acties en interventies worden verspreid en daar stopt soms 

grotendeels het verhaal voor sommige zones en diensten. 

Dergelijke disfuncties kunnen niet alleen aanleiding geven tot een ongecoördineerd en 

chaotisch optreden maar tevens gevaarlijke situaties creëren voor de fysieke integriteit 

van zowel de burger als de betrokken politiemensen zelf. Het is dan ook van uiterst 

groot belang dat de aanbevelingen hierna vermeld, effectief per politiedienst 

geanalyseerd en desgevallend uitgevoerd worden. Met de ingebruikname van de 

ANPR131-camera’s en de organisatie van de SICAD’s132, zal het probleem enkel nog 

acuter worden. 

5.3 Aanbevelingen 

5.3.1 Voor de geïntegreerde politie 

Het opstellen van dergelijke coördinerende richtlijnen en handboek moet gepaard gaan 

met een integrale en geïntegreerde aanpak (bv. de betrokken actoren moeten proactief 

overleggen hoe de opleiding/vorming en praktische uitvoering op het terrein zullen 

verlopen, duidelijke termijnen afspreken o.a. met betrekking tot de inwerking-

treding,…). 

Los van wie welke interventietechnieken al dan niet toepast of mag toepassen, moet 

het op zijn minst duidelijk zijn voor alle operationele medewerkers van de 

 ·······························  
131

  ANPR: Automatic Number Plate Recognition. 
132

  SICAD: informatie- en communicatiedienst van het arrondissement. 
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geïntegreerde politie welke technieken er bestaan, hoe en vanaf wanneer ze worden 

uitgevoerd, wie ze kan en mag toepassen en wat de rol van eenieder hierin is. 

Er dienen meer oefeningen georganiseerd te worden in dit kader. Het Vast Comité P 

kan hierbij de verschillende respondenten bijtreden die aangeven dat de DirCo’s hierin 

het best initiatief kunnen nemen. De hieruit te trekken lessen kunnen aanleiding geven 

tot een bijsturing op het vlak van bevelvoering, (radio)communicatie, kennis van 

eenieders middelen en personeel, coördinatie van de operaties, … 

Er dient (verder) geïnvesteerd in de twee ondersteunende tools die werden verwoord in 

de MFO-7, met name de beslissingsmatrix en het reactieschema. Zowel op nationaal als 

op lokaal vlak zijn er al (premature) initiatieven genomen die verder dienen uitgewerkt 

te worden. 

Het punt 1.5. “Aandachtspunten bij achtervolgingen” van het handboek vormt samen 

met het punt 2. “Beoordeling/beslissing” een ruim overzicht van criteria die idealiter in 

ogenschouw genomen worden om te beslissen over de opportuniteit tot het opstarten 

van een achtervolging dan wel tot het beëindigen ervan. Deze criteria zijn ruimer dan 

deze opgenomen in de omzendbrief MFO-7 en zouden kunnen dienen als inspiratiebron 

voor het opstellen van een beslissingsmatrix.  

Het punt 3.3.5. “Reacties van de andere ploegen op het terrein” van het handboek 

somt een aantal ondersteuningsmogelijkheden op die kunnen uitgevoerd worden door 

andere ploegen die zich op het terrein bevinden en nog geen deel uitmaken van het 

achtervolgingsdispositief. Deze activiteiten lijken ons nuttig ter realisatie van het 

reactieschema. 

5.3.2 Voor de Nationale Coördinator Geweldsbeheersing 

De Nationale Coördinator Geweldsbeheersing dient dringend uitvoering te geven aan 

het punt 6.2. van de MFO-7 (2014) waarbij het Strategisch Platform Geweldsbeheersing 

belast wordt met het ontwikkelen van de inhoud van een opleidings- en 

trainingsprogramma voor het achtervolgen en intercepteren van voertuigen. De 

verspreiding van opleidingsinformatie en de concretisering van het opleidingstraject 

verliepen ondermaats en hieruit moeten de nodige lessen worden getrokken om in de 

toekomst analoge situaties te vermijden. 

5.3.3 Voor de DirCo’s 

Zodra de noodzakelijke randvoorwaarden zijn ingevuld op het vlak van opleiding, dient 

erover gewaakt dat deze materie nog beter gekend is onder (bepaalde) operationele 

medewerkers. In het verlengde hiervan dringt zich een geïntegreerde benadering op in 

het domein van de training. Daar zou de DirCo een (meer) coördinerende rol in kunnen 

vervullen, dit naar analogie van de regie die bepaalde DirCo’s op zich hebben genomen 

bij het opstellen van de protocollen “politiealarm” en “achtervolgen”. 
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Het Vast Comité P kan enkel maar herhalen dat de SICAD’s een belangrijke en grotere 

rol kunnen spelen in de operationele leiding en coördinatie bij niet-geplande 

bovenlokale gebeurtenissen. Deze aanbeveling werd destijds verwoord, zoals trouwens 

ook door de Federale Politieraad en de AIG, als één van de aanbevelingen in het 

toezichtsonderzoek naar de coördinatie, efficiëntie en effectiviteit van de 

voorbereiding en ondernomen actie van de politiediensten (discipline 3) in het kader 

van de nood- en interventieplannen. 

Gezien de steeds groeiende belangrijkheid en verantwoordelijkheid van de SICAD – die 

zich hier vertaalt in de mogelijkheid om daadwerkelijk ploegen op het terrein te 

bevelen – vraagt het Vast Comité P te overwegen (zoals ook reeds aanbevolen in het 

toezichtsonderzoek ASTRID) om permanent een OBP aanwezig te hebben op de SICAD. 

5.3.4 Voor de wegpolitie 

Er dringt zich een afstemming op tussen de brochure “Achtervolgen en intercepteren 

van voertuigen” en de interne nota van de wegpolitie. 
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Artikel 4, §3 van de Wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek voorziet, sinds 

1996, in de mogelijkheid om het Vast Comité P opdracht te geven om de nodige 

onderzoeken uit te voeren133. 

Op basis van deze bevoegdheid werd door verschillende parlementaire onderzoeks-

commissies in 2017 een beroep gedaan op het Vast Comité P. 

1. Parlementaire onderzoekscommissie 
terroristische aanslagen 

Zoals aangegeven in het jaarverslag 2016, werd door het Vast Comité P, op vraag van 

de parlementaire begeleidingscommissie, eind 2015, na de terroristische aanslagen te 

Parijs op 13 november 2015, gestart met een toezichtsonderzoek naar de 

informatiepositie van de Belgische politiediensten voorafgaandelijk aan die aanslagen. 

In de nasleep van de aanslagen in Brussel, d.d. 22 maart 2016, werd een parlementaire 

onderzoekscommissie134 opgericht, waaraan het eindverslag van het voornoemde 

toezichtsonderzoek werd gericht. In het najaar 2016 kwamen nog diverse aanvullende 

vragen van deze parlementaire onderzoekscommissie aan het Vast Comité P, met het 

oog op bijkomende onderzoeksverrichtingen. Deze werkzaamheden kenden nog een 

vervolg in 2017. 

2. Parlementaire onderzoekscommissie minnelijke 
schikking in strafzaken 

Op 9 februari 2017 heeft de parlementaire onderzoekscommissie ‘TRAPE’135 het Vast 

Comité P gelast met een onderzoek naar de behandeling, door de politie van Waterloo, 

van de naturalisatieaanvragen van de heer Patokh CHODIEV en zijn echtgenote. 

Aanleiding tot deze opdracht waren de getuigenissen achter gesloten deuren van een 

toenmalige agent van politie en van de korpschef van de lokale politie van Waterloo. 

De onderzoekscommissie verzocht het Vast Comité P meer in het bijzonder om 

onderzoek te voeren naar de gebeurtenissen bij de lokale politie van Waterloo tussen 

1993 en 2002 en om meer concreet een antwoord te formuleren op een dertigtal 

specifieke vragen. De taak van het Vast Comité P was duidelijk beperkt tot het 

optreden van de politie in de verschillende naturalisatieprocedures van het echtpaar 

CHODIEV. 

 ·······························  
133

  Artikel 5 van de Wet van 30 juni 1996 tot wijziging van de Wet van 3 mei 1880 op het parlementair 

onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek, BS 16 juli 1996. 
134

  Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid 

tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het 

metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het 

radicalisme en de terroristische dreiging. 
135

  Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid 

tot de aanneming en de toepassing van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, voor wat 

de minnelijke schikking in strafzaken betreft – cf. o.a. Parl. St. Kamer 2016-2017, nr. 2179/006. 
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Op vraag van het Vast Comité P werd zijn opdracht aangepast om de uitvoering van de 

onderzoeksdaden te vergemakkelijken. Zo heeft de parlementaire onderzoeks-

commissie ‘TRAPE’ het Vast Comité P gemachtigd om: 

- inzage te hebben in de processen-verbaal van getuigenverhoren gehouden 

achter gesloten deuren, in toepassing van artikel 146, punten 1 en 2 van het 

Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers; 

- een afschrift te maken van de nodige stukken uit de naturalisatiedossiers van 

het echtpaar CHODIEV om die tijdens het onderzoek te kunnen voorleggen aan 

de voornoemde agent van politie en korpschef. 

Het Vast Comité P heeft de uitvoering van dit onderzoek toevertrouwd aan zijn Dienst 

Enquêtes P, die tevens heeft ingestaan voor de opmaak van een verslag waarin een 

antwoord werd geboden op de voormelde vragen gesteld door de onderzoekscommissie 

en waarin de vergaarde informatie-elementen samengevat werden weergegeven. 

Sommige vragen gesteld aan het Vast Comité P waren door de parlementaire 

onderzoekscommissie ook gericht aan het Vast Comité I in het kader van een 

soortgelijke vraag. De Diensten Enquêtes P en I zijn ter zake niet overgegaan tot een 

gemeenschappelijk onderzoek, maar hebben wel de toelating gekregen om van 

gedachten te wisselen over die vragen. 

De voornaamste onderzoeksdaden van de Dienst Enquêtes P bestonden uit: (1) de 

inzage van het dossier bij de parlementaire onderzoekscommissie, (2) het verhoor van 

voormalige wijkagenten, leden van het administratief personeel, officieren en van de 

korpschef van de lokale politie van Waterloo, (3) de exploitatie van diverse 

documenten waaronder archieven, registers en verscheidene persoonlijke dossiers van 

leden van de lokale politie van Waterloo. 

Op 6 maart 2017 heeft het Vast Comité P zijn onderzoeksverslag overgemaakt aan de 

voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie. Dat verslag werd daarna 

toegelicht door de voorzitter van het Vast Comité P, vergezeld door twee 

commissarissen-auditors van de Dienst Enquêtes P, tijdens de zitting van 8 maart 2017 

van de parlementaire onderzoekscommissie, die gedeeltelijk achter gesloten deuren 

plaatsvond. 

3. Parlementaire onderzoekscommissie Optima 

Tot slot deed ook de parlementaire onderzoekscommissie Optima136 in de loop van 2017 

enkele malen een beroep op het Vast Comité P met het oog op het uitvoeren van een 

aantal opzoekingen. 

 ·······························  
136

  Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek over de oorzaken van het faillissement van 

Optima Bank en de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en haar componenten 

enerzijds en openbare besturen anderzijds – cf. o.a. Parl. St. Kamer 2016-2017, nr. 1938/006. 
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Cahier ‘Politionele rechtshandhaving op de 
Noordzee vanuit Belgisch perspectief. Enkele 
juridische kwesties verduidelijkt’ 

1. Bij een comeback … het belang van de reeks 
‘Cahiers Vast Comité P’ 

In het verleden publiceerde het Vast Comité P regelmatig cahiers die betrekking 

hadden op verschillende thema’s zoals de bijzondere inspectiediensten, suïcide bij 

politie, de politieaanpak van partnergeweld en doorgangscellen en bewaarkamers bij 

de politie. Hiermee wilde het Vast Comité P niet alleen zijn vaststellingen, conclusies 

en aanbevelingen nog meer kenbaar maken, maar ook goede praktijken beschrijven. De 

cahiers waren een aanvulling op de verslaggeving aan het Parlement inzake de 

toezichtsonderzoeken en zij waren voor het brede publiek bestemd. Qua inhoud werd 

de nadruk gelegd op de voortdurende aandacht die het Vast Comité P besteedt aan de 

vraag of de politie doeltreffend werkt en of het optreden van de politie legitiem, 

integer en conform de normen en gerechtvaardigde verwachtingen van een rechtsstaat 

in een democratische samenleving is. 

Thans hervat het Vast Comité P de reeks ‘Cahiers Vast Comité P’ door op geregelde 

basis publicaties uit te brengen rond actuele onderwerpen betreffende de werking van 

de politie. Via de in de cahiers behandelde thema’s wil het Vast Comité P zijn eigen 

expertise en de kennis die het verzamelde tijdens zijn onderzoeken aan een ruimer 

publiek kenbaar maken in een permanent streven mee te werken aan het optimaal 

functioneren van de politiediensten en de diensten en ambtenaren met politie-

bevoegdheid. 

2. Aanzet en onderzoeksopzet 

Met dit cahier wordt als het ware een lacune gevuld in de politieliteratuur: er dient 

namelijk vastgesteld te worden dat, een beschrijvende tekst over (onder meer) de 

Scheepvaartpolitie als onderdeel van de federale politie en een annotatie onder een 

Brugs vonnis van 26 april 2010 uitgezonderd, sedert de zogenaamde ‘kleine integratie’ 

waarbij de toen als afzonderlijke politiedienst bestaande Scheepvaartpolitie 

geïntegreerd werd in de Rijkswacht, later de federale politie, aan de betrokken 

thematiek niet direct een omstandige publicatie gewijd lijkt te zijn. 

Het cahier herwaardeert niet alleen het ondergeschoven kindje in de politieliteratuur 

dat de politie (sensu lato) ter zee de jongste decennia geweest is. Het komt ook 

tegemoet aan een zeer actuele nood aan informatie en kan derhalve niet beter getimed 

zijn. Men kan namelijk niet voorbij aan de vaststelling dat de Belgische politie- en 

inspectiediensten anno 2017 aan de maritieme buitengrenzen geconfronteerd worden 

met steeds inventievere vormen van misdrijven als drugshandel en mensensmokkel, een 

criminaliteitsfenomeen dat in deze tijd van vluchtelingencrisis natuurlijk veelvuldig de 
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aandacht trekt. Een gedegen rechtshandhaving ter zake vereist, naast een constante 

actualisering van de diverse toezichtsvormen en -middelen, een excellente 

samenwerking tussen alle veiligheidsactoren op het betrokken terrein. Dit laatste is 

niet evident nu het controlegebeuren aan de Belgische maritieme buitengrenzen 

gekenmerkt wordt door een kluwen van diensten, bevoegdheden en bijhorende 

wetgeving. Deze toestand zal de komende jaren niet direct vereenvoudigen nu het 

Belgische bevoegdheidsdomein van de Noordzee, als het ware een elfde provincie, aan 

economisch belang blijft winnen. Denken we hierbij maar aan de verdere uitbouw van 

windmolenparken en de groeiende trafiek van en naar onze zeehavens. 

Het Vast Comité P is van mening dat het met dit cahier – een soort verkenningstocht 

langsheen de Belgische maritieme buitengrenzen – een steentje bijdraagt om het 

hiervoor bedoelde kluwen te ontrafelen, in het bijzonder wat betreft een aantal 

juridische kwesties die in de praktijk gerezen zijn, onder meer op het vlak van het 

toepassingsgebied van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt137 (Wet 

Politieambt). Hiermee doet het Vast Comité P recht aan zijn wettelijke opdracht om 

toezicht te houden op de globale werking en uitoefening van de politiefunctie door de 

bevoegde ambtenaren van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus 

(lees: in casu de federale politie), en van de inspectiediensten die op het betrokken 

domein rechtshandhavend optreden. Deze taakomschrijving maakt dat het Vast 

Comité P als parlementaire instelling goed geplaatst is om bij te dragen tot de 

doeltreffendheid, doelmatigheid en coördinatie van de verschillende 

handhavingsdiensten aan de maritieme buitengrenzen en toe te zien op de wijze 

waarop zij de fundamentele rechten en vrijheden respecteren. 

Uit de verkennende omgevingsanalyse kwam naar voor dat er in de context van de 

bedoelde controle enkele onduidelijkheden rijzen, in essentie juridisch van aard. Deze 

onduidelijkheden hebben voornamelijk betrekking op het opdrachten- en 

bevoegdhedenpakket ter zake van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus (de lokale en de federale politie) enerzijds en van de bijzondere 

inspectiediensten (BID’s) anderzijds in de verschillende zones van de Noordzee138. Om 

een en ander uit te klaren, werd een aantal relevante actoren – stuk voor stuk (onder 

andere ervarings)deskundig ter zake – aangeschreven en bevraagd over het wettelijk 

kader waarin ze hun controleactiviteiten aan de maritieme buitengrenzen uitoefenen. 

De analyse van de verzamelde informatie werd gezien de complexiteit en de 

specificiteit van de materie daarna voorgelegd enerzijds in haar algemeenheid aan het 

kabinet van de heer Bart Tommelein, toenmalig staatssecretaris van de Noordzee, en 

anderzijds op bepaalde punten aan prof. dr. Gwen Gonsaeles, professor aan de Hogere 

Zeevaartschool en aan de Universiteit Antwerpen (wat het aspect van het 

toepassingsgebied van de Wet Politieambt betreft) en aan de dienst Opsporing en 

Onderzoek van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (wat het aspect 

informatie-uitwisseling betreft). 

 ·······························  
137

  BS 22 december 1992. 
138

  Zie punt I.2. van hoofdstuk I en punt I.2. van hoofdstuk II van het cahier voor de oplijsting van en de 

duiding bij deze zones. 
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Een en ander werd gecapteerd in het cahier dat opgebouwd is uit twee hoofdstukken. 

In een eerste hoofdstuk wordt de voormelde omgevingsanalyse geschetst: hierin wordt 

een aantal kernbegrippen uit de studie gedefinieerd en wordt aangegeven wie in dezen 

de kernstructuur en -diensten zijn. Het tweede hoofdstuk – dat het zwaartepunt van 

het cahier vormt – bevat het juridisch kader inzake de Belgische politionele 

rechtshandhaving op de Noordzee waarbij onder andere uitklaring geboden wordt over 

de bedoelde juridische onduidelijkheden. Een algemeen besluit met enkele 

aanbevelingen rondt het geheel af. 

Aan te stippen valt dat een ontwerp van het rapport, dat aan de basis lag van dit 

cahier, ter prelectuur overgemaakt werd aan de actoren – diensten en personen – wier 

inbreng in het rapport verwerkt werd. In het rapport en, bij uitbreiding, in dit cahier 

werd maximaal met hun gebeurlijke opmerkingen rekening gehouden. 

3. Bevindingen 

Uit de omgevingsanalyse kwam naar voor dat de maritieme ruimte waarbinnen België 

bevoegdheid of verantwoordelijkheid uitoefent, een gebied betreft dat enerzijds in 

oppervlakte de grootte heeft van een provincie maar anderzijds niet onder één noemer 

te duiden is. De verschillende zones – territoriale zee, aansluitende zone, EEZ139, 

continentaal plat – hebben elk hun specifieke nationale en internationale regelgeving, 

wat maakt dat de controle aan de maritieme buitengrenzen een complex gegeven is en 

een specialisatie vraagt van de diensten die op dit terrein actief zijn. 

De Kustwachtstructuur brengt 17 diensten samen die verantwoordelijkheid dragen in de 

maritieme zone van België, met een operationele opdeling in enerzijds diensten die 

gericht zijn op ‘safety’ met het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) als 

aanspreekpunt en anderzijds diensten die gericht zijn op ‘security’ met het Maritiem 

Informatiekruispunt (MIK) als contactpunt. De Kustwachtstructuur brengt zowel 

diensten samen van het Vlaamse Gewest als diensten van de federale overheid, zowel 

diensten gericht op toezicht op verkeer van goederen als diensten gericht op toezicht 

op verkeer van personen. In het licht van de verscheidenheid van overheden, 

bevoegdheden en reglementering is het bestaan van een dergelijke structuur 

noodzakelijk. Een voorbeeld van het nut van een en ander, alsmede van samenwerking 

tussen de betrokken diensten is de loutere vaststelling dat een aantal diensten samen 

onder de koepel van de Kustwacht geantwoord hebben op de vragen die het Vast 

Comité P hen overmaakte in het kader van het bedoelde onderzoek. 

Uit de omgevingsanalyse kwam tevens naar voor dat er in de sfeer van het 

grenstoezicht enkele onduidelijkheden zijn, in essentie juridisch van aard. In dit kader 

rees onder meer de vraag in welke mate de Wet Politieambt door de geïntegreerde 

politie (in casu de Scheepvaartpolitie (SPN)) toegepast kan worden in de voormelde 

maritieme zones. Er werd beslist om een en ander in de mate van het mogelijke uit te 

klaren, dit vanuit de insteek dat de mate van gedegenheid van de controles aan de 

 ·······························  
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  Exclusieve economische zone. 
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maritieme buitengrenzen alleen maar gebaat kan zijn bij de uitklaring van een aantal 

juridisch blijkbaar heikele punten. Wegens de bijzondere graad van specialisatie van 

het thema (waarin internationaal (zee)recht een fundamentele rol speelt) werd ervoor 

geopteerd het beeld ter zake scherp te stellen aan de hand van een gerichte bevraging 

van een aantal (op het vlak van praktijk en/of theoretische bagage) relevante actoren, 

waarbij de bekomen antwoorden – gelet op hun specialisatiegraad – enkel marginaal 

getoetst zouden worden op manifest juridische onjuistheden. Het cahier is de neerslag 

van die bevraging. 

Wanneer het Vast Comité P Belgisch politioneel optreden op de Noordzee beoordeelt, 

kunnen onder meer de twee volgende vragen van belang zijn: 1) mocht de politie 

optreden op de plaats waar ze handelde?; 2) mocht de politie de bevoegdheden 

aanwenden die ze ontplooide en werden die juist gehanteerd? Het komt ons voor dat 

voor de eerste vraag enige duidelijkheid gebracht werd doordat regelmatig ingezoomd 

werd op de situatie in de verschillende verantwoordelijkheidszones (die ook nader 

geduid werden) van België op de Noordzee. Wat de tweede vraag betreft, rijst in het 

bijzonder de vraag van de toepasselijkheid van de Wet Politieambt. Ter zake kwamen 

we op basis van de bekomen antwoorden tot de volgende te verdedigen 

bevindingen/zienswijze: 1) de Wet Politieambt geldt wanneer de Belgische lokale of 

federale politie optreedt in de interne wateren, de territoriale zee, de aansluitende 

zone en de EEZ, uiteraard wanneer dit optreden op te hangen is aan het juridisch kader 

inzake de voormelde zones; 2) in volle zee kan in beginsel niet opgetreden worden door 

de Belgische lokale en federale politie jegens vreemde schepen (de Vlaggenstaat is 

aldaar in beginsel bevoegd) behoudens enkele specifieke uitzonderingen; 3) bij 

politioneel optreden in volle zee – onder de voormelde voorwaarden – doet zich naar de 

toepassing van de Wet Politieambt toe mogelijk een probleem voor dat met name te 

maken heeft met het feit dat een schip dat in volle zee een bepaalde vlag voert 

virtueel grondgebied is van het land met die vlag, ongeacht de plaats waar het vaartuig 

zich bevindt: de vraag rijst of bij het aanhouden van een in volle zee achtervolgd 

vreemd schip men bijvoorbeeld niet dient te fouilleren conform het recht van het land 

van dat schip in plaats van conform de Wet Politieambt. Prof. dr. Gonsaeles, expert 

inzake zeerecht, treedt deze zienswijze bij en stelt in haar hoedanigheid van 

academicus – samengevat – dat in de gevallen waarbij de Belgische Staat 

overeenkomstig het internationale zeerecht rechtsmacht kan opnemen, de hiermee 

samenhangende acties van politionele aard kunnen geschieden overeenkomstig (onder 

meer) de Belgische Wet Politieambt. 

De informatiestroom van de geïntegreerde politie naar het MIK vindt momenteel een 

wettelijke grondslag in artikel 44/11/9 Wet Politieambt, verstaand zijnde dat dit 

artikel nog noopt tot redactie van een protocol, opdat een en ander in de praktijk 

rechtsgeldig geoperationaliseerd zou kunnen worden. Momenteel zou een dergelijk 

protocolakkoord in opmaak zijn. Vanuit de wetenschap dat het gaat om een complexe 

materie qua terrein, regelgeving, bevoegdheden, fenomenen en betrokken diensten is 

het van belang dat van dit protocol en, bij uitbreiding, van een sluitend juridisch kader 

spoedig werk gemaakt wordt. Naast de redactie van een dergelijk protocol is er nood 

aan de uitvaardiging van de in artikel 44/11/12 Wet Politieambt bedoelde uitvoerings-
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regelgeving om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken diensten 

een sluitende juridische basis te geven. Het principe van wederkerigheid in de 

informatie-uitwisseling is wenselijk om iedere partner toe te laten te beschikken over 

alle informatie, dienstig voor de uitoefening van zijn kerntaken. In de voorliggende 

studie werd deze wenselijkheid geïllustreerd op het vlak van de samenwerking tussen 

de geïntegreerde politie (SPN) en de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen 

in de context van het MIK. 

Daar waar het onderzoek enige duidelijkheid gebracht lijkt te hebben over de 

reikwijdte van de Wet Politieambt in het zeegebeuren, is een zelfde oefening inzake de 

wettelijke grondslagen voor het optreden van de andere diensten dan de geïntegreerde 

politie (lees: de SPN) wenselijk. Momenteel is namelijk de wijze waarop diensten die 

niet vallen onder de Wet Politieambt hun toezichtbevoegdheden in de maritieme zones 

uitoefenen geenszins helder. 

Verder komt het ons voor dat het afsluiten van een protocol (zie artikel 44/11/9, § 3 

Wet Politieambt) tussen de partners op het MIK – in het bijzonder de SPN (federale 

politie), de Marinecomponent van Defensie en de Algemene Administratie der Douane 

en Accijnzen – alsmede de uitvaardiging van de in artikel 44/11/12 Wet Politieambt 

bedoelde uitvoeringsregelgeving zich opdringen teneinde de informatie-uitwisseling 

tussen de verschillende betrokken diensten een sluitende juridische basis te geven. Dit 

proces was begin januari 2018 nog steeds lopende, niet afgerond. 

4. Studiedag politionele handhaving op de 
Noordzee 

In samenwerking met de heer Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-

Vlaanderen en tevens bestuurlijke overheid op zee, organiseerde het Vast Comité P op 

15 december 2017 een studienamiddag rond deze thematiek te Brugge. Naast 

gouverneur Decaluwé en referentiemagistraat Pascal Week als vertegenwoordigers van 

de bestuurlijke en de gerechtelijke overheid, professor Gwendolyne Gonsaeles als 

academicus en onze voorzitter Johanna Erard, leverden ook de operationele leden van 

het MIK en het BMM140 een bijdrage. Zo kwamen in alfabetische volgorde 

hoofdcommissaris Kenneth Coigné, divisie-admiraal Wim Robberecht, de heer Ronny 

Schallier en adviseur-generaal Luc Van De Velde-Poelman aan het woord om toelichting 

te geven bij de wijze waarop hun respectievelijke operationele diensten deze 

handhavingsbevoegdheid invullen. Aansluitend kwamen de covoorzitters van de 

Kustwacht, administrateur-generaal kapitein Jacques D’Havé voor het Vlaamse niveau 

en adjunct-directeur-generaal Gunter Ceuppens voor het federale niveau aan het 

woord over de uitdagingen van de Kustwacht en de rol van de Kustwachtcentrale. 

Afsluitend vond een panelgesprek plaats tussen de operationele spelers op de Noordzee 

waarbij het juridisch kader en de eventueel daaraan verbonden pijnpunten aan bod 

 ·······························  
140

  BMM: wetenschappelijke dienst Beheerseenheid Mathematisch Model voor de Noordzee, Koninklijk Instituut 

voor Natuurwetenschappen. 
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kwamen. Zo wees de vertegenwoordiger van de marinecomponent erop dat de inzet 

van defensiemiddelen ten behoeve van de kustwachtpartners juridisch sluitend moet 

zijn. De referentiemagistraat stipte aan dat door de complexe situatie op de Noordzee 

de wetgeving steeds achterophinkt. De Scheepvaartpolitie drong op haar beurt aan op 

een vereenvoudiging van de wetgeving wat de opvolging, de handhaving maar ook de 

samenwerking met andere diensten alleen maar kan verbeteren. De Administratie der 

Douane en Accijnzen merkte op dat uitvoeringsbesluiten van wetgeving vaak worden 

vergeten. De Vlaamse covoorzitter van de Kustwacht bracht de moeilijke handhaving 

bij schepen onder een zogenaamde “flag of convenience”141 onder de aandacht. 

Verder merkten de deelnemers aan het panelgesprek op dat de samenwerking tussen de 

17 kustwachtpartners goed is maar dat de noodzakelijke middelen ontbreken. De 

armoede wordt als het ware onder mekaar verdeeld. De vertegenwoordiger van de 

marinecomponent merkte terecht op dat van een echte Kustwacht, vergelijkbaar met 

andere landen, nog geen sprake is. 

Aangezien het Comité P als instelling rechtstreeks afhangt van het federaal Parlement, 

sloot de voorzitter van de Kamer, de heer Siegfried Bracke, passend de namiddag af 

met een slotwoord. 

 

 ·······························  
141

  Dit is de vlag van een land waar schepen geregistreerd staan in het scheepsregister omwille van het 

verminderen van kosten - lage tonnagebelastingen en registratiegelden - of om overheidsregulering in het 

eigen land te omzeilen. De toevoeging vlag slaat op het feit dat de schepen onder de vlag varen van het 

land waarin ze staan geregistreerd en niet die van het land waaruit de eigenaar van het schip afkomstig is. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_(transportmiddel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepsregister
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag
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1. Nood aan actualiseren van de Wet Politieambt 

In het jaarverslag 2016 werd op beargumenteerde wijze een voorzet gegeven voor een 

actualisering van de omzendbrief van 2 februari 1993 met betrekking tot de wet van 

5 augustus 1992 op het politieambt (Wet Politieambt)142. Deze omzendbrief – die nooit 

gewijzigd werd – is in de loop der jaren namelijk op heel wat plaatsen verouderd 

geraakt: de verschillende wijzigingen aan de Wet Politieambt over de jaren heen 

alsmede bepaalde (cassatie)rechtspraak inzake die wet werden nog niet verwerkt in de 

omzendbrief waarin bijvoorbeeld ook – wat thans niet het geval is – de Straatsburgse 

rechtspraak, relevant voor de in de Wet Politieambt geregelde bevoegdheden, geduid 

zou kunnen worden143. 

Meerdere onderzoeken, in het voorliggende jaarverslag kort gepresenteerd, hebben des 

te meer aangetoond dat een actualisering zoals hiervoor bedoeld meer dan wenselijk 

is. 

Vooreerst diende in het juridisch georiënteerde onderzoek naar de omgang van de 

politie (in het bijzonder de lokale politie) met gewelddadige geesteszieken vastgesteld 

te worden dat er in het actuele recht geen kant-en-klare antwoorden voorliggen voor 

14 in de praktijk gerezen rechtsvragen. Het Vast Comité P heeft ter zake standpunten 

geformuleerd, gesynthesiseerd op de bladzijden 94 t.e.m. 103 van het voorliggende 

jaarverslag, maar om daartoe te komen dienden heel wat diverse wettelijke bepalingen 

gelinkt en geïnterpreteerd te worden144, onder meer in relatie tot hun voorbereidende 

werken en tot de Straatsburgse rechtspraak. Temeer daar een geesteszieke, zelfs 

indien hij of zij gewelddadig is, een persoon is die hulp nodig heeft, is verduidelijking 

noodzakelijk van wat de politie vermag jegens een dergelijke persoon opdat haar 

optreden het legaliteitsbeginsel, bedoeld in artikel 1, derde lid Wet Politieambt zou 

respecteren. De omzendbrief van 2 februari 1993 kan hiervoor een nuttig vehikel zijn, 

nu artikel 18 Wet Politieambt in dezen een kernbepaling is. 

Een tweede onderzoek dat een en ander illustreerde is het operationeel en juridisch 

ingevulde onderzoek naar de screeningspraktijk inzake het festival 

‘Tomorrowland 2017’, in samenvatting gepresenteerd op de bladzijden 127 t.e.m. 130 

van het voorliggende jaarverslag. Centraal in dat onderzoek stond de praktijk dat 

voorafgaand aan het festival de identiteit van de festivalgangers gescreend werd in de 

politionele databanken, onder andere in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) 

die zowel harde als (vaak niet-geverifieerde) zachte informatie bevat. Het onderzoek 

wees op grote onduidelijkheid omtrent de juridische basis voor deze handelwijze die 

tot doel had na te gaan of de betrokkenen bij de politie bekend zijn voor bepaalde 

feiten in een bepaalde tijdsperiode, in functie waarvan dan politioneel verder 

gehandeld zou kunnen worden. Het Vast Comité P beargumenteerde in dezen dat 

 ·······························  
142

  BS 20 maart 1993. 
143

  Zie voor dit alles: VAST COMITÉ P, Jaarverslag 2016, www.comitep.be, 75-78, in het bijzonder 78. 
144

  Onder andere en in het bijzonder artikel 18 Wet Politieambt (naast artikel 14 van die wet) en de wet van 

26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (BS 27 juli 1990) en haar 

uitvoeringsbesluiten.  

http://www.comitep.be/
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artikel 34, §3 (en §2) Wet Politieambt, dat de identiteitscontrole regelt, j° een 

voorschrift van een bestuurlijke overheid ter zake niet voldoet, maar dat in 

artikel 44/7 Wet Politieambt een juridische basis voor screening, zoals hiervoor 

omschreven, gelezen zou kunnen worden. Gelet op de voormelde onduidelijkheid en de 

discussies waartoe een en ander leidde in Parlement en pers, zou ook hier de 

omzendbrief van 2 februari 1993 een geschikt forum kunnen bieden om de juridische 

basis voor screening – volgens het Vast Comité P voorliggend in artikel 44/7 Wet 

Politieambt – te expliciteren. Rechtdoend aan hetgeen in artikel 44/1 Wet Politieambt 

gesteld wordt, kunnen dan in de geactualiseerde omzendbrief voorbeelden gegeven 

worden van situaties waarin en onder welke voorwaarden screening kan (met eventueel 

een juridisch correcte plaats voor dreigingsniveau 3) en kan in de omzendbrief het 

belang van een gedegen en tijdige risicoanalyse beklemtoond worden. 

Ten derde gaf het onderzoek dat leidde tot het cahier ‘Politionele rechtshandhaving op 

de Noordzee vanuit Belgisch perspectief. Enkele juridische kwesties verduidelijkt’145 

aan dat er zich in de sfeer van het grenstoezicht aan de Noordzee enkele 

onduidelijkheden voordeden, in essentie juridisch van aard. In dit kader rees onder 

meer de vraag in welke mate de Wet Politieambt door de geïntegreerde politie (in 

casu: de Scheepvaartpolitie (SPN)) toegepast kan worden in de verschillende maritieme 

verantwoordelijkheidszones van België in de Noordzee. Het Vast Comité P kwam door 

het bedoelde onderzoek tot de nodige scherpstelling over deze kwestie die de lezer 

terugvindt op bladzijde 164 van het voorliggende jaarrapport. Gelet op de in de 

praktijk bestaande onduidelijkheid, lijkt het ook hier aangewezen om de nodige 

preciseringen te formuleren in een omzendbrief, bijvoorbeeld in een update van de 

omzendbrief van 2 februari 1993. 

Gelet op dit alles, weze de oproep in fine van het jaarverslag 2016 tot actualisering van 

omzendbrief van 2 februari 1993 dus met klem herhaald146. 

  

 ·······························  
145

  D. VAN NESPEN en F. GOOSSENS, Politionele rechtshandhaving op de Noordzee vanuit Belgisch perspectief. 

Enkele juridische kwesties verduidelijkt in Cahiers Vast Comité P, Brussel, Vast Comité P, 2017, 92p. 
146

  Zie ook voetnoot 96 van dat jaarverslag 2016 voor bepaalde kwesties die in die geactualiseerde 

omzendbrief behandeld zouden kunnen worden (VAST COMITÉ P, Jaarverslag 2016, www.comitep.be, 77). 

http://www.comitep.be/
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2. Vuurwapengebruik voor agenten van politie 

2.1 Van wetsvoorstel tot koninklijk besluit 

In de krant ‘Het Nieuwsblad’ van 5 september 2015 verscheen een artikel betreffende 

de vakbond VSOA die een enquête gehouden had bij 1670 agenten van politie. Volgens 

het VSOA zou 91% van de bevraagde agenten van politie vragende partij zijn om een 

dienstwapen te mogen dragen. Amper 9% zou daar geen behoefte aan hebben. Het 

VSOA stelde dan ook aan de minister van Binnenlandse Zaken voor om de keuze te laten 

aan de agenten zelf. Zo zouden de agenten van politie volgens het VSOA op individuele 

basis moeten kunnen beslissen om al dan niet een wapen te dragen. Voorwaarde om 

een wapen te dragen is het volgen van een opleiding en periodieke trainingen. 

Op 7 januari 2016 werd een wetsvoorstel tot aanpassing van de bewapening van de 

agenten van politie147 ingediend. De ratio legis achter dit wetsvoorstel was, gezien het 

brutaler worden van de samenleving, de burgers beter te beschermen en de agenten 

van politie minder kwetsbaar te maken. Het wetsvoorstel strekte ertoe de agenten van 

politie niet alleen uit te rusten met neutraliserende middelen, maar met dezelfde 

individuele bewapening als waarover de politieambtenaren beschikken. Daarenboven 

strekte het wetsvoorstel er ook toe de agenten van politie uit te rusten met ongeacht 

welke soort niet-dodelijke wapens. 

Uiteindelijk werd met het koninklijk besluit van 28 september 2016 betreffende de 

bewapening van agenten van politie148 een wijziging aangebracht aan het koninklijk 

besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten 

Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de Algemene inspectie 

van de federale politie en van de lokale politie149, waardoor de agenten van politie nu 

ook een vuurwapen kunnen dragen. 

2.2 Bepalingen met betrekking tot de bewapening van de 
agenten van politie 

Het koninklijk besluit van 28 september 2016 betreffende de bewapening van agenten 

van politie wijzigt het artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende 

de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de 

bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van 

het personeel van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale 

politie, in die zin dat de bewapening van de agenten van politie die voorheen 

uitsluitend uit neutraliserende middelen bestond, thans de individuele en collectieve 

bewapening bevat. 

 ·······························  
147

  Wetsvoorstel 7 januari 2016 (P. Pivin e.a.) tot aanpassing van de bewapening van de agenten van politie, 

Parl. St. Kamer 2015-16, nr. 54-1555/001. 
148

  BS 4 oktober 2016. 
149

  BS 22 juni 2007. 
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De individuele bewapening omvat het korte vuurwapen, type halfautomatisch pistool 

met een kaliber van maximaal 9 mm; de rechte uitschuifbare slagwapens en de 

neutraliserende middelen150. De collectieve bewapening omvat de lange half-

automatische vuurwapens, met een kaliber van maximaal 9 mm; de rechte onbuigzame 

of buigzame slagwapens en de neutraliserende middelen151. 

Het koninklijk besluit voegt eveneens een artikel 25/1 toe aan het voormelde koninklijk 

besluit van 3 juni 2007 waardoor de bewapening van de agenten van politie die hebben 

deelgenomen aan een basisopleiding die is begonnen voor 22 augustus 2016 en die de 

door de minister bepaalde opleiding niet hebben gevolgd en ervoor geslaagd zijn, 

uitsluitend bestaat uit neutraliserende middelen. De bedoelde opleiding kan gevolgd 

worden op beslissing van, naar gelang van het geval, de minister, de burgemeester of 

het politiecollege en het personeelslid kan weigeren om de opleiding te volgen. Met 

andere woorden, voor de agenten van politie die hun basisopleiding begonnen zijn na 

22 augustus 2016 bestaat de bewapening uit de individuele en collectieve bewapening 

daar dit in hun opleidingspakket zit. De agenten die de basisopleiding voor deze datum 

voltooid hebben dienen eerst nog een bijkomende opleiding te volgen en ervoor te 

slagen op voorwaarde dat hun administratieve overheid beslist dat zij deze opleiding 

kunnen volgen. 

Door de aanpassing van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 diende eveneens het 

koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de 

personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten152, het ministerieel 

besluit van 24 oktober 2002 houdende het algemeen studiereglement betreffende de 

basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de 

politiediensten153, de GPI 62154 en de GPI 48155 aangepast te worden. 

Zonder in detail in te gaan op deze wijzigingen, hebben zij echter allemaal te maken 

met de opleiding en de training van de agenten van politie teneinde de individuele en 

de collectieve bewapening te mogen hanteren. Aan de bevoegdheden van de agenten 

van politie werd echter niet geraakt. 

 ·······························  
150

  Art. 4 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste 

Comités P en I en van het personeel van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale 

politie. 
151

  Art. 5 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste 

Comités P en I en van het personeel van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale 

politie. 
152

  BS 7 december 2001. 
153

  BS 10 december 2002. 
154

  Omzendbrief 14 februari 2008 GPI 62 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus, BS 29 februari 2008. 
155

  Omzendbrief 17 maart 2006 GPI 48 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de 

personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten, BS 14 april 2006. 
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2.3 Bevoegdheden van de agenten van politie en het 
gebruik van het vuurwapen 

Zoals supra vermeld, werden naar aanleiding van de bewapening van de agenten van 

politie hun bevoegdheden niet gewijzigd. Dit heeft uiteraard repercussies op de wijze 

waarop die agenten hun wapen kunnen en mogen gebruiken. Voor de huidige 

bevoegdheden van de agenten van politie moeten we kijken naar de wet tot organisatie 

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus156 (verder WGP) 

en de Wet Politieambt. 

Volgens artikel 117 WGP bestaat het operationeel kader van de politiediensten uit 

politieambtenaren die in drie kaders zijn verdeeld: het basiskader, het middenkader en 

het officierskader. Het operationeel kader kan bovendien een kader van agenten van 

politie omvatten. Hierbij zijn de politieambtenaren bevoegd voor de uitoefening van 

opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. Dit artikel stelt duidelijk dat de 

agenten van politie geen politieambtenaren zijn, maar dat zij een beperkte 

politiebevoegdheid hebben. Deze beperkte politiebevoegdheid wordt verder 

verduidelijkt in de WGP zelf en in de Wet Politieambt. Artikel 58 WGP stelt hierover: 

“Onverminderd de bepalingen van de wet op het politieambt en behalve de bevoegdheden 

die hen zijn toegekend inzake de politie over het wegverkeer en die om toe te zien op de 

naleving van gemeentelijke politieverordeningen, mogen de agenten van politie geen 

opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie uitvoeren. 

Zij zijn bevoegd om een verkeersongeval en de gevolgen ervan vast te stellen en er proces-

verbaal van op te stellen. 

Binnen de bevoegdheden bedoeld in het eerste en het tweede lid kunnen zij de identiteit 

controleren van iedere persoon die een misdrijf heeft begaan”. 

De wet van 1 april 2006 betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de 

voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld157 voegt aan Hoofdstuk IV 

“Opdrachten van de politiediensten” van de Wet Politieambt de huidige afdeling 1ter: “De 

vorm waarin en de voorwaarden waaronder de opdrachten door de agenten van politie 

worden vervuld” toe. De Wet Politieambt breidt de bevoegdheden van de agenten van 

politie als volgt uit: 

“Art. 44/12 In geval van noodzaak, verlenen de agenten van politie bijstand aan de 

politieambtenaren, wanneer zij daartoe worden verzocht. 

Art. 44/13 Op bevel van, naar gelang van het geval, een officier van bestuurlijke politie of 

een officier van gerechtelijke politie: 

1° verlenen de agenten van politie bijstand aan de politieambtenaren in de uitvoering van 

doorzoekingen van gebouwen en vervoermiddelen bedoeld in artikel 27 en van veiligheids- 

en gerechtelijke fouilleringen bedoeld in artikel 28; 

2° staan zij in, onder zijn verantwoordelijkheid, voor de bewaking van personen die van 

hun vrijheid zijn beroofd in uitvoering van de artikelen 15, 1° en 2°, 31 en 34. 

 ·······························  
156

  Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveaus, BS 5 januari 1999. 
157

  BS 10 mei 2006. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.44/11/13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.44/13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.44/12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1992080552&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.44/14
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Art. 44/14 De in de artikelen 44/12 en 44/13, 1°, bedoelde bijstand wordt, onder de 

verantwoordelijkheid van de politieambtenaar aan wie de bijstand wordt verleend of van de 

officier van bestuurlijke of gerechtelijke politie die er het bevel toe heeft gegeven, door de 

agenten van politie verleend met naleving van de voorwaarden waaraan deze wet de 

uitvoering van de opdrachten van een politieambtenaar onderwerpt, in het bijzonder die 

welke bepaald zijn in de artikelen 1 en 37 wanneer de verleende bijstand een beroep op 

dwang noodzaakt. 

Art. 44/15 De agenten van politie kunnen, tot de tussenkomst van een politieambtenaar die 

zij onmiddellijk op de hoogte brengen, de persoon die een misdaad of een wanbedrijf pleegt 

of zopas heeft gepleegd, ophouden. Zij kunnen, in dezelfde omstandigheden, een persoon 

ophouden die wordt vervolgd door het openbaar geroep. 

In dezelfde gevallen kunnen de agenten van politie overgaan tot een veiligheidsfouillering 

overeenkomstig de nadere regels bedoeld in artikel 28, § 1, tweede lid, wanneer er, omwille 

van zijn gedraging, van materiële aanwijzingen of van de omstandigheden, redelijke 

gronden zijn om te geloven dat de opgehouden persoon wapens of voorwerpen bij zich 

heeft die gevaarlijk zijn voor de openbare orde. 

In dezelfde gevallen kunnen zij het voertuig of het transportmiddel waarvan de in het 

eerste lid bedoelde persoon vermoedelijk gebruik heeft gemaakt, ophouden tot de 

tussenkomst van een politieambtenaar die het vervolgens, onder de voorwaarden van 

artikel 29, kan doorzoeken wanneer zij, op grond van materiële aanwijzingen, redelijke 

grond hebben om te geloven dat dit voertuig of dit vervoermiddel gediend heeft om de 

inbreuk te plegen of om er voor de openbare orde gevaarlijke voorwerpen, bewijsmateriaal 

of bewijsstukken van de inbreuk in onder te brengen. 

De agenten van politie mogen, indien de politiemaatregelen bedoeld in de leden 1 tot 3 het 

vereisen, beroep doen op dwang onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 1 en 37. 

Art. 44/16 De agenten van politie die zich aan de woning van een persoon aanbieden, doen 

van hun hoedanigheid blijken door middel van het legitimatiebewijs waarvan zij houder zijn. 

Art. 44/17 De agenten van politie worden gelijkgesteld met politieambtenaren voor de 

toepassing van de artikelen 30, 35, 36, 42, 43, 44/7 en 44/11.” 

De artikelen 1, 37 en 38 van de Wet Politieambt, die respectievelijk de 

dwangmaatregelen, het geweld en het vuurwapengebruik regelen, zijn dus niet van 

toepassing op de agenten van politie met uitzondering van wat bepaald wordt met 

betrekking tot de artikelen 1 en 37 in het laatste lid van artikel 44/15 Wet Politieambt, 

nl. de beperkte heterdaadsituatie en het artikel 44/14 betreffende de modaliteiten van 

de verleende bijstand. Aangezien enkel het gebruik van een vuurwapen expliciet 

geregeld wordt in de Wet Politieambt kunnen de agenten van politie in de situaties van 

artikel 44/12, 44/13 en 44/15 hun slagwapens en neutraliserende middelen gebruiken 

daar geen enkele wet, koninklijk of ministerieel besluit noch omzendbrief bepaalt 

wanneer deze wapens kunnen gebruikt worden158. 

 ·······························  
158

  E. DE RAEDT, A. LINERS, F. ROSSEEL en B. VAN THIENEN, De wet op het politieambt. Handboek van de 

politiefunctie en politieorganisatie, Brussel, Politeia, 2017, 71-72; A. LINERS en I. SUPEENE, “De 

bevoegdheden van de agenten van politie – inbreng van de wet van 1 april 2006 betreffende de agenten 

van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten vervuld worden”, Vigiles 

2006, 82-83. 
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Daar het artikel 38 Wet Politieambt niet op de agenten van politie van toepassing is, 

kunnen zij enkel het vuur openen in geval van wettige verdediging in de zin van 

artikel 416 - 417 van het Strafwetboek. 

Het woord ‘vuren’ werd hier zorgvuldig gekozen daar zij evenwel hun wapen zouden 

kunnen trekken in de gevallen van artikelen 44/12, 44/13 en 44/15 van de Wet 

Politieambt in het belang van de eigen veiligheid gezien het arrest van het Hof van 

Beroep van Gent. Het trekken van een wapen in het belang van de eigen veiligheid is 

volgens het Hof van Beroep van Gent immers geen dwangmaatregel, laat staan een 

disproportioneel dwangmiddel159. 

De rechtsleer volgt eveneens het standpunt dat het trekken van een wapen voor de 

eigen veiligheid niet valt onder het artikel 38 van de Wet Politieambt160. Onenigheid 

bestaat er over het feit of dit nu louter een dwangmaatregel is zoals voorzien onder het 

artikel 1, laatste lid van de Wet Politieambt161 dan wel een vorm van geweld is dat 

geregeld wordt overeenkomstig het artikel 37 van dezelfde wet162. Unanimiteit is er 

wel over het feit dat de principes van de wettelijkheid, de evenredigheid en de 

subsidiariteit hierop van toepassing zijn163. 

Ten slotte zou de agent van politie zich eveneens kunnen beroepen op de 

noodtoestand164. Er wordt hierbij wel herhaald dat om zich te kunnen beroepen op de 

noodtoestand bij het gericht schieten buiten de gevallen van wettige verdediging de 

betrokken agent van politie over heel goede argumenten zal dienen te beschikken. Het 

recht op leven geniet immers de hoogste waarde. Het prijsgeven van dit recht zal 

slechts kunnen indien er een ander leven een daadwerkelijk én ernstig gevaar loopt dat 

op geen andere wijze kan voorkomen worden. 

2.4 Een kijk over de Nederlandse grens 

In Nederland kent men de figuur van de ‘surveillant van politie’. De surveillant van 

politie kan vergeleken worden met onze agenten van politie, hoewel de taken van de 

surveillant van politie toch uitgebreider zijn. Ook het uniform van de surveillant van 

politie is identiek aan deze van de Nederlandse politieambtenaren. 

 ·······························  
159

  Gent 20 september 2007, Vigiles 2007, 166-167. 
160

  A. LINERS en I. SUPEENE, “Gebruik van dwang - het trekken van een vuurwapen” (noot onder Corr. Gent 

19 oktober 2015), Vigiles 2006, 113-116; F. SCHUERMANS, “De achtervolgende politieambtenaar en de 
weerslag van zijn handelingen op het bewijs in strafzaken” (noot onder Corr. Gent 19 oktober 2015), 

T.Strafr 2006, 37-46 en F. SCHUERMANS, “Trekken van wapen door politie niet fataal voor strafvordering” 

(noot onder Gent 20 september 2007), Vigiles 2007, 167-169. 
161

  F. SCHUERMANS, “De achtervolgende politieambtenaar en de weerslag van zijn handelingen op het bewijs 

in strafzaken” (noot onder Corr. Gent 19 oktober 2015), T.Strafr 2006, 38. 
162

  A. LINERS en I. SUPEENE, “Gebruik van dwang - het trekken van een vuurwapen” (noot onder Corr. Gent 

19 oktober 2015), Vigiles 2006, 113. 
163

  E. DE RAEDT, A. LINERS, F. ROSSEEL en B. VAN THIENEN, De wet op het politieambt. Handboek van de 

politiefunctie en politieorganisatie, Brussel, Politeia, 2017, 404-405; A. LINERS en I. SUPEENE, “Gebruik 

van dwang - het trekken van een vuurwapen” (noot onder Corr. Gent 19 oktober 2015), Vigiles 2006, 113; 

F. SCHUERMANS, “De achtervolgende politieambtenaar en de weerslag van zijn handelingen op het bewijs 

in strafzaken” (noot onder Corr. Gent 19 oktober 2015), T.Strafr 2006, 39 en F. SCHUERMANS, “Trekken 

van wapen door politie niet fataal voor strafvordering” (noot onder Gent 20 september 2007), Vigiles 2007, 

168-169. 
164

  Gent 20 september 2007, Vigiles 2007, 166-167. 
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Volgens artikel 2a van het Besluit van 25 oktober 1994, houdende vaststelling van regels 

ten aanzien van de rangen van de politie165 kan de surveillant belast worden met 

volgende taken:  

“1.  

a. het surveilleren, het treffen van maatregelen ter handhaving van de openbare 

orde en het verlenen van hulp op openbare plaatsen, 

b. het opsporen van overtredingen en misdrijven waarop als hoofdstraf maximaal 

een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde 

categorie is gesteld, 

c. het vaststellen van gedragingen als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke 

handhaving verkeersvoorschriften, 

d. het houden van toezicht op en het verzorgen van ingeslotenen, zijnde degenen 

die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd en daarnaast degenen die te behoeve 

van hulpverlening aan hem op het politiebureau zijn ondergebracht, en 

e. het verrichten van werkzaamheden op de meldkamer en de receptie van het 

politiebureau en van administratieve werkzaamheden. 

2. De vrijwillige ambtenaar kan tevens, met instemming van het bevoegd gezag, 

worden ingezet bij specialistische werkzaamheden die niet behoren tot de 

werkzaamheden bedoeld in 1., voor zover hij beschikt over de daarvoor vereiste 

opleiding en ervaring. Tot specialistische werkzaamheden wordt in ieder geval 

gerekend assistentie bij opsporingsonderzoeken naar andere misdrijven dan die 

bedoeld in 1, onder b.” 

De bewapening van de surveillant van politie is afhankelijk van de uitgevoerde taak en 
wordt beschreven in artikel 4 van het Besluit van 13 oktober 2012 houdende regels over 
de bewapening, de uitrusting en de kleding van de politie en de bijzondere 
bijstandseenheden alsmede regels over de taakuitvoering door de politie en de eisen 
aan de bekwaamheid van de ambtenaren van politie en van de bijzondere 
bijstandseenheden166. Volgens dit artikel 4.1 bestaat de bewapening van de surveillant 
van politie tijdens de uitoefening van de taak uit: een korte wapenstok en de 
pepperspray. Artikel 4.2 stelt dat de bewapening van de surveillant van politie mede 
uit het pistool bestaat in volgende gevallen: 
 

a. Tijdens de uitoefening van de taken ten dienste van de justitie, genoemd in 

artikel 1, eerste lid, onderdeel i, onder 3°, van de Politiewet 2012, zijnde de 

betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken, het vervoer van 

rechtens van hun vrijheid beroofde personen, en de dienst bij de gerechten. 

 ·······························  
165

  Stb. 1994, 792. 
166

  Stb. 2012, 511. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/geldigheidsdatum_18-01-2016
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/geldigheidsdatum_18-01-2016
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031788/geldigheidsdatum_06-05-2013#Hoofdstuk1_Artikel1
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b. Tijdens de uitvoering van een last voor de tenuitvoerlegging van beslissingen als 

bedoeld in artikel 556, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, zijnde de 

bijzondere of algemene last van het openbaar ministerie voor de 

tenuitvoerlegging van rechterlijke of eigen beslissingen. 

c. Voor de duur van het gedeelte van de opleiding dat in het korps wordt 

doorgebracht tijdens de uitoefening van de dienst, indien de surveillant van 

politie een opleiding volgt op niveau 3 of hoger als bedoeld in artikel 13, derde 

lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs. 

Daarenboven kunnen de surveillanten van politie volgens artikel 4.3 eveneens 

bewapend worden met het pistool indien de minister daarvoor, op verzoek van de 

korpschef, toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kunnen bovendien 

voorwaarden worden verbonden. 

2.5 Conclusie 

Nu de wetgever de beslissing genomen heeft om de agenten te bewapenen met de 

individuele en de collectieve wapens, zou hij ook kunnen overwegen om, naar analogie 

van het artikel 38 van de Wet Politieambt, een expliciete regeling uit te werken voor 

het vuurwapengebruik door de agenten van politie zoals in Nederland is geschied. 

Gezien de wetgever in bepaalde gevallen de artikelen 1 en 37 van de Wet Politieambt 

toepasselijk maakt voor de agenten van politie en de regeling die dat mogelijk maakt 

dateert van de periode voor de inwerkingtreding van het KB betreffende de 

bewapening van agenten van politie, zou hier kunnen bekeken worden in welke 

gevallen de agenten van politie gebruik kunnen maken van hun vuurwapen. In het geval 

de huidige regeling van kracht blijft en het vuurwapengebruik dus beperkt blijft tot de 

wettige verdediging, valt moeilijk(er) te verantwoorden waarom het collectief 

vuurwapen eveneens kan behoren tot de bewapening van de agenten van politie. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/VijfdeBoek/TitelI/Eersteafdeeling/Artikel556/geldigheidsdatum_06-05-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014623/geldigheidsdatum_06-05-2013#HoofdstukV_Artikel13
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014623/geldigheidsdatum_06-05-2013#HoofdstukV_Artikel13
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

AIG Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie 

ANG Algemene nationale gegevensbank 

ANPA Académie nationale de police / Nationale Politieacademie 

ANPR Automatic Number Plate Recognition 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BBT Bijzonder bijstandsteam 

BID Bijzondere inspectiedienst 

BMM Wetenschappelijke dienst Beheerseenheid Mathematisch Model voor de 

Noordzee, Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen 

BOM Bijzondere opsporingsmethodes 

BS  Belgisch Staatsblad 

BW Burgerlijk wetboek 

CAT Antifolteringscomité van de Verenigde Naties 

CBPL Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

CCB Centrum voor Cybersecurity België 

CCGPI Coördinatiecomité van de geïntegreerde politie 

CDGEFID Centrale dienst ter bestrijding van de georganiseerde economische en 

financiële delinquentie 

CENTREX Expertisecentrum 

CEP Centre d’Études sur la Police 

CERD Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie 

CG  Commissaris-generaal 

CGWB Interne directie voor preventie en bescherming op het werk van de 

federale politie 

CIK Corps d’intervention / Interventiekorps 

COC Controleorgaan van het politionele informatiebeheer 

CPFB Centre d’enseignement supérieur de promotion et de formation 

continuée en Brabant wallon 

CPS Centrum voor Politiestudies 

CPT Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing 

CPX Command Post Exercise 
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CWR Centraal wapenregister 

DAO Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie 

DGJ Algemene directie gerechtelijke politie 

DGR Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie 

DirCo Bestuurlijk directeur-coördinator 

DIT Dienst Intern Toezicht 

DIV Directie Inschrijving van Voertuigen 

DJF Directie van de bestrijding van de economische en financiële 

criminaliteit 

DJO Directie van de operaties inzake gerechtelijke politie 

DJSOC Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde 

criminaliteit 

DRI Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen 

DSEO Nationale School voor Officieren 

EACN European contact-point network against corruption 

ECOFIN Economische en financiële onderzoeken 

ECRI Europese Commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid 

EEZ Exclusieve economische zone 

EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

EPAC European partners against corruption 

ERA Europäische Rechtsakademie 

EU  Europese Unie 

EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

FOD Federale overheidsdienst 

FRA European Union Agency for fundamental rights 

Francopol Internationaal Franstalig netwerk voor politieopleiding 

FTE Fulltime-equivalent 

FTX Field Training Exercise 

GBOR Genegotieerd beheer van de openbare ruimte 

GDPR General Data Protection Regulation 

GPI Geïntegreerde politie / Police intégrée 

GPP Globaal preventieplan 

HyCap Gehypothekeerde capaciteit 
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ICT Information and communication technology 

IFA  Institut de Formation de l’Administration fédérale 

IOPHR International Organization to Preserve Human Rights 

IPCAN Independent Police Complaints Authorities’ Network 

ISPO Information Security & Privacy Office van het commissariaat-generaal 

van de federale politie 

KB  Koninklijk besluit 

LPA Luchtvaartpolitie / Police aéronautique 

LSOP Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (in Nederland) 

MFO Missions fédérales / Federale opdrachten 

MIK Maritiem Informatiekruispunt 

MOTEM Gemengd multidisciplinair onderzoeksteam 

MRAX Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie 

MRCC Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum 

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

NICC Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 

OCAD Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 

OCS Operationele coördinatie- en steundienst 

OPCAT Facultatief protocol bij het Verdrag tegen foltering van de Verenigde 

Naties 

OT  Organieke tabel 

OVSE Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 

Parl. St. Parlementair stuk 

PIVO  Provinciaal instituut voor vorming en opleiding van Vlaams-Brabant 

PLP Police locale / Lokale politie 

PZ  Politiezone 

RRN Rijksregister / Registre National 

SFPD Service fédéral des pensions 

SICAD Informatie- en communicatiedienst van het arrondissement 

SIDIS Système d’information des détentions / Detentie Informatiesysteem 

SPN Scheepvaartpolitie / Police de la navigation 

SRT Snelle respons team 

Stb. Staatsblad (in Nederland) 
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Sw. Strafwetboek 

TTX Table Top Exercise 

UFUNGU Network on Radicalisation & Polarisation 

ULB Université libre de Bruxelles 

ULG Université de Liège 

Unia Interfederaal centrum voor de gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding 

VCLP Vaste Commissie van de lokale politie 

VSOA Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt 

WGP Wet op de geïntegreerde politie 

WPA Wet op het politieambt 

WPR  Wegpolitie / Police de la route 


