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INLEIDING

“In any society, a police organisation that respects moral ideals as well as the law

constitutes a fundamental guarantee allowing solid and peaceful steps to be

taken towards shoring up existing democratic values or, in other words, towards

a better democracy”1.

In het Verenigd Koninkrijk geeft het overlijden van een persoon tijdens het ver-

blijf in een politiecel thans automatisch aanleiding tot een diepgaand onderzoek

bij verschillende officiële overheidsinstanties. Begin jaren negentig was dit nog

ondenkbaar. Een onafhankelijk orgaan, zoals de toenmalige Independent Police

Complaint Board, beschikte immers niet over de nodige informatie wanneer er

zich fatale incidenten voordeden binnen de politiemuren. Vanuit de bezorgd-

heid dat sommige van die sterfgevallen, zoals bleek uit het eerste onderzoek

van de Independent Police Complaint Board, misschien vermeden hadden kun-

nen worden, wordt er sindsdien gerichter en vooral systematischer onderzoek

verricht. De resultaten van dit onafhankelijk onderzoek voeden vandaag de dag-

dagelijkse politiepraktijk in het Verenigd Koninkrijk. De verschillende rapporten

die de Independent Police Complaint Board publiceerde tussen 1999 en 2003,

vormen de achtergrond voor dit kwalitatief onderzoek dat in België van start

gaat bij het Vast Comité P, in overleg met de parlementaire commissie ad hoc.

Als extern en onafhankelijk toezichtsorgaan op de politie, kadert dit intensief

onderzoek prioritair binnen zijn wettelijke opdracht en missie en gebeurt het,

net als in het Verenigd Koninkrijk, vanuit het oogpunt van de bescherming van

de fundamentele rechten en vrijheden van de mens. 

Het Vast Comité P heeft, vanuit zijn functie, niet alleen een globaal zicht op de

berichtgeving en onderzoeken wanneer een persoon overlijdt in een politiecel.

Het Comité ontvangt en behandelt eveneens gegevens die betrekking hebben

op incidenten die zich voordoen buiten de context van een politiecel en klach-

ten over geweldsgebruik of tekortkomingen in de slachtofferzorg tijdens de pe-

riode dat men onder het toezicht van de politie staat. In tegenstelling tot in het

Verenigd Koninkrijk zijn sterfgevallen in de Belgische politiepraktijk eerder uit-

1 DE CROO, H. in BOURDOUX, Gil. L. en CUMPS, G. (Eds.), Policing, Ethics and Corrup-
tion, Proceedings of the International Conference on Policing, Ethics and Corruption,
Brussels, Committee P – Intercenter, Politeia, 2004, p. 17.
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zonderlijk. Gemiddeld spreken wij over twee à vijf sterfgevallen van personen

onder politietoezicht per jaar, die zich in vergelijkbare omstandigheden voor-

doen, tegenover zo’n vijfenveertig in het Verenigd Koninkrijk. Wellicht is er een

dark number aanwezig en blijft een aantal van die overlijdens buiten het ge-

zichtsveld van overheden en media. Een deel van die sterfgevallen wordt niet

noodzakelijk als een onnatuurlijk overlijden beschouwd. Daarom zijn deze niet

minder belangrijk! Misschien blijken we in staat, aan de hand van diepgaand on-

derzoek en vervolgens door bijsturing, het aantal sterfgevallen ‘in de Belgische

Police Custody’ volledig tot nul te reduceren. De oriëntatie van het onderzoek

hoeft zich bovendien niet noodzakelijk te beperken tot de incidenten met fatale

afloop. We veronderstellen immers dat bepaalde problematische situaties die

gelukkig niet resulteren in iemands dood, toch een aantal gemeenschappelijke

kenmerken kunnen bezitten, zodat er meer gegevens zichtbaar en tastbaar wor-

den om uit te leren. Dit onderzoek heeft tot doel bij te dragen aan de huidige

politiepraktijk en de politieopleidingen als basis ervan, met het oog op een op-

timalisering van de bescherming van de mensenrechten, binnen de actuele po-

litiepraktijk. 

Het Vast Comité P beperkt zich bij dit toezichtsonderzoek dus niet tot hetgeen

valt onder de noemer van ‘incident met fatale afloop’, noch tot de problemati-

sche situaties die zich afspelen binnen de muren van de politiecel. Integendeel,

het onderzoek richt zich op alle incidenten en probleemsituaties die zich voor-

doen met personen wanneer zij onder het toezicht van de politie staan. Centraal

staat het, al of niet bewust, schenden van de fundamentele rechten en vrijheden

van de mens, meer bepaald het recht op leven en het beschermen van de fysie-

ke integriteit. De notie ‘onder het toezicht van de politie’ wordt breed vertaald

naar alle omstandigheden waarbij de persoon niet meer vrij over zijn rechten en

vrijheden kan beschikken ten gevolge van een vrijheidsbeperkende politiemaat-

regel. Van een dergelijke vrijheidsbeperking is sprake bij de uitvoering van po-

litionele dwangmaatregelen zoals bij de aanhouding, de overbrenging of de

verwijdering, wat zich situeert binnen de publieke ruimte, én bij de opsluiting

in een kamer, een bewaarkamer of een politiecel, wat zich enkel en alleen si-

tueert binnen de politiemuren. Centraal binnen de onderzochte cases staat de

zorgwekkende en risicovolle toestand van de persoon, die hetzij uitmondt in

een overlijden, hetzij een noodzakelijke verzorging van de persoon inhoudt. De

bijzondere toestand van de persoon, als gevolg van intoxicatie, ziekte, malaise,

automutilatie of geweldsgebruik, vormt het criterium voor de selectie van cases,

die, in het geval de persoon niet overlijdt, evengoed tot de dood hadden kun-

nen leiden of in elk geval ernstige blijvende letsels hebben veroorzaakt!
8 Incidenten met personen onder politietoezicht



HOOFDSTUK 1
PROBLEEMSTELLING

1. EEN MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM?

“De même que la criminalité est la part de la déviance qui reçoit le plus d’atten-

tion de l’opinion publique et de ceux qui la façonnent, la police est l’agence de

contrôle social dont l’action est la plus visible et la plus dramatisée”2.

De taak van de politie binnen een democratische samenleving bestaat erin de

sociale orde te beschermen en te reguleren3. De politie dient de democratische

ontwikkeling van de samenleving te garanderen en moet hierbij actief toezien

op, en vooral ook bijdragen tot, de realisatie en de vrijwaring van de mensen-

rechten4. De politie kan, wettelijk gezien, binnen een beperkt aantal gevallen

én onder strikte voorwaarden, dwang en desnoods geweld gebruiken bij de uit-

oefening van haar functie5. Dit betekent dat de politie aan sommige personen

bepaalde rechten kan ontzeggen en hun vrijheid van komen en gaan kan inper-

ken. De burger wordt op dat ogenblik onder het toezicht van de politie ge-

plaatst. Politiemaatregelen zijn te allen tijde ook bewarende maatregelen met

het oog op de ontwikkeling van de democratische samenleving. In dit opzicht

is het onjuist een persoon te onderwerpen aan een vrijheidsbeperkende politie-

maatregel, wanneer hij op zijn beurt en juist daardoor minder garanties zou krij-

gen op de bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, wel

integendeel! 

Dodelijke incidenten met personen die op dat moment onder het toezicht van

de politie staan, halen, ongeacht of de persoon een natuurlijke dood sterft of

niet, vrijwel altijd de krantenkoppen. Er wordt door de publieke opinie vrij vlug

schuldig verzuim gesuggereerd. Het is bijzonder moeilijk voor de buitenwereld,

2 BRODEUR, J.-P., Les visages de la police, Pratiques et perceptions, Les Presses de l’Univer-
sité de Montréal, 2003, p. 17.

3 BOURDOUX, Gil. L., DE RAEDT, E., DE MESMAEKER, M., LINERS, A., BERKMOES, H.
(Eds.), De Wet op het politieambt. Handboek van de politiefunctie, Brussel, Politeia, 2005,
p. 34.

4 Art. 1 van de Wet van 5 augustus 1992 (B.S. van 22 december 1992) op het politieambt.
5 Binnen de limieten van de Wet op het politieambt.
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en meer specifiek voor de naasten van het slachtoffer, om dergelijke gebeurte-

nissen in hun juiste context te plaatsen, omdat er zo weinig informatie voorhan-

den is. Er zijn vaak te weinig externe partners naast de politie betrokken, zodat

er eigenlijk ook zo goed als geen controlemechanismen zijn die achteraf het

standpunt van het slachtoffer kunnen (helpen) verwoorden. Dergelijke toestan-

den zijn niet alleen zorgwekkend, ze zijn onrustwekkend wanneer de transpa-

rantie door de politie, binnen een democratische samenleving, in gebreke zou

blijven. Deze studie kan aldus een eerste voorzet zijn in de ontwikkeling van

een Human Rights Proof Policing!

Op bepaalde momenten verblijft de burger verplicht, gedurende een korte of

langere periode, onder politietoezicht, zonder dat hij hiervoor noodzakelijk in

een kamer moet wachten of in een cel wordt opgesloten. Soms dient hij enkel

ter plaatse te blijven tijdens de duur van een controle of wordt hij voor verder

onderzoek naar het politiekantoor overgebracht. De problemen die zich in het

verlengde van dwangmaatregelen kunnen voordoen, hebben binnen dit onder-

zoek vooral te maken met de toestand waarin de persoon zich bevindt. De on-

der toezicht geplaatste persoon kan zich in een zorgwekkende toestand

bevinden als gevolg van een zware intoxicatie, omdat hij overdadig alcohol,

drugs, medicijnen of een combinatie ervan heeft ingenomen. De persoon kan

bovendien in een zorgwekkende fysieke of psychologische toestand verkeren,

die al of niet zichtbaar of kenbaar is voor de aanwezige politieambtenaren. Der-

gelijke toestand kan ontaarden in een incident wanneer de persoon net voor,

tijdens de periode van het toezicht of als gevolg daarvan, een malaise doet,

wanneer de persoon het slachtoffer wordt van verwondingen of zichzelf ver-

wondt en ten slotte wanneer hij tracht zelfmoord te plegen of daar effectief in

slaagt. Deze van zijn vrijheid beroofde persoon vraagt automatisch aandacht

binnen zijn nieuwe omgeving en eist dan ook ongevraagd van de politie dat zij

zijn veiligheid en welzijn maximaal garandeert. Soms is medische of psychische

verzorging noodzakelijk. Geregeld toezicht vanwege de politie dient in elk ge-

val te worden georganiseerd! Bepaalde onduidelijke situaties zouden daarom

juist, uit het oogpunt van de bescherming van de mensenrechten, het voordeel

van de twijfel moeten genieten en wanneer er ook maar een klein vermoeden

van levensbedreiging bestaat of risico’s aanwezig zijn die de fysieke integriteit

van een persoon in gevaar kunnen brengen, moet er gehandeld worden en naar

een geschikte oplossing worden gezocht. Niettegenstaande de persoon dus in

een aantal gevallen de hand aan zichzelf slaat, zichzelf zware verwondingen

toebrengt of zelfs op geen enkel ogenblik aangeeft dat hij verzorging nodig

heeft, dient de politie te waken over zijn veiligheid en welzijn tijdens de duur
10 Incidenten met personen onder politietoezicht



van het politietoezicht! De vraag rijst dan of bepaalde personen in een zorgwek-

kende of risicovolle toestand wel in een politiecel thuishoren en, indien dit het

geval is, welke kaders en mogelijkheden de politie ter beschikking heeft om

hun veiligheid en levenscomfort te garanderen?

2. EEN PROBLEEM VAN DE POLITIE ALLEEN?

“Il pourrait paraître préférable de retirer des mains de la police toutes ces tâches

qui sont du domaine d’autres spécialistes et de les confier à ceux qui ont compé-

tence pour s’en occuper. Cela soulagerait la police de certaines des pressions

qu’elle subit et cela aboutirait à une meilleure qualité du service. Malheureuse-

ment, cette conception néglige un facteur important. […] Il persiste des circon-

stances qui exigent l’exercice de la contrainte”6.

Dr. Ian McPherson, vertegenwoordiger van Police and Mental Health Services

benadrukt het probleem van de mentale gezondheid in relatie tot een groot aan-

tal problematische situaties die zich voordoen met burgers die in contact komen

met de politie. Dit probleem van mentale gezondheid is, net als de hoge mate

van intoxicatie door alcohol, drugs, eventueel in combinatie met medicijnen,

ook in ons onderzoek een steeds terugkerend element. Vooral het feit dat de

politie relatief vaak geconfronteerd wordt met personen die zich fel onder in-

vloed op straat bevinden én waarvoor zij, in ons land, wettelijk gezien dient in

te staan, doet een acuut probleem op dat vlak ontstaan. De besluitwet van 14

november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap in ons land

voorziet namelijk in artikel 1, § 2 dat een persoon die zich in een openbare

plaats in staat van dronkenschap bevindt en wanorde, schandaal, of voor een

ander of voor zichzelf gevaar veroorzaakt, in het gemeentelijk huis van bewa-

ring of in de veiligheidskamer van de politie wordt opgesloten gedurende ten

minste twee en ten hoogste twaalf uren. Dit artikel bepaalt enkel dat de persoon

“indien zijn toestand zulks vereist, de nodige geneeskundige zorg ontvangt”7.

Volgens de Resolutie 690 van de Raad van Europa met betrekking tot de politie

bepaalt artikel 14 dat “een politieambtenaar die de hoede heeft over een persoon

6 BITTNER, E., “De la faculté d’user de la force comme fondement du rôle de la police” in
BRODEUR, J.-P. en MONJARDET, D. (Eds.), Connaître la Police. Grands textes de la
recherche anglo-saxonne, Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, Hors-série 2003, p. 55-56.

7 Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap (B.S.
van 18 november 1939).
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wiens toestand geneeskundige zorgen behoeft, beroep moet doen op geneeskun-

dig personeel en in voorkomend geval, maatregelen moet treffen om het leven en

de gezondheid van die persoon te beschermen”. Nergens anders binnen de wet-

telijke regelingen in ons land wordt de hulpverlening in dit kader geregeld en

nergens worden de materiële voorwaarden, als basis voor die zorg, voorzien.

Het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of verne-

derende behandeling of bestraffing (CPT) beval na zijn bezoek aan België in

2001 aan dat de van zijn vrijheid beroofde persoon automatisch toegang zou

hebben tot een arts van zijn keuze en een vertrouwenspersoon. De uitwerking

van deze aanbeveling werd tot nog toe niet gerealiseerd. Hoe gaat de politie

dan actueel bij het beheer en de uitvoering van haar functie om met een zorg-

behoevende persoon die zich onder haar toezicht bevindt? 

Het oordeel of een persoon zich bij een oproep of een tussenkomst al of niet

in een zorgwekkende toestand bevindt, berust bij aanvang vrijwel steeds en uit-

sluitend bij de politie. Nochtans hebben politieambtenaren bij de tussenkomst

niet noodzakelijk een duidelijk zicht op de werkelijke toestand waarin de per-

soon verkeert. Bovendien is, buiten het kader van de verkeerswetgeving, niet

voorzien dat de politie de mate van alcoholintoxicatie kan (laten) bepalen. Ze

heeft ook geen enkel ander middel ter beschikking om intoxicaties van een an-

dere aard te detecteren. De politie kan op bepaalde momenten, zelfs wanneer

zij een vermoeden heeft dat er een bepaalde risicotoestand aanwezig is, niet te-

ruggrijpen naar een algemene regeling die haar toelaat bepaalde noodzakelijke

inlichtingen in te winnen, noch om de nood en de zorg van een burger te (laten)

bepalen en eventueel anders te regelen. Een medische of psychische tussen-

komst is niet automatisch voorzien wanneer de burger hierom vraagt in de pe-

riode dat hij onder het toezicht van de politie staat. Het is al helemaal niet

voorzien wanneer hij er expliciet niet kan om vragen! In het kader van de be-

stuurlijke aanhouding is er trouwens courant discussie wie voor de kosten van

geneeskundige verzorging of andere hulpverlening moet instaan en bovendien

heerst de grootste onduidelijkheid wanneer men zonder toestemming van de

persoon toch noodzakelijke zorgen wil laten toedienen. De politie zal altijd de

‘last resort’ zijn voor een zorgbehoevende persoon die in de openbare ruimte

een gevaar voor zichzelf en voor anderen vormt en nergens anders terechtkan

dan in een politiecel, omdat ook hulpverlenende instellingen hem of haar niet

willen of kunnen opnemen. Het is voor de politie dus bijzonder moeilijk om in

bepaalde probleemsituaties een juist evenwicht te vinden tussen wat door de

persoon gevraagd en geweigerd wordt aan de ene kant en wat noodzakelijk

blijkt of is aan de andere kant. Zoiets berust immers altijd op een gezond en
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flexibel oordeel! Welke factoren spelen dan een rol en welke aspecten neemt

de politie specifiek in aanmerking om in haar dagdagelijkse politiepraktijk ver-

antwoorde beslissingen te nemen?

3. WELKE VRAGEN STELLEN WE ONS BIJ DIT ONDERZOEK?

(1) Biedt het actueel wettelijk kader, als achtergrond voor de politiewerking en

de opvang van onder het toezicht van de politie geplaatste personen, vol-

doende garanties om de fundamentele rechten en vrijheden van ieder mens

te vrijwaren?

(2) Is de politie als organisatie en als partner binnen het veiligheidsbeleid vol-

doende uitgerust om te allen tijde die noodzakelijke garantie te bieden aan

personen die zich onder haar toezicht bevinden?

(3) Bestaat er voldoende professionalisme en integriteit bij de politie om risi-

covolle situaties en incidenten vroegtijdig op te sporen, ermee om te gaan

en er een adequaat en gepast antwoord op te bieden?
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HOOFDSTUK 2
HET ONDERZOEK NAAR INCIDENTEN MET 
PERSONEN ONDER POLITIETOEZICHT

AFDELING 2.1. HET ONDERZOEK NAAR ‘DEATH IN POLICE 
CUSTODY’ IN HET VERENIGD KONINKRIJK

“Deaths in police care or custody are normally investigated under the super-

vision of the Police Complaints Authority. Unless there is a formal complaint,

which happens rarely, the police force concerned voluntarily invites the Authori-

ty to oversee an inquiry into all the circumstances surrounding the death. This

means that an Authority Member will approve the appointment of the police

investigator, will take responsibility for the direction of the inquiry, will work

closely with the investigating team, and will see the evidence as it is collected. He

or she will also visit the scene and will often meet the family of the deceased. The

injury is not complete until the Authority supervisor issues a statutory certificate

of satisfaction”8.

De Police Complaints Authority (PCA), tot voor kort de enige externe controle-

instantie op de politie in het Verenigd Koninkrijk, onderzoekt sinds 1994 alle

sterfgevallen die zich voordoen met burgers wanneer zij zich onder het toezicht

van de politie bevinden of in het verlengde ervan9. Het controleorgaan besluit

in die beginperiode dat men onvoldoende zicht heeft op de incidenten die zich

in dit kader van de politiewerking voordoen en schrijft dit toe aan de gebrekki-

ge omschrijving van de toestand in het aanvankelijk proces-verbaal. Het contro-

leorgaan is ook van mening dat de politie meestal onvoldoende lessen trekt uit

dergelijke gebeurtenissen. Politieambtenaren maken bij hun registraties onvol-

doende gewag (van de mate) van intoxicatie van de persoon, van de eventueel

aanwezige verwondingen of van (de gevolgen van) het gebruik van dwang en

8 Police Complaints Authority (PCA), Death in Police Custody: reducing the risks, Londen,
1999, p. 5.

9 Police Complaints Authority, Deaths in Custody: reducing the risks, o.c. en de deelrap-
porten Drug-related deaths in police custody & The Role of alcohol in Police-related
deaths. Analysis of deaths in custody between 2000 – 2001.
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geweld bij de politietussenkomst. Enkel wanneer er zware vermoedens rijzen

omtrent de wijze waarop de politie tussenkomt, omtrent de omstandigheden

waarin eventuele verwondingen worden opgelopen of in het geval het gaat om

een overlijden van een onder toezicht geplaatste persoon, tijdens de overbren-

ging of tijdens de duur van de aanhouding, wordt er een formeel onderzoek

gevoerd, onder het gezag van de gerechtelijke overheid. Alleen op dat ogenblik

wordt de plaats van het incident bezocht en worden de verschillende partijen

verhoord. Dergelijk onderzoek wordt echter nooit rechtstreeks noch onrecht-

streeks, dadelijk noch later in de tijd gevoerd vanuit het politiebeleid zelf, om

beter voorbereid te zijn op bepaalde zorgwekkende situaties of risico’s of om

herhaling te vermijden.

In een eerste rapport, met betrekking tot de periode 1994-1998, besluit de PCA

dat een aantal van de onderzochte sterfgevallen – het controleorgaan onder-

zoekt er jaarlijks zo’n vijftig in totaal – vermeden had kunnen worden. Niette-

genstaande er vaak identieke patronen ontdekt worden, leidt de herhaling van

incidenten zelden of nooit tot de verbetering van de vastgestelde omstandighe-

den. Het controleorgaan richt zich niet uitsluitend op de incidenten zelf, maar

brengt ook de omstandigheden in rekening. Het onderzoek en de opvolging

door de Police Complaints Authority gebeurt op basis van de analyse van be-

staande gerechtelijke dossiers. Hierbij worden zowel de omstandigheden als de

plaats van het incident ingedeeld in vier categorieën. De mogelijke omstandig-

heden die dit orgaan als basis van zijn onderzoek neemt, zijn: (1) de medische

achtergrond; (2) alcoholisme of drugsgebruik; (3) suïcide of (4) andere omstan-

digheden. De plaats waar het incident zich binnen het onderzoek voordoet, is

ofwel: (1) de politiecel; (2) het ziekenhuis; (3) het politievoertuig of de celwa-

gen of (4) een andere plaats. Op die manier is men beter in staat de omstandig-

heden, als achtergrond van deze tragedies, te plaatsen en uit het geheel lessen

te trekken ten behoeve van de globale politiewerking.

AFDELING 2.2. HET ONDERZOEK NAAR ‘INCIDENTS IN 
POLICE CUSTODY’ IN BELGIË

“À cet effet, le Comité permanent P développe une vision globale du système

policier en supervisant son fonctionnement général. De même, il identifie et
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objective les problèmes structurels ou individuels qui lui permettent de rendre des

avis, de formuler des recommandations et d’établir des rapports”10.

In België werd onderzoek naar ‘Incidents in Police Custody’ nooit eerder ge-

voerd. In het kader van zijn wettelijke opdracht en missie heeft het Vast Comité

van Toezicht op de politiediensten, in overleg met de parlementaire commissie

ad hoc, beslist een soortgelijk onderzoek als dat in het Verenigd Koninkrijk te

voeren naar incidenten die zich voordoen met burgers die zich onder het toe-

zicht van de politie bevinden. Het Comité doet dit in de eerste plaats vanuit het

oogpunt van de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van

burgers. Daarnaast speelt de zorg voor een doelmatig politieoptreden een be-

langrijke rol. De incidenten die zich voordoen in dit kader kunnen immers hun

oorzaak vinden in mogelijke disfuncties. Het doel van dit Belgisch onderzoek is

tweeledig: enerzijds gaat het om de detectie en analyse van incidenten die even-

tuele schendingen van fundamentele rechten en vrijheden inhouden en ander-

zijds wordt de context in beeld gebracht en geanalyseerd ten behoeve van het

leerproces. Dit onderzoek betreft alle mogelijke soorten incidenten, namelijk

deze als gevolg van een beperkende dwangmaatregel zoals de aanhouding, de

overbrenging of de verwijdering, als deze tijdens of naar aanleiding van de op-

sluiting in een kamer, een bewaarkamer of een politiecel. De schietincidenten

naar aanleiding van een politie-interventie of naar aanleiding van het nemen van

dwangmaatregelen worden hier buiten beschouwing gelaten want zij vormen de

basis van een andere specifieke studie in de schoot van het Vast Comité P. Inci-

denten die eventueel dwang- en geweldsgebruik door de politie als kern heb-

ben, worden daarentegen wel in de studie betrokken. De nadruk ligt evenwel

niet op het geweldsgebruik op zich, maar vooral op de zorgwekkende toestand

waarin de persoon verkeert.

Het Vast Comité P heeft vanuit zijn toezichtsfunctie zelf kennis van bepaalde in-

cidenten. Daarnaast wordt informatie opgevraagd bij de verschillende politie-

diensten, bij andere toezichtsorganen en bij de gerechtelijke overheden. Per

incident wordt vervolgens het onderzoeksdossier opgevraagd bij de betrokken

dienst. In totaal heeft het Vast Comité P een tachtigtal incidenten geanalyseerd

waarvan er zestig specifiek uitgespit konden worden in functie van dit onder-

zoek. In de helft van de gevallen krijgt het Vast Comité P inzage in het volledige

10 CUVELIER, Chr., “D’une vue particulière à une vue globale: pour une contribution du
Comité permanent P à l’amélioration permanente de l’exercice de la fonction de police”
in BERKMOES, H. en BOURDOUX, Gil. L., Custodes, Tien jaar politiefunctie, Brussel,
Politeia, 2003, p. 13.
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gerechtelijk onderzoek, terwijl in de andere gevallen (ook) een dossier beschik-

baar is in eigen huis. In de rand van dit onderzoek is het nuttig te weten dat het

om een specifieke selectie van incidenten gaat op basis van dit thema. Het gaat

niet om een totaalbeeld van de incidenten in België omdat de vraag naar infor-

matie beperkt bleef tot hetgeen aangereikt werd door de bevraagde diensten.

Het staal is echter voldoende divers naar aard, naar geografische spreiding en

naar betrokken politiediensten, zodat een gericht en diepgaand onderzoek mo-

gelijk is. Alle geselecteerde incidenten, met een al dan niet fatale afloop, doen

zich voor in de periode 1996-2005. 

De inzameling van informatie en dossiers resulteert in de meeste gevallen in vol-

doende analysemateriaal. De informatie is divers van aard en bevat in het beste

geval de aanvankelijke processen-verbaal naar aanleiding van initiële tussenkom-

sten, de genomen dwangmaatregelen, de verhoren tijdens en na de onderzoeks-

handelingen op vraag van de gerechtelijke overheden, zoals de autopsiegegevens,

de resultaten van bloed- en urinestalen, etc. en de resultaten van het intern on-

derzoek. Slechts in een klein aantal cases zijn de gegevens gelimiteerd en zijn ze

enkel nuttig voor gedeeltelijke analyses. Ze worden vooral aangewend voor con-

textualisering. De gegevens van een tiental incidenten in het kader van de repa-

triëring werden enerzijds verkregen via interview en worden anderzijds gestaafd

met documenten uit de werkdossiers en de processen-verbaal opgemaakt door de

dienst verwijderingen van het Veiligheidsdetachement van de Nationale Luchtha-

ven (VDNL)11, thans Luchtvaartpolitie Brussel-Nationaal genoemd. 

AFDELING 2.3. ONDERZOEKSMETHODE

“Kwalitatieve inhoudsanalyse is een vorm van kwalitatief onderzoek dat wordt

gekenmerkt door de intensieve studie van documenten […] Het wordt vooral toe-

gepast in het cultural studiesonderzoek […]. Het is een beredeneerde lezing van

11 Zowel de terugdrijving als de repatriëring zijn het geheel van maatregelen genomen
door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de met grenscontrole belaste politiedien-
sten. De terugdrijving is echter van toepassing op de vreemdeling die de toegang tot het
grondgebied wordt ontzegd overeenkomstig de wet van 15 december 1980, terwijl de
repatriëring gebeurt ter uitvoering van een beslissing van een administratieve overheid
overeenkomstig de wet van 15 december 1980 ten aanzien van een vreemdeling die zich
reeds op het grondgebied bevindt. Zowel de terugdrijving als de repatriëring kan gebeu-
ren onder dwang en al dan niet met escorte. 
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het onderzoeksmateriaal waarbij het registreren, het interpreteren en het selecte-

ren centraal staan”12.

Met dit onderzoek wordt getracht een antwoord te geven op de vragen vanuit

de analyse van bestaande casuïstiek met als doel het bijzondere te plaatsen in

een bredere context met het oog op een realistisch en relevant beeld van de

politiewerking en haar praktijk binnen dit domein. Het onderzoek verloopt op

descriptieve wijze. De analyse van elk incident resulteert in een korte beschrij-

ving van het verloop van het gebeuren binnen een bepaalde context. Daarnaast

worden de relevante elementen gestructureerd binnen een analysekader dat

vier velden omvat. Het eerste veld behandelt de aard van de dossiergegevens:

de oorsprong van het analysemateriaal, de verschillende aanwezige geschriften

naar hun aard en de onderzoeksinstantie(s) naar aanleiding van onderzoek en/

of evaluatie van het incident. Het tweede veld spitst zich toe op de achtergrond-

gegevens met betrekking tot de betrokken politiedienst in relatie tot de aange-

houden persoon: de aard en het type van de dienst, de verschillende

tussenkomende politie-eenheden, de aanleiding voor het onder politietoezicht

plaatsen van de betrokken burger, de opeenvolgende politiehandelingen, het

gebruik van dwang en de aanwezigheid van eventuele specifieke signalen (om-

trent de zorgwekkende toestand van de persoon), de kennis of vroegere erva-

ringen met betrekking tot de persoon in kwestie en ten slotte de tijdstippen en

de duur van het verloop van de politiehandelingen. Het derde veld behelst de

gegevens met betrekking tot de betrokken burger in relatie tot de politie: de

plaats en plaatsgesteldheid, de kledij en eventuele uitrusting en bewapening,

zijn gedragingen en de eventuele vraag om hulp of verzorging, zijn gedrag en

zijn psychische of lichamelijke gesteldheid. Hiermee wordt bedoeld de zichtba-

re mate van intoxicatie en zijn mentale, psychische of lichamelijke toestand, in-

dien gekend op een bepaald ogenblik of zoals die blijkt uit het dossier achteraf,

met de evolutie en duur die er verband mee houdt. Dit veld omvat eveneens de

gekende elementen uit de achtergrond van de persoon – zijn geslacht, leeftijd,

afkomst, elementen die duiden op een ‘acute’ zorgwekkende toestand zoals be-

paalde intenties, gedragingen of signalen die betrokkene gaf en bepaalde indi-

catoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de gedragingen op het tijdstip

van het incident. Het vierde veld, ten slotte, omvat de wettelijk-professionele ba-

sis voor het initieel of navolgend politieoptreden dat dwangmaatregelen inhield,

12 VAN DER PLIGT, J. en DE VRIES, N.K., Opinies en attitudes. Meting, modellen en theorie,
Amsterdam, Meppel Boom, 1995, p. 309.
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de elementen eigen aan de politieopdracht zoals de informatie-uitwisseling of

het toezicht, de gebruikte installatie zoals de cel, de kamer of het politievoertuig

en ten slotte het bestaan van specifieke regelingen met betrekking tot dit toe-

zicht, de veiligheid en het bieden van comfort en eventueel het verlenen van

bijstand. 

Dergelijke analyse van de zestig cases – zie bijlagen – mondt uit in een beschrij-

ving van de gegevens volgens hun aard, de onderlinge vergelijking ervan en ten

slotte het vormen van besluiten, teruggekoppeld naar de onderzoeksvragen.

Een twintigtal andere cases werd in de marge, wat bepaalde relevante aspecten

betreft, mee betrokken en ten slotte werden sommige dossieranalyses uitge-

breid met een bevraging van de dossierbeheerder. Naast deze analyse van inci-

denten worden bijkomende relevante onderzoeksgegevens opgenomen uit

toezichtsonderzoeken van het Vast Comité P die nauw verband houden met dit

onderzoek, namelijk het onderzoek met betrekking tot de amigo’s en door-

gangscellen en het onderzoek inzake de aanhouding en fouillering. De conclu-

sies die volgen uit het toezicht op de veiligheid, de staat en het gebruik van

amigo’s en doorgangscellen bieden een meerwaarde wat de veiligheid en het

materieel aspect betreft, terwijl de conclusies uit het onderzoek inzake de aan-

houding en fouillering meer duidelijkheid scheppen over de politiewerking en

over hoe wordt teruggegrepen naar dwangmaatregelen. Daarnaast leveren de

antwoorden uit een begeleidende enquête bij de studenten van de diverse po-

litiescholen aan het einde van de basisopleiding een meerwaarde op wat het

sociaal-psychologisch aspect van het handelen betreft. We krijgen namelijk zicht

op het denken van aspirant-politieambtenaren. Door hen tijdens een specifiek

stresserend moment – de bevraging door het Vast Comité P – te laten nadenken

over een aantal kunstmatig voorgestelde probleemsituaties die verband houden

met het thema van dit onderzoek, krijgen we, na assimilatie van kennis en er-

varing, een zicht op hun wijze van redeneren. Al de gegevens tezamen zijn ten

slotte een indicator voor het al dan niet bestaan van mogelijke tekortkomingen

in het basisleerproces van politieambtenaren.
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HOOFDSTUK 3
DE AARD VAN DE INCIDENTEN DIE ZICH 
IN BELGIË VOORDOEN

“Dronken arrestant ligt dood in politiecel […] Suicide dans l’ombre […] Mishan-

delde arrestant overleden […]”13.

Vaak berichten kranten met ophefmakende titels over een ‘Incident in Police

Custody’. Deze drie berichten refereren aan drie incidenten van verschillende

aard tijdens de periode na de aanhouding. Ze weerspiegelen op hun beurt de

indeling van de Belgische cases.

Tabel 1: De indeling van de incidenten

Tabel 1 geeft een overzicht van de aard van de beschouwde incidenten binnen

dit onderzoek. Het gaat om een selectie van zestig cases die in de tijd verspreid

zijn over een periode van tien jaar. In drieëntwintig gevallen betreft het een

sterfgeval van een burger die overlijdt na afloop van of tijdens de periode waar-

in hij onder het toezicht van de politie staat. In tien van deze gevallen pleegt de

burger zelfmoord tijdens de periode van dit toezicht, waarvan negenmaal in de

13 Krantenkoppen, respectievelijk uit de Gazet van Antwerpen van 10 september 2004, La
Dernière Heure van 23 maart 2004 en De Morgen van 17 juni 2004.

Incident Aantal cases

Malaise in de cel met overlijden als gevolg 10

Malaise in de cel (lichamelijk – medisch risicovolle 

toestand)

10

Zelfmoord 10

Poging tot zelfmoord of dreiging ermee en neiging ertoe 10

Automutilatie 4

Geweld 15

Ontbering 1

Totaal 60
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cel en eenmaal in zijn persoonlijk voertuig. Negen keer overlijdt de persoon ten

gevolge van een malaise in de cel, twee personen springen of laten zich uit een

politievoertuig vallen bij hun overbrenging en vinden op die manier de dood,

eenmaal verneemt men dat een persoon, twee dagen na de verwijdering uit ons

land, gestorven is en ten slotte overlijdt een persoon als gevolg van geweldsge-

bruik door de politie. Alle sterfgevallen doen zich, op vijf fatale incidenten na,

voor naar aanleiding van het verblijf in de politiecel. De andere incidenten met

dodelijke afloop vinden plaats bij de overbrenging of naar aanleiding van de

verwijdering van de persoon. 

In de zevenendertig overige cases leidt de zorgwekkende toestand van de per-

soon niet tot zijn overlijden. In een aantal gevallen houdt hij of zij er wel blij-

vende letsels aan over. Deze incidenten vertonen dezelfde aard en vorm, zodat

zij misschien evengoed in het verloop van de gebeurtenissen tot eenzelfde re-

sultaat hadden kunnen leiden. Het gaat in tien gevallen om een (vermeende)

poging tot zelfmoord, een dreiging met of neiging tot suïcide. Dit gebeurt hetzij

door een poging tot verhanging, hetzij door brand te stichten in de cel. Tien

andere cases worden op een bepaald moment een ‘incident’, gezien de risi-

covolle toestand waarin de persoon verkeert als gevolg van een combinatie van

intoxicatie, hoofdletsels, ziekte, etc. Ten slotte ligt in de laatste zeventien cases

geweld of ontbering aan de basis van de zorgwekkende toestand. Het is niet

altijd even duidelijk of de verwondingen al voordien dan wel later, wanneer de

persoon onder het toezicht van de politie stond, leidden tot de zorgwekkende

toestand. In een aantal cases zijn de verwondingen waarschijnlijk het gevolg van

automutilatie. Dit gebeurt hetzij door het inslikken van of het zich verwonden

met een scherp voorwerp, zoals een scheermesje, hetzij door met het hoofd te

slaan tegen de celdeur of -muur. In een aantal andere cases worden de verwon-

dingen waarschijnlijk toegebracht na de opsluiting in de cel en in sommige ca-

ses ten slotte is de oorzaak van de zorgwekkende toestand een blijvend

discussiepunt tussen de betrokken persoon en de politie. Ongeacht de oorzaak

van de zorgwekkende toestand is het duidelijk dat de politie niet altijd onmid-

dellijk reageert of een juist oordeel velt over de toestand. Wel duidelijk is dat

de burger een aantal keer (net) op tijd uit zijn benarde ‘levensbedreigende’ po-

sitie kan worden gehaald, omdat de politie zich net op dat ogenblik in de on-

middellijke omgeving van de persoon bevindt. Een aantal keren vergist de

politie zich en schrijft ze de zorgwekkende toestand, bij gebrek aan kennis en

ervaring, toe aan vermeende dronkenschap of is ze van mening dat de persoon

een probleem veinst. Elke zorgwekkende situatie blijkt echter het gevolg van

een combinatie van elkaar versterkende elementen te zijn. De burger verkeert
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bij zijn aanhouding in een twijfelachtige toestand. Hij is ziek, onder invloed van

bepaalde intoxicerende middelen of oogt psychologisch of medisch labiel. De

beschrijving van de persoon is veelal dezelfde, namelijk die van een verward,

agressief personage dat zich hysterisch, wenend of schreeuwend verzet tegen

de politiedwangmaatregel of, daarentegen juist opvallend gelaten en afwezig de

situatie ondergaat. Vaak zijn de betrokkenen voor of tijdens hun verblijf onder

het politietoezicht het slachtoffer van gewelddaden14. Zo vertonen relatief veel

personen ernstige hoofdletsels. Dit betekent niet noodzakelijk dat het geweld

door de politie zelf werd gebruikt noch dat de personen zich altijd in een zicht-

baar ‘levensbedreigende’ toestand bevinden. Sommige incidenten kunnen ech-

ter bij gebrek aan noodzakelijke zorg en voldoende toezicht evolueren naar een

kritische risicosituatie die de persoon niet alleen tijdelijk van zijn vrijheid be-

rooft, maar hem voor de rest van zijn leven met blijvende letsels opzadelt.

Vergelijkbaar met de eerder aangehaalde studie van de PCA, merken we dat en-

kel een sterfgeval en meestal de pogingen ertoe15 rechtstreeks aanleiding geven

tot een onderzoek op gerechtelijk vlak. In amper een vierde van de sterfgeval-

len gebeurt achteraf een autopsie. In de andere gevallen wordt alleen een on-

derzoek geïnitieerd op basis van klacht. In elk geval wordt er niet systematisch

een intern onderzoek gevoerd met het oog op verbetering en bijsturing of om

herhaling van bepaalde situaties te voorkomen. Nochtans blijkt, hoewel dit niet

de focus van dit onderzoek is, dat een aantal incidenten wel degelijk het gevolg

is van mogelijk excessief geweldsgebruik of van een mensonterende behande-

ling door de politie. Niet enkel in deze gevallen maar ongeacht de oorzaak en

de omstandigheden van een incident in custody getuigt enkel de evaluatie door

het politiebeleid van transparantie of van een Human Rights Proof Policing.

14 We bedoelen ofwel het geweld dat de betrokkene onderging naar aanleiding van een uit
de hand gelopen conflict voordat de politie tussenkomt ofwel wordt het extreem geweld
dat niet proportioneel aangewend wordt door de politie, volgens de wettelijke bepalin-
gen, bedoeld. In elk geval beschouwen we het noodzakelijk geweld door de politie
gebruikt ook als niet proportioneel, wanneer het enkel tot doel heeft de persoon te neu-
traliseren – er is met andere woorden geen gevaar voor zijn eigen leven of fysieke inte-
griteit – en de gevolgen van die aard zijn dat ze wel het leven of de fysieke integriteit
van die persoon in gevaar brengen.

15 Sinds 2001 heeft het Vast Comité P het initiatief genomen om eveneens een onderzoek
te voeren naar de omstandigheden van de politiewerking.
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Tabel 2: De aard van de politiemaatregel

De meeste incidenten met burgers, betrokken in dit onderzoek, doen zich voor

tijdens de opsluiting in een kamer of een cel, namelijk 82%. De rest van de in-

cidenten grijpt plaats voor of naar aanleiding van een overbrenging, hetzij met

een politievoertuig naar het commissariaat, hetzij bij de overbrenging in het ka-

der van een verwijderingsmaatregel.

Tabel 3: De basis voor het nemen van de politiemaatregel

De reden voor het nemen van deze politiemaatregelen houdt verband met een

aantal typische aspecten die bij elke tussenkomst aanwezig zijn en er de achter-

grond voor vormen. Het gaat om intoxicatie ten gevolge van alcohol, medicij-

nen en/of drugs, in samenhang met agressie, conflict, vernieling en/of stalking.

Behalve de twaalf gerechtelijke aanhoudingen, die werden verricht wegens het

plegen van diefstal en eenmaal voor zedenfeiten, wordt de meerderheid van de

politiemaatregelen genomen binnen het bestuurlijk domein. Ook bij de tussen-

komsten van gerechtelijke aard zien we dat de hiervoor besproken aspecten in

de achtergrond een rol spelen. Een aantal gerechtelijke cases, met betrekking

tot diefstal of afpersing, is ingegeven door de noodzaak voor de persoon om

drugs of alcohol te kopen. Een derde aspect, onderliggend in veel van deze ca-

ses, is de breuk van de betrokken persoon met zijn of haar sociaal en vertrouwd

Aard van maatregel Aantal cases

Overbrenging 11

Opsluiting 49

Totaal 60

Reden voor politietoezicht Aantal cases

Openbare dronkenschap 19

Sturen onder invloed 6

Openbare orde, conflict en vernieling 13

Stalking 3

Illegaal verblijf 7

Diefstal of afpersing 11

Zedenfeiten 1

Totaal 60
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vangnet. In veel van deze gevallen gaat het om mensen die in de marginaliteit

leven. De negentien cases waarbij de politiemaatregel berust op de wetgeving

inzake openbare dronkenschap houden evengoed conflicten en/of agressieve

toestanden in, terwijl de dertien aanhoudingen in het kader van de openbare

ordeverstoring en vernieling op hun beurt ook te maken hebben met de mate

van intoxicatie van de betrokkenen. 

Tabel 4: De aard van de risicovolle situatie of het incident

We omschrijven ten eerste de intoxicatie, als gevolg van het consumeren van

alcohol, medicijnen en/of drugs, als een lichamelijk risicovolle toestand. Ten

tweede wordt de aanwezigheid van een bepaald ziektebeeld in de cases als een

medisch risicovolle toestand beschouwd. Al hetgeen als depressie, suïcide-

neiging, poging tot suïcide of suïcide werd omschreven wordt gecatalogeerd als

een psychisch risicovolle toestand en ten slotte worden de verwondingen ten ge-

volge van geweld of ontberingen als een fysiek risicovolle toestand beschouwd.

Het onderscheid tussen twee synoniemen ‘lichamelijk risicovolle toestand’ en

‘fysiek risicovolle toestand’ wordt in dit geval enkel gemaakt om het verschil te

maken tussen het lijden aan de gevolgen van een zware intoxicatie in het eerste

geval en het lijden aan verwondingen ten gevolge van geweld in het tweede

geval. 

We zien duidelijk de aanwezigheid van intoxicatie in 45 van de 60 cases, al is

deze niet steeds de kern van het probleem. Daarnaast vinden we ook de zicht-

baar ernstige verwondingen in 31 cases terug en het lijden aan een bepaald me-

disch ziektebeeld in minstens 13 andere. Ten slotte vormen de psychische

Risicotoestand Aantal cases

Intoxicatie 3

Ziekte of ontberingen 2

Intoxicatie – ziekte 4

Intoxicatie – ernstige verwondingen 15

Ernstige verwondingen 4

Ernstige verwondingen – ziekte 7

Intoxicatie, ernstige verwondingen – suïcideneigingen 5

Intoxicatie – suïcide of suïcideneigingen 18

Suïcide – suïcideneigingen 2

Totaal 60
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factoren ogenschijnlijk in 25 cases een probleem. De psychologische toestand

wordt veelal, aan de hand van een dergelijke tabel, verdoezeld, omdat een aan-

tal psychologische problemen vooral latent aanwezig is in tal van andere cases.

De toestand wordt in dit geval meestal als zorgwekkend beschouwd omdat de

zichtbaar lichamelijke toestand, ten gevolge van de felle intoxicatie, of de zicht-

baar fysieke toestand, ten gevolge van zware verwondingen, doorweegt. 

Tabel 5: Het resultaat van het incident

In 23 cases leidt het incident tot de dood van de betrokken persoon, terwijl in

11 cases er urgente zorgverlening aan te pas komt. In dit laatste geval treft men

de persoon in een zorgwekkende toestand aan en is de politie in staat om hem

nog net op tijd de noodzakelijke zorgen te laten toedienen. In bijna de helft van

de gevallen blijft de relatief zorgwekkende toestand bestaan tijdens de duur van

de politiemaatregel en wordt de persoon, hetzij laattijdig, hetzij helemaal niet

verzorgd. In vier gevallen had deze laattijdige verzorging wel een langdurige

opname in een ziekenhuis tot gevolg. 

Resultaat Aantal cases

Overleden tijdens incident 16

Overleden na incident 7

Onmiddellijk naar een urgentiedienst 11

Opname nadien in een urgentiedienst 4

Laat voor verzorging overgebracht 9

Niet (voldoende) verzorgd 13

Totaal 60
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HOOFDSTUK 4
DE ZORGWEKKENDE TOESTAND WORDT 
VEROORZAAKT DOOR ‘DRONKENSCHAP’

1. DE AARD VAN HET INCIDENT

“[…] De politie komt tussen voor een dronken persoon die zich ter hoogte van de

metrouitgang bevindt. De man slaapt, is vies en vuil, plaste in zijn broek, enz.

Na een eerste opsluiting van 12 uur wordt hij vrijgelaten, maar 2 uur later wordt

de man, op uitdrukkelijke vraag van het ziekenhuis, terug opgesloten. Zijn

gedrag is op dat ogenblik nog steeds heel verward en labiel. Hij klaagt over pijn

in de borststreek. Bij de invrijheidstelling, na een nieuwe periode van 10 uur

opsluiting, vindt de politie de man op zijn rug op de vloer van de cel. Hij is

overleden […]”.

In dit onderdeel beschouwen we twintig cases die allemaal een gemeenschap-

pelijke basis hebben: de politie handelt vanuit de veronderstelling dat de

betrokken persoon zwaar onder invloed is! De wettelijke basis voor de tussen-

komst is doorgaans de wet op de openbare dronkenschap en soms het versto-

ren van de openbare orde. De persoon wordt in de meeste gevallen opgesloten

in een politiecel om zijn roes uit te slapen. Er zijn vijftien incidenten geselec-

teerd waarbij de persoon zich in een zwaar benevelde toestand op straat, op

een parking, in de metro of achter het stuur van zijn voertuig bevindt. De vijf

andere cases gaan over een persoon, aangetroffen in vergelijkbare omstandig-

heden, maar die illegaal in het land verblijft of door de politie gevat is voor een

crimineel feit. In tien van de twintig gevallen sterft de persoon tijdens of na af-

loop van de periode van het politietoezicht. De persoon blijkt effectief van zijn

vrijheid beroofd te zijn in achttien van de twintig gevallen en verblijft, ondanks

de zorgwekkende toestand waarin hij zich bevindt, in de politiecel. De twee an-

dere cases houden verband met de periode voorafgaand aan de opsluiting of

tijdens de verwijdering naar het land van herkomst. Alle twintig incidenten wor-

den binnen dit onderdeel van het onderzoek samen behandeld gezien hun ty-

pische aard. Op sommige ogenblikken verschillen ze niettemin weinig van de
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overige cases uit het onderzoek, behalve de (ogenschijnlijk) hoge mate van in-

toxicatie die de persoon in een zorgwekkende toestand brengt. 

De meeste personen worden aangehouden op basis van openbare dronken-

schap (acht cases), na een verkeersongeval of sturen in dronken toestand (vijf

cases), na het plegen van diefstal (drie cases), wegens relationele conflicten en

vernielingen op straat die de openbare orde verstoren (drie cases) en ten slotte

als gevolg van een illegaal verblijf in het land (één case). Er doen zich negen

incidenten voor met burgers die een malaise doen na de opsluiting in een po-

litiecel en die ofwel ter plaatse, ofwel achteraf in het ziekenhuis overlijden. Eén

incident betreft een onduidelijk overlijden van een persoon, in één van de vol-

gende dagen, na de verwijdering. Negen personen die na een malaise in de cel

overlijden, blijken reeds op het ogenblik van hun aanhouding in een zorgwek-

kende toestand te verkeren. Zes ervan zijn fel dronken en totaal versuft wanneer

de politie ter plaatse komt na een oproep, een zevende persoon is enorm suf

en verward, na een mogelijke aanrijding met vluchtmisdrijf en één van de twee

personen die aangehouden worden op basis van het plegen van criminele fei-

ten, blijkt achteraf ‘veel te rustig geweest te zijn voor iemand die betrapt werd’.

De kenmerken van deze personen zijn vaak identiek: ze kunnen niet meer op

hun benen staan, sommigen hebben in hun broek geplast, anderen hebben

overgegeven, een aantal van hen draagt geen kledij aangepast aan de weersom-

standigheden – ze hebben bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam –, de mees-

ten zijn totaal versuft, spreken wartaal en zijn niet noodzakelijk agressief op het

moment van de tussenkomst. Het merendeel heeft waarschijnlijk maar half be-

seft wat er men hen gebeurde en waar ze zich bevonden. Ze sliepen immers

doorheen alle politiemaatregelen!

De tien overige cases zijn gelijkaardig wat hun aard betreft. Ze hebben alleen

niet het overlijden van de persoon tot gevolg, al is dit risico wel aanwezig. Bij

deze incidenten, zonder fatale afloop, bevindt de persoon zich eveneens in een

zorgwekkende toestand, hij krijgt alleen niet onmiddellijk de noodzakelijke zor-

gen die hij behoeft of vraagt. Drie van deze burgers worden aangehouden nadat

de politie ter plaatse wordt geroepen voor een verkeersongeval, een andere rijdt

zigzag over de baan. Het gaat eenmaal om een fietser en eenmaal over een mo-

gelijke chauffeur die buiten op een parking naast een aantal beschadigde voer-

tuigen wordt aangetroffen. Een andere persoon, opgepakt voor stalking, wordt

eveneens in zijn voertuig aangetroffen. Al deze mensen verkeren in een zwaar

benevelde toestand. Eén persoon heeft onbewust voor de buitenwereld alcohol

en medicijnen ingenomen om vervolgens met zijn voertuig in het water te rij-

den. Op het ogenblik dat hij een einde aan zijn leven wil maken, komt de politie
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tussen. De politie arresteert gewoon de persoon die ze in de buurt zocht voor

stalking. Behalve deze persoon, geven de meeste anderen hun zorgwekkende

toestand zelf aan (of kunnen dat). Vijf onder hen klagen over hoofdpijn of ver-

tonen verschillende kwetsuren in hun gezicht. Eén persoon heeft hartklachten

en één persoon beweert een epilepsieaanval te hebben op het ogenblik van de

tussenkomst. De politie vindt de man in een heel diepe slaap op een stoel van

een caféterras. Minimum twee personen blijken 66% invalide zijn. Drie perso-

nen blijken effectief op basis van een attest diabetespatiënt te zijn. Deze zorg-

wekkende lichamelijke toestand biedt echter op geen enkel moment een

bijkomende garantie voor het inroepen van medische hulp. Slechts in twee ca-

ses brengt de politie de persoon onmiddellijk na zijn arrestatie over naar een

urgentiedienst. Daar wordt echter alleen een attest voor opsluiting gevraagd of

afgeleverd. Er wordt maar in één geval medisch advies ingewonnen over het al

of niet toedienen van medicijnen. Deze vraag wordt echter via de telefoon ge-

steld, zodat de arts de werkelijke toestand van de persoon niet in aanmerking

kan nemen.

2. OPENBARE DRONKENSCHAP: EEN MAATSCHAPPELIJK 
PROBLEEM?

“What we do know is that there is a higher rate of sudden death during restraint

encounters. We also know that there are additional factors that may occur at the

same time that increase the risk of sudden death. Some of these include fear,

panic, paranoia, aggression, exhaustion, exertion, medical problems, medication

effects, illicit drug use, restricted breathing, restraint or positional asphyxia, and

adrenaline. Combinations of these factors may multiply the effect”16.

Volgens het onderzoek van het controleorgaan in het Verenigd Koninkrijk be-

vindt één op de vijf aangehouden personen zich in een dronken toestand17. Uit

het onderzoek van Reiner (1991) en Manning (1996), dat specifiek een aantal

cultuuraspecten van de politie en haar werking als uitgangspunt heeft, blijkt dat

politieambtenaren het moeilijk hebben met dit soort politiewerk. Ze vinden dat

de tussenkomsten voor dronken personen hen van het echte politiewerk afhou-

den. Dit soort politiewerk wordt beschouwd als tijdverlies! In België maken zo-

16 CONNER, Michael G., Psy. D, In-Custody Death, Woodbury Reports Inc., 2002.
17 Volgens een studie van NIVEN en CHERRETT in 1994.
De zorgwekkende toestand wordt veroorzaakt door ‘dronkenschap’ 29



wel de wet op de openbare dronkenschap als het optreden bij openbare

ordeverstoring het mogelijk dat burgers door de politie bestuurlijk worden aan-

gehouden. Deze persoon kan dan voor minimum twee en maximum twaalf uur

in een politiecel worden opgesloten. De mate of de aard van de dronkenschap

kan en wordt hierbij niet in vraag gesteld. De ‘dronken’ burger, die de openbare

orde verstoort door nachtlawaai of door zijn gedragingen, wordt opgesloten in

een politiecel om zijn roes uit te slapen. Uit de bloedtesten van de overleden

personen kan men opmaken dat ze inderdaad veel alcohol consumeerden,

doch in combinatie met tal van andere intoxicerende middelen. De toestand

wordt door de politie in de vaststellingen meestal als volgt omschreven: de per-

soon is niet meer in staat op zijn benen te staan, spreekt wartaal, is gedesoriën-

teerd, bevindt zich in een labiele toestand, waardoor hij niet meer op een

normale manier kan handelen én vormt een gevaar voor zichzelf of voor ande-

ren. 

Het is meer en meer een maatschappelijk gekend verschijnsel dat mensen ster-

ven ten gevolge van een overdosis drugs of ten gevolge van een te hoge alco-

holintoxicatie. Internationaal onderzoek wijst uit dat het aantal dergelijke plotse

sterfgevallen juist veel hoger is wanneer het gaat om personen die, in ‘dronken

toestand’, het voorwerp van dwang en eventueel van geweld uitmaken! De

combinatie van een heel hoge mate van intoxicatie ten gevolge van verdovende

producten, versterkt met een aantal emotionele en lichamelijke reacties ten ge-

volge van opwinding, angst of woede bij de aanhouding, zou juist de aanleiding

kunnen zijn van de zorgwekkende toestand. In de onderzochte cases gebruikte

de politie minstens zevenmaal dwang en geweld om de persoon aan te houden

en op te sluiten. Volgens Karch en Stephens18 is het beter fel dronken, geweld-

dadige en fel geagiteerde personen naar het ziekenhuis te brengen dan ze in

een politiecel op te sluiten. Psycholoog Connor meent dat de toestand van dron-

kemanswaanzin altijd onmiddellijk een medisch onderzoek en dito behandeling

vereist. Een aantal personen loopt immers het risico om in coma te raken, met

de dood tot gevolg. In dit staal zijn er relatief veel personen bij aankomst van

de hulpdiensten en/of de politie buiten bewustzijn of reeds in coma. Hun toe-

stand wordt voorafgaand aan de opsluiting niet gecontroleerd. Minstens drie

van hen blijken zelfs na een tijdsverloop van meer dan twaalf uur nog steeds

dezelfde ernstige kenmerken van labiliteit en intoxicatie te vertonen. Volgens

het onderzoek in het Verenigd Koninkrijk door de Police Complaints Authority

18 KARCH, S.B. en STEPHENS, B.G., “Drug abusers who die during arrest or in custody”,
The Journal of the Royal Society of Medicine, 1999, 92, p. 110-113.
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sterven 54 personen op die manier tussen 1990 en 1998 onder politietoezicht.

Dit betekent dat ongeveer 25% van de sterfgevallen onder politietoezicht in het

Verenigd Koninkrijk zich voordoet als gevolg van een veel te hoog intoxicatie-

gehalte. 

3. DE OGENSCHIJNLIJK ‘DRONKEN’ TOESTAND OP BASIS VAN 
GEDRAGINGEN!

“Het grootste gedeelte van de aanhoudingen in ons land is van bestuurlijke

aard – sommige bronnen spreken over 80%. Men grijpt in deze cases meestal

terug naar de wettelijke regeling van de openbare dronkenschap, waarbij duide-

lijk blijkt dat de notie ‘dronkenschap’, zoals we die wellicht uit de periode van

het verschijnen van de regeling kenden, actueel volledig achterhaald is”. 

De ogenschijnlijk ‘dronken’ toestand kan nochtans aan diverse intoxicatiemid-

delen, zoals alcohol, bepaalde medicijnen en zeker ook drugs worden toege-

schreven. Bij elk van de personen stelt men achteraf overdadig drankgebruik,

in combinatie met drugs en medicijnen, vast. De medische expertises tonen aan

dat het telkens om een uitermate hoog alcoholgehalte gaat bij sommige perso-

nen bedraagt dit meer dan 4 mg in combinatie met pijnstillers of slaapmiddelen

zoals valium, morfine, lexotan, rophypnol, dafalgan, etc., en soms in combinatie

met verschillende opwekkende middelen zoals cocaïne en/of drugsvervangers

zoals methadon. In drie gevallen krijgt de betrokkene extra medicatie, namelijk

hoestsiroop en depronal, toegediend door de familie of door een arts. Boven-

dien moeten we even stilstaan bij de notie ‘dronken’, zoals ogenschijnlijk het

geval is in de meeste van deze twintig cases. Uit de beschikbare autopsieversla-

gen blijkt dat de doodsoorzaak van twee personen een hoofd- of hersenletsel

is en dat een derde persoon, naast de inname van drugs en medicijnen, ook

sporen van griep vertoont. Minstens vijf personen uit de laatste tien cases – we

spreken hier niet over een fatale afloop – hebben hoofdletsels opgelopen. In

een aantal gevallen lijkt zelfs een bepaald medisch ziektebeeld van iemand

eveneens op dat van een ‘dronken’ persoon. Blijkbaar wordt een diabetescrisis

of een aanval van inspanningsastma onmiddellijk beoordeeld op basis van de

uiterlijke kenmerken, die men in de maatschappij meestal toeschrijft aan ‘dron-

kenschap’ of druggebruik. Alcohol- en druggebruik kunnen onderliggend zijn

aan de globale toestand van de persoon. Ze kunnen in elk geval een bepaalde

crisistoestand bij een persoon die aan een bepaalde ziekte lijdt, uitlokken. Wei-
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nig van de aangehouden personen vragen zelf om hulp of om verzorging. Hun

gedrag straalt meestal complete rust uit. Dit is ook wat men eigenlijk verwacht

van een persoon die zijn roes moet uitslapen. De vraag die we ons kunnen stel-

len is of het wel mogelijk is om iemands werkelijke toestand vast te stellen van-

op een afstand? Een persoon die in een ‘diepe’ slaap lijkt, kan zich namelijk

evengoed in coma bevinden. Van de negen overleden personen vindt men er

op het ogenblik van de vaststellingen vijf languit op de rug op de grond. Eén

persoon ligt op die manier op de matras, één bevindt zich op zijn buik en ge-

zicht op de matras en ten slotte treft men twee personen ineengezakt aan in de

resten van braaksel of in hun uitwerpselen. 

De persoon wordt vaak ten onrechte beschouwd als ‘gewoon dronken’ en dient

in de cel te blijven om zijn roes uit te slapen. In de meeste cases gaat het dui-

delijk niet alleen om dronkenschap ten gevolge van het drinken van alcohol,

maar heeft de persoon aanvullend een cocktail van medicijnen of drugs gecon-

sumeerd. Het valt echter op dat de politie zich voornamelijk concentreert op de

uiterlijke gedragingen van de persoon en veel minder de globale situatie als een

geheel beschouwt. Een aantal ‘dronkaards’ in dit onderzoek is duidelijk het

slachtoffer van een verkeersongeval of kan verondersteld worden dat te zijn.

Anderen vertonen al sporen van geweldsgebruik voor de politietussenkomst. Ie-

mand klaagt herhaaldelijk over pijn in de borststreek en één van de politieamb-

tenaren zal wellicht op een bepaald moment getwijfeld hebben en de persoon

in crisis suiker toegediend hebben, zodat deze persoon zijn toestand uiteindelijk

zelf kan toelichten. De globale toestand van de persoon duidt relatief vaak op

de aanwezigheid van een veel ernstiger situatie dan men initieel denkt. Verschil-

lende personen van wie vooraf kon verondersteld of gezien worden dat ze ziek

zijn of het slachtoffer zijn van een verkeersongeval, braakten voor of tijdens het

toezicht, anderen zaten in hun eigen urine of uitwerpselen. Opvallend is dat

veel van deze personen, die uiteindelijk een drieste dood in de cel kennen,

nooit echt bij bewustzijn gekomen zijn. Men treft hen al slapend aan, men

brengt hen al slapend over en ze blijven vervolgens de ganse tijd onbeweeglijk,

in dezelfde houding, slapen in de cel. De persoon geeft een bijzonder rustige

indruk tijdens zijn verblijf in de cel – hij slaapt volgens de betrokken politieamb-

tenaren gedurende de volledige periode van opsluiting zijn roes uit – en boven-

dien stelt de politie de crisistoestand van betrokkene pas vast op het ogenblik

dat de persoon moet vrijgelaten worden. Op dat ogenblik stelt de politie de ma-

laise of de dood vast. Dat een aantal van hen al meerdere uren onbeweeglijk

op de grond op zijn rug ligt, lijkt helemaal niet alarmerend te zijn. De onnatuur-

lijke houding of de zorgwekkende toestand zelf wordt uitsluitend bij een effec-
32 Incidenten met personen onder politietoezicht



tieve controle, in de nabijheid van de persoon, waargenomen. Men kan in de

meeste cases bezwaarlijk spreken van een ‘normale’ toestand en in elk geval is

die toestand een aantal keren zo ernstig dat ze leidt tot het overlijden van de

‘ogenschijnlijk normaal dronken’ persoon. In drie andere cases vormt diabe-

tes(crisis) een enorm versterkende risicofactor. Een man, die het bewustzijn

heeft verloren achter zijn stuur na een verkeersongeval, wordt verkeerdelijk

aanzien als zwaar dronken. Een tweede persoon bevindt zich op een bepaald

moment in comateuze toestand in de cel ondanks zijn herhaalde vraag om de

voor hem noodzakelijke medicijnen. Een aantal andere personen wordt hard-

handig aangepakt, omdat de politieambtenaren ervan uitgaan dat ze een be-

paald ziektebeeld veinzen. De meeste personen uit dit onderzoek leveren

achteraf het bewijs van de ziekte af en beweren trouwens het document altijd

bij te hebben. 

4. MEDISCHE ZIEKTEBEELDEN IN COMBINATIE MET INTOXICATIE

“Although they cannot be expected to make medical diagnoses, custody officers

could be trained to identify people who might be at risk while in their care”19.

De opsluiting in een politiecel houdt vaak verband met een gebrek aan slaap,

een tekort aan voeding en onvoldoende zorgen. Soms spelen de gevolgen van

geweld en vooral hoofdletsels een grote rol in de ‘lichamelijke toestand’ van de

persoon. Sommige gearresteerde burgers wenden soms een bepaald ziekte-

beeld aan, zoals epilepsie, astma of diabetes, om de opsluiting eventueel te ont-

lopen20. Alleen een arts is in staat om een juist oordeel over een bepaald

ziektebeeld te vellen! Het risico dat de persoon inderdaad een crisis doormaakt,

is veel te groot om daaromtrent twijfel te laten bestaan. De persoon die aan epi-

lepsie lijdt, kan juist omdat hij onder invloed van alcohol of drugs is of verwon-

dingen aan het hoofd heeft, een epilepsieaanval krijgen. Hij verliest dan het

bewustzijn, draait weg met de ogen, wordt heel bleek, kan spasmen vertonen

en kan schokken over het ganse lichaam. Uitwendig ziet men in een aantal ge-

vallen schuim verschijnen op de mond. Niet al deze signalen zijn telkens aanwe-

zig. Een aanval van epilepsie kan zich immers ook heel onduidelijk uiten in de

19 MOORHOUSE, P., Police Complaints Authority, Deaths in Custody: reducing the risks,
Londen, 1999, p. 11.

20 CHARIOT, P., (Ed.), Garde à vue: réalités médicales. Asthme et Garde à vue, Diabète et
garde à vue, Epilepsie et garde à vue, p. 157-178.
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vorm van absences, waardoor de toestand van de persoon door iemand die

daarmee niet vertrouwd is, miskend wordt. Na een aanval valt de persoon mees-

tal in een diepe slaap of verglijdt in een semi-comateuze toestand. Wanneer

men de persoon pas op dat ogenblik vindt, kan zijn toestand tot veel verwarring

leiden. Eén persoon uit dit onderzoek werd slapend op een stoel buiten een

café gevonden en beweerde dat hij een aanval van epilepsie doormaakte. In elk

geval moet een persoon waar twijfel over bestaat, wanneer hij ogenschijnlijk on-

der invloed is, bij een urgentiedienst terechtkomen. Men kan dan zijn toestand

nagaan via een bloedtest. De stress die gepaard gaat met een opsluiting brengt

ook de diabeticus uit evenwicht. Een tussenkomende arts moet altijd heel op-

merkzaam zijn voor elk zorgwekkend signaal en zeker voor eventuele recente

problemen. Wanneer de opgesloten persoon insulineafhankelijk is, dan dient de

normale behandeling te gebeuren onder medisch toezicht. Daarnaast moet deze

behandeling gekoppeld worden aan het meten van het glycemiegehalte in het

bloed, aangevuld met een adequate voeding21. Ten slotte is een astmalijder in

een situatie van opsluiting sowieso een risicovol persoon. Niettegenstaande ast-

ma nogal vaak aangewend wordt als strategie om de opsluiting te ontlopen of

in te korten, is de reële toestand van een astmapatiënt zonder meer zorgwek-

kend binnen de vier muren van een cel. Astma uit zich in verschillende vormen.

In deze cases zijn er minstens twee vormen aanwezig, namelijk een acute astma-

aanval waarbij de persoon ook nog lijdt als gevolg van zijn verwondingen en

een aanval van inspanningsastma. Opvallend in al deze cases is dat maar weinig

betrokkenen de voorgewende toestand veinsden, integendeel! 

De politie is soms wel degelijk op de hoogte van de mogelijk zorgwekkende

toestand en laat in een aantal gevallen toe dat opgesloten personen nog extra

medicatie toegediend krijgen in de cel door hun familieleden. Soms dient ze zelf

geneesmiddelen toe op vraag van de betrokkene of van zijn familie. In weinig

gevallen wint de politie het advies van een arts in. Uit de analyses van de

documenten blijkt nochtans dat de persoon vaak al heel wat kalmerende en/of

opwekkende middelen heeft ingenomen, waardoor extra medicijnen een ver-

sterkende werking kunnen hebben. Er komt echter ofwel helemaal geen dokter

aan te pas, ofwel verstrijken er eerst verschillende uren vooraleer er iets wordt

ondernomen. Opvallend is eveneens de totale periode die verloopt tussen de

aanhouding en de uiteindelijke vrijlating of de vaststelling van de malaise en/of

dood van de persoon. De duur speelt niet alleen rechtstreeks in het nadeel van

21 CHARIOT, P., (Ed.), Garde à vue: réalités médicales, Glyphe & Biotem éditions, 2004,
p. 165-170.
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een zorgbehoevende persoon, omdat hij de zorgen moet ontberen, maar boven-

dien overschrijdt de periode van opsluiting vaak ook de normale arbeidsduur

van een interventie- en permanentiedienst, waardoor elke personeelsaflossing,

juist omdat er een gebrek aan kennis en informatie-uitwisseling is, onrecht-

streeks de zorgbehoevende persoon benadeelt. 

Het is zelfs zeer de vraag of een aangehouden persoon, ongeacht de reden daar-

voor, die ziek is of in een zorgwekkende toestand verkeert, überhaupt thuis-

hoort in een politiecel. De meeste van deze personen worden in de cel op-

gesloten op basis van een bestuurlijke maatregel. Ze verblijven, of ze buiten

bewustzijn verkeren of niet, of integendeel juist wel kunnen aangeven dat ze

ziek zijn of medische hulp nodig hebben, gedurende een zeer lange periode in

de politiecel. Er verloopt gemiddeld acht à negen uur tussen de opsluiting en

de uiteindelijke vaststelling van de zorgwekkende toestand, hetzij omdat de per-

soon zich op dat moment zelf tot de hulpdiensten kan wenden bij zijn vrijlating,

hetzij omdat de malaise of de dood van de persoon wordt vastgesteld door de

politie. Doorgaans wordt er helemaal geen medische hulp ingeroepen door de

politie. Uit een aantal cases komt naar voor dat de zorgbehoevende persoon

zich, gezien de veiligheidsmaatregelen, in zijn ondergoed of zelfs enkel in slip

in de cel bevindt. De temperatuur in de cel wordt daarentegen nergens geno-

teerd. Sommige personen die achteraf klacht neerleggen, melden dat ze half

naakt in een koude cel moesten blijven. De meeste personen uit deze cases zijn

ook ziek of lijden in hun benevelde toestand aan de gevolgen van verwondin-

gen of van een bepaald ziektebeeld. 

5. DE VOORWAARDELIJKE ZORGVERSTREKKING?

“Lack of care, as a finding in inquest, is not the same as ‘carelessness’, in the civil

law sense […] Times Law Report 28 April 1994 recommended that it should be

expressed as ‘Neglect’, rather than ‘Lack of Care’, and this was defined by the

Court of Appeal as ‘a gross failure to provide adequate nourishment or liquid, or

failure to provide or procure basic medical attention of shelter or warmth for

someone in a dependent position (because of youth, age, illness or

incarceration) who could not provide it for himself”22.

22 Dr. Peter Dean, Presentatie ter gelegenheid van “Deaths in Police Care”. Preventing and
Managing a Death in Police Care op 28 april 2005. 
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De cases waarbij de zorgwekkende toestand vooraf aanwezig is, hebben, on-

danks hun bijzonder verloop, veelal zowel de achtergrond van de persoon als

de situatie waarin hij zich bevindt gemeen. Het gaat bij deze incidenten vooral

om volwassen mannen (zeventien cases). Ze zijn ofwel jong – het zijn jonge der-

tigers – ofwel van middelbare leeftijd – het zijn gevorderde veertigers. De twee

uitzonderingen zijn extreem in leeftijd, namelijk een jongen van zeventien jaar

en een oudere persoon van negenenvijftig jaar. Een groot deel van de betrok-

kenen is terug te vinden aan de rand van de maatschappij. Men treft hen aan

op straat in een belabberde, vieze en soms vernederende toestand; ze liggen of

hangen op de grond. De meeste personen hebben geen vast adres noch inko-

men en hebben bovendien ook geen sociaal vangnet meer. Ze leven normaal

gezien in een kamertje, een home, een transitcentrum of soms gewoon op

straat. Velen van hen zijn ook regelmatige drinkers en/of nemen geregeld drugs,

methadon of andere verdovende middelen. Een aantal neemt regelmatig medi-

catie, waaronder zowel opwekkende als slaapmiddelen. Sommigen zijn langdu-

rig depressief en een aantal van hen is duidelijk op de dool. Het zijn dergelijke

personen die wellicht passen binnen de definitie die Reiner en Manning in hun

onderzoeken beschrijven als een ‘object van tijdverlies’! De familieleden hebben

in een aantal gevallen al geruime tijd niets meer gehoord van deze personen.

De politie wordt opgeroepen voor een persoon die zich in een zwaar benevelde

toestand voor een café, op de stoel van een terras, op de markt of ter hoogte

van een metroingang bevindt. Een aantal van deze personen is door de politie

gekend van vorige tussenkomsten. Het is in elk geval duidelijk dat ze, hoewel

de politie hen meeneemt, niet noodzakelijk uit de ‘gevaarlijke’ toestand waarin

ze zich bevinden, worden gehaald! De meesten zijn ‘lichamelijk’ doodziek en

hebben dringend nood aan medische hulp. De derde die hulp inroept voor een

dergelijk persoon op straat heeft alleen de nood aan zorgen voor ogen wanneer

hij de hulpdiensten belt. Het resultaat, namelijk de tussenkomst van de politie,

biedt deze persoon echter geen grotere garantie op de bescherming van zijn

rechten en vrijheden. 

De analyse van de cases die een noodlottig verloop kennen, wijst uit dat de per-

soon zich, al of niet waargenomen door de politie, al in een zorgwekkende toe-

stand bevindt wanneer hij of zij opgesloten wordt! Er gebeurt soms in een

beperkt aantal gevallen, op initiatief van de politie, een medische controle voor-

afgaandelijk aan zijn opsluiting. Het resultaat van die medische controle en

vooral de wijze waarop ze gebeurt, met eventuele melding van problemen,

maakt in geen enkel geval deel uit van de politionele vaststellingen in het kader

van de arrestatie. We weten dus helemaal niet of deze personen eventueel wei-
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gerden om zich te laten onderzoeken of in werkelijkheid helemaal niet onder-

zocht werden, ondanks de toestand waarin ze zich bevonden. De globale

analyse duidt in elk geval op de gebrekkige begeleiding en opvang van de zorg-

behoevende burger zodra hij onder het toezicht van de politie komt. Achteraf

kan de persoon enkel klacht indienen voor de handelwijze van de politie. Voor-

al het feit dat een persoon herhaaldelijk overgeeft of na verloop van twaalf uur

nog steeds wartaal spreekt, specifiek klaagt over pijn in de borststreek en gedu-

rende een ganse periode niet eens volledig bij bewustzijn komt, zou op zijn

minst voor hulpverleners, hetzij de politie in eerste lijn, hetzij de bijgeroepen

arts, alarmerend moeten zijn.

Het kunnen aangeven van zijn nood blijkt in de politiepraktijk één van de grote

voorwaarden om eventueel medische verzorging te kunnen genieten. Het feit

dat er in veel cellen een bel aanwezig is, is daar een stille getuige van. Een po-

litieofficier verwoordt het als volgt: “de persoon vroeg helemaal niets en klaagde

ook nergens over”. In de meeste gevallen kan de persoon zelfs niet meer op zijn

benen staan, laat staan op de bel duwen om zijn nood te klagen! In deze cases

velt de politie telkens zelf en alleen het oordeel over de toestand van de per-

soon. Het is de politie die autonoom beslist om de persoon niet door te sturen

voor medische verzorging. Slechts in twee cases gaat men voor de opsluiting

langs een urgentiedienst om de opsluiting ‘officieel te verantwoorden’, de per-

soon krijgt echter niet de noodzakelijke zorgen die hij op dat moment vraagt.

De politie beoordeelt reeds bij de tussenkomst de toestand op basis van gedra-

gingen. Eén van de slachtoffers van een diabetescrisis had net om die reden een

verkeersongeval. De jongeman, die lijdt aan inspanningsastma, kan zich niet on-

middellijk van de straat verwijderen. De politie beoordeelt de toestand ver-

keerd. Een tweede slachtoffer van diabetes maakt door de afwezigheid van

slachtofferzorg een crisis door in de cel bij gebrek aan insuline. De politie ge-

bruikt soms dwang en geweld wanneer ze veronderstelt dat de persoon een

ziekte veinst en daardoor onvoldoende wil meewerken. Niettegenstaande het

incident gelukkig niet altijd een fatale afloop kent en de persoon in casu net op

tijd de nodige zorgen krijgt, is de voornaamste vaststelling dat het ‘onjuist’ oor-

deel veelal uitsluitend wordt geveld door de politieambtenaren. Zij beslissen of

de lichamelijke of fysieke toestand van aard is dat men hulp moet inroepen. Eén

zaak is wel duidelijk in deze cases, namelijk de politieambtenaren zijn zelf on-

voldoende getraind om bepaalde zorgwekkende situaties te onderkennen, te

duiden en met de nodige aandacht te behandelen in het kader van hun eerste-

lijnsopdrachten! In het Verenigd Koninkrijk wordt politieagenten aangeleerd om

risicoanalyses uit voeren op basis van een minimum van zes vragen. Dit bete-
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kent dat zij de opgesloten persoon geregeld moeten onderwerpen aan een dia-

loog en kijken in hoeverre hij of zij in staat is bewust te antwoorden op deze

vragen. 

Het bezit van financiële middelen is, in de achtergrond, een andere verborgen

voorwaarde voor het verlenen van medische hulp. We zien dat enkel in geval

van een crisistoestand medische verzorging wordt ingeroepen, behalve wan-

neer de mogelijkheid bestaat om een dokter te vorderen, zoals bij een gerech-

telijke aanhouding. In minstens één van de cases komt expliciet naar voor dat

de politieambtenaren op een bepaald moment aarzelen om de persoon over te

brengen naar het ziekenhuis, omdat ze veronderstellen dat hij de kosten ervan

niet zal kunnen dragen. Bijkomende cases wijzen frequent op het probleem van

de medische kosten naar aanleiding van een opsluiting. In sommige politiekorp-

sen is het gebruikelijk om de persoon vóór opsluiting te laten nakijken. Het at-

test staaft enkel het zogenaamd ‘verantwoord opsluiten’ in een politiecel, maar

houdt geen specifieke verzorging in! Degenen die nadien hun noodlijdende toe-

stand in de cel (kunnen) aanklagen, wijzen op het feit dat er niet dikwijls een

medisch onderzoek plaatsgrijpt wanneer ze overgebracht worden en al hele-

maal niet voor de zorgwekkende toestand waarin ze zich bevinden. Achteraf

krijgen ze de rekening van de geneeskundige zorgen gepresenteerd. Het is wel-

licht een belangrijke vaststelling dat op die manier de achtergrond van de per-

soon de bepalende factor blijkt te zijn om al of niet toegang te krijgen tot

noodzakelijke medische zorgen, wanneer hij of zij zich verplicht onder politie-

toezicht bevindt. 

6. ONDER ‘TOEZICHT’ VAN DE POLITIE!

“De Franse politieterminologie ‘garde à vue’ verwijst duidelijk naar het doel van

de opsluiting in een politiecel, namelijk ‘het plaatsen van een persoon onder het

oog van de politie’. In de regelgeving is de voorwaarde voor de aanhouding in

het kader van de ‘openbare dronkenschap’ het gevaar dat de persoon vormt voor

zichzelf of voor een ander! In feite vormt dit toezicht op een gearresteerde

persoon dus een logisch gevolg daarvan!”

Een persoon die in een politiecel opgesloten wordt voor openbare dronken-

schap met de bedoeling om er zijn roes uit te slapen, wordt onder het ‘toezicht

van de politie geplaatst’. De werkelijkheid van vandaag is echter niet meer die

van gisteren. Als een persoon in nood verkeert, dan moet hij in elk geval tijdig
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de noodzakelijke zorgen krijgen die hij of zij behoeft, maar dan moet ook het

politietoezicht, volgens de conclusies van de studie in het Verenigd Koninkrijk,

minstens om de 30 minuten gebeuren. De gezondheid van de burger primeert

altijd op de gepleegde feiten en op de eventuele strafmaat! In België bestaan er

uitzonderlijke voorbeelden van lokaal toepasselijke regelingen, die het mini-

mumtoezicht op bepaalde aangehouden personen voorschrijven om de vijftien

minuten23, doch in de praktijk, in al deze cases althans, is dit toezicht net zoals

de uitvoering ervan, op bepaalde specifieke en geregelde tijdstippen, zeker niet

gebruikelijk! Bovendien kan een dergelijk toezicht op vandaag onmogelijk uit-

gevoerd worden door de persoon die ook nog tal van andere taken moet

vervullen in permanentiedienst of wanneer er voor elk bezoek aan het cellen-

complex een interventiepatrouille moet worden binnengeroepen. Dit systeem

blijkt in de meeste korpsen, bij deze incidenten betrokken, van toepassing te

zijn. 

Uit de analyse van deze twintig cases blijkt vooral ook een gebrek aan toezicht

en registratie van uitvoeringswijzen en tijdstippen. Opvallend is wel dat politie-

ambtenaren meestal het toezicht als een deeltaak of als sluitstuk van een inter-

ventie uitvoeren. De politieambtenaren hebben permanentie op de dienst

onthaal of dispatching of zijn één van de beschikbare interventieploegen, wan-

neer er geen specifieke bewakingsdienst voorzien is. In dit laatste geval gaat het

veelal om een groter korps of zone, waar iemand specifiek instaat voor het ver-

blijf en de bewaking van aangehouden personen in het cellencomplex. In dit

staal is er echter geen onderscheid in de positieve zin te bemerken. Sterfgeval-

len doen zich zowel voor in de kleine als in grote korpsen, met of zonder or-

ganisatie van een specifieke bewakingsdienst. Het grootste probleem blijkt dus

de uitoefening van het toezicht zelf! De meeste van deze personen worden pas

in een zorgwekkende toestand opgemerkt wanneer men zich effectief in hun

nabijheid bevindt. De enige registratie van effectieve controlemomenten – de

politie bevindt zich in de nabijheid van de aangehouden persoon en onder-

houdt met deze persoon een verbale of non-verbale communicatie – gebeurt op

het ogenblik van de opsluiting, op de momenten van verhoor, eventueel wan-

23 Het reglement op het stedelijk bewaarhuis van de stad Gent, goedgekeurd in de
gemeenteraad op 19 oktober 1998 (bekendmaking 22 oktober 1998) en gewijzigd in de
gemeenteraad op 13 maart 2001 (bekendmaking 15 maart 2001) bepaalt in art. 9 niet
enkel dat in dergelijke gevallen een beroep moet worden gedaan op een geneesheer,
art. 50 stelt tevens dat de bewaker zo dikwijls als nodig en minimaal om de 15 minuten
toezicht op de toestand van de opgeslotene(n) verricht. Ook de wijze van het toezicht
wordt in dit artikel expliciet vermeld.
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neer een dokter of de familie bij de persoon komt en, ten slotte, uit eigen be-

weging, wanneer de oorspronkelijke interventiepatrouille beslist nog eens langs

de cel te gaan vooraleer haar dienst te beëindigen. Uit de analyse van de docu-

menten blijkt dat andere toezichtmomenten vrij onregelmatig en helemaal niet

frequent voorkomen. Men blijft er in de officiële geschriften uiterst vaag over.

Dit komt wellicht omdat de celbewaking of het uitvoeren van toezicht niet spe-

cifiek omschreven is in de wet noch een volwaardige politietaak inhoudt. Ook

hier komt terug de perceptie van ‘tijdverlies’ naar voor. Nochtans worden er da-

gelijks over het land verspreid misschien wel meer personen bestuurlijk aange-

houden voor openbare dronkenschap dan er overgebracht of voorgeleid

worden voor een rechter of elk weekend opgepakt worden voor daden van

hooliganisme of vandalisme. 

7. DE MALAISE TIJDENS DE UITOEFENING VAN HET ‘TOEZICHT’

“Er bestaat weinig concrete regelgeving, maar ook bitter weinig concrete instruc-

ties rond het verstrekken van zorg, het toelaten van een arts, het verstrekken van

voedsel, het uitoefenen van toezicht, het noteren van handelingen en politie-

maatregelen enz. in het kader van een aanhouding!”

Het toezicht wordt doorgaans én nagenoeg uitsluitend uitgeoefend op basis van

camerabeelden, ongeacht de kwaliteit van deze beelden. Camerasystemen heb-

ben sowieso als nadeel dat, zelfs indien het beeld centraal focust op de persoon,

niet noodzakelijk de verontrustende situatie van de persoon in beeld wordt ge-

bracht. De persoon die een malaise doormaakt, gedraagt zich niet noodzakelijk

anders wanneer hij ogenschijnlijk slaapt! Men beleeft nu eenmaal een situatie

totaal anders wanneer men ze niet in de realiteit kan waarnemen via zijn zintui-

gen. We merken vooral in deze cases dat de levensbedreigende of zorgwekken-

de toestand pas duidelijk wordt voor de politieambtenaren die in de nabijheid

van de betrokkene vertoeven. Bovendien is het zo dat de meeste camerabeel-

den van slechte kwaliteit zijn en dat er afwisselend beelden worden vertoond

van verschillende cellen en van alle inkomdeuren en poorten. Dit doet het ca-

merasysteem verworden tot een bijkomende informatiebron. Ze is op zich totaal

ontoereikend als enige basis voor de bewaking van een persoon. In het gros

van de korpsen is het een ongeschreven regel dat, wanneer men de persoon

gedurende een bepaalde tijd niet meer waarneemt op de camerabeelden, men

in het cellencomplex zelf gaat kijken om zich van de toestand van de persoon

te vergewissen. Af en toe is het dan al te laat. De bewaker die een vermoeden
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heeft dat er iets niet juist is achter de celdeur, moet vaak eerst nog versterking

van binnen of van buiten inroepen, vooraleer de deur kan worden geopend. 

Het toezicht in de omgeving van de persoon beperkt zich over het algemeen

tot het nazicht via het spionvenstertje van de deur, behalve indien de cel om-

geven is met traliewerk. Het resultaat van dit toezicht is veelal dat men de per-

soon nog hoort snurken, waaruit meteen wordt afgeleid dat hij slaapt. Dit hoeft

echter niet noodzakelijk zo te zijn. Vaak berust dat oordeel op pure interpretatie

van uiterlijk zichtbare gedragingen. Uit de analyses blijkt echter dat heel wat van

deze personen een onnatuurlijke slaaphouding aangenomen hebben. Zo ligt

een aantal van hen languit op zijn rug op de grond, voorover op het bed met

het gezicht in het kussen gedrukt of ineengezakt, in de resten van hun braaksel

of uitwerpselen. Ofschoon men een ronkend geluid waarneemt, is het perfect

mogelijk dat de persoon zich in een comateuze toestand bevindt of in adem-

nood verkeert door de blokkering van de luchtwegen. 

Bij uitzondering resulteert het toezicht in een effectieve dialoog met de persoon.

Wanneer men over onvoldoende medische gegevens beschikt, is het nochtans

pas, zoals we in deze cases bemerken, op dat ogenblik dat men zich een zeker

realistisch beeld van de persoon en van zijn toestand kan vormen. Bij gebrek

aan nauw contact met de opgesloten persoon, is het quasi onmogelijk vast te

stellen of de persoon zich al dan niet in een zorgwekkende toestand bevindt!

Het gebrek aan een degelijk uitgebouwd toezicht, althans wat deze burgers in

een dergelijke toestand betreft, houdt, naar de mening van het Vast Comité P,

onvoldoende garanties in om te voldoen aan artikel 1 van de wet van 5 augustus

1992 op het politieambt, namelijk bijdragen aan de bescherming van de funda-

mentele rechten van de mens, met name het recht op leven!

8. DE POLITIEPRAKTIJK

“[…] Les recrues de la police, comme les autres jeunes, sont profondément in-

fluencées dans leurs représentations et dans leurs attentes par la désinformation

à laquelle se livrent les médias. Dans les représentations médiatiques – films,

séries télévisées, etc. – la figure du policier est plus proche de celle du samourai

que de celle du prêtre-ouvrier. Il est très douteux que les jeunes qui s’engagent

dans la police projettent initialement de venir y faire du travail social”24 . 

24 BRODEUR, J.-P., Les visages de la police. Pratiques et perceptions, Presses de l’université
de Montréal, 2003, p. 104 (uitspraak Jerome Skolnick – David Bailey (1988a, p. 19)).
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Uit de documenten blijkt dat de betrokkenen in negen van de tien gevallen ‘al-

leen’ zijn op het ogenblik dat de politie tussenkomt. Een aantal is dan slechts

half of helemaal niet bij bewustzijn. Ze worden overgebracht, gefouilleerd voor

opsluiting en daarna opgesloten in de cel. Normaliter is er enkel een oppervlak-

kige registratie van deze dwangmaatregelen. Het merendeel van deze personen

tekende wellicht geen enkel register of document en was daar wellicht niet eens

toe in staat! De politiemaatregelen noch de eventuele lokale voorschriften of

werkwijzen, als achtergrond voor het nemen van deze politiemaatregelen, ko-

men in dit soort cases, wat het onderzoeksdossier betreft, uitgebreid naar voor.

De persoon bevindt zich in een fel benevelde toestand en moet ondersteund

worden. Hij zal wellicht ook niet op modelwijze kunnen worden gefouilleerd.

Het blijft bovendien verwonderlijk dat een persoon, die officieel aangehouden

wordt voor openbare dronkenschap, nog in staat blijkt verhoord te worden en

geacht wordt dit verhoor te ondertekenen. Het Vast Comité P ontvangt relatief

veel klachten in dit kader. 

Tijdsindicaties komen enkel uit de globale analyse van een dossier naar voor,

want vaak worden ze vergeten of gewoon weggelaten uit de vaststellingen.

Achteraf is het dan heel moeilijk om gebeurtenissen te reconstrueren. We vin-

den in de cases weinig aanwijzingen terug van verwittigingen, instructies of spe-

cifieke maatregelen. Uitzonderlijk wordt het toezicht permanent en rechtstreeks

voorgeschreven en geeft de wachtofficier specifiek de opdracht om elke ge-

dragsverandering aan hem te melden. Leidinggevenden worden trouwens wei-

nig betrokken bij het onderzoek betreffende een incident. Zij komen niet in de

documenten, noch in de initiële noch in de navolgende, voor en worden even-

min specifiek bevraagd in het kader van het onderzoek. Enkel de uitvoerende

politieambtenaren komen in beeld en worden gevraagd rekenschap af te leg-

gen. Dit wijst niet zozeer op het feit dat men leidinggevenden niet ondervraagt,

doch op het feit dat de politiewerking in de dagdagelijkse praktijk nogal auto-

noom verloopt! De problemen situeren zich dus wellicht vooral ook op het ni-

veau van de informele handelwijzen van politieambtenaren, die we niet zo vaak

in formele regelingen of procedures terugvinden. Het gaat om het handelen ten

aanzien van een aangehouden persoon, met name de omgang met en de zorg

voor diens veiligheid en ook voor zijn levenscomfort, ongeacht iemands achter-

grond. Dit betreft enerzijds attitudes, het leggen van contacten, het communice-

ren met en het zorg dragen voor zijn medemens en anderzijds gaat het om het

leiderschap, het nemen en dragen van verantwoordelijkheid, door te sturen en

eventueel te controleren, op de werkvloer. In het kader van deze dossiers is er

juist heel weinig informatie beschikbaar over de handelwijzen, de toezichtmo-
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menten en de daarover bestaande instructies. Concreet analyseren we in totaal

twee genoteerde toezichtmomenten per case. Dit toezicht gebeurt altijd wan-

neer men kortbij de persoon moet zijn om een bepaalde reden of maatregel.

Achteraf worden ook geen specifieke regelingen noch instructies opgevraagd.

Het blijft bij het puur materiële en technische aspect zoals de videobeelden die

men, indien ze voorhanden zijn, in beslag laat nemen en de controle van de

technische werking van de aanwezige systemen. De grote ontbrekende factor

blijft het sociaal-menselijk aspect, namelijk de uitoefening van het toezicht, de

verstrekking van hulp, voedsel en warmte of de contactname met een vertrou-

wenspersoon. Op geen enkel moment evalueert men de besluitneming, de

werkwijzen noch de handelingen. Zoals eerder al naar voor kwam in het on-

derzoek van het controleorgaan in het Verenigd Koninkrijk, stelt de familie zich

nochtans in een aantal gevallen burgerlijke partij. Zij klaagt een mogelijk schul-

dig verzuim van de politie aan. Verschillende onderzoeken moeten hier duide-

lijkheid in brengen. In België wordt niet altijd een uitgebreid gerechtelijk

onderzoek gevoerd. De onderzoeken brengen niet altijd fouten of gebreken aan

het licht. Nochtans dringt intern onderzoek zich wel op met betrekking tot de

actuele politiepraktijk, met betrekking tot de gangbare systemen, processen en

werkwijzen, opdat dergelijke incidenten zo veel mogelijk zouden vermeden

worden.
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HOOFDSTUK 5
DE ZORGWEKKENDE TOESTAND WORDT 
VEROORZAAKT DOOR ZELFMOORD OF 
EEN POGING ERTOE, DREIGING ERMEE 
OF NEIGING ERTOE

1. DE BASIS VAN HET INCIDENT

“Een man wordt na een oproep op straat aangehouden en opgesloten voor

afpersing. Hij vraagt expliciet aan de tussenkomende politieambtenaren om hem

mee te nemen, omdat hij anders toch alleen maar de mensen lastigvalt. Hij

tracht zich in het eerste halfuur na zijn opsluiting door middel van zijn T-shirt

op te hangen aan het traliewerk in de cel. De betrokken politieambtenaren zijn

op dat moment nog bezig met de administratieve formaliteiten in een lokaaltje

kortbij de cel, wanneer ze vreemde geluiden horen. De man blijkt voorheen in

dezelfde omstandigheden, in hetzelfde politiekantoor en in dezelfde cel, reeds

een poging ondernomen te hebben […]”.

Er kan op basis van de geanalyseerde cases uit dit onderdeel van het onderzoek

niet echt een verband worden aangetoond tussen de aard van de politiemaat-

regel en de (poging tot) zelfmoord. De betrokkenen zijn zowel bestuurlijk als

gerechtelijk aangehouden, soms in afwachting van een mogelijke collocatie, een

langdurige opsluiting of een definitieve uitwijzing. We bemerken doorheen al

de cases uit dit onderzoek een paar specifieke redenen als achtergrond voor de

aanhouding die telkens terugkomen. In het kader van een bestuurlijke aanhou-

ding wordt een aantal burgers overgebracht en in de cel geplaatst naar aanlei-

ding van ernstige huiselijke moeilijkheden, slagen, verwondingen en ver-

nielingen. Een tweede reden voor de aanhouding berust op de vreemde

gedragingen van de persoon op de openbare weg, hetzij te voet, hetzij als be-

stuurder van een voertuig. Veel van deze bestuurlijk aangehouden personen

hebben met elkaar gemeen dat ze ook fel dronken en agressief zijn op het ogen-

blik van hun aanhouding, zodat ze ook in deze cases vaak op basis van de wet

op de openbare dronkenschap worden aangehouden. Andere personen wor-
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den aangehouden wegens illegaal verblijf in het land of weten dat ze het voor-

werp zullen uitmaken van langdurige opsluiting. De gerechtelijke aanhoudin-

gen blijken gewoonlijk verband te houden met diefstal, waarbij het

druggebruik, in de achtergrond, een rol speelt.

De situatie waarbij de betrokkene de intentie heeft om zelfmoord te plegen in

een politiecel en daartoe effectief een poging onderneemt wanneer hij of zij

door de politie opgesloten wordt, toont vergelijkbare omstandigheden met wat

we in de literatuur rond dit thema terugvinden. De persoon is ofwel jong – vaak

een twintiger – ofwel van middelbare leeftijd, namelijk veertig jaar of meer. De

persoon tracht in dit geval zelfmoord te plegen met het middel dat voorhanden

is. In een politiecel is verhanging dan logischerwijs het voornaamste middel. Het

gaat meestal om een onvolmaakte verhanging. De personen zijn overwegend

van het mannelijke geslacht, vaak werkloos, maar in elk geval veelal zonder of-

ficieel beroep, inkomen of woonplaats. De nationaliteit van de persoon speelt

in deze cases geen rol. Een geregeld terugkerend kenmerk is het vreemde ge-

drag op het ogenblik van de aanhouding. De persoon is of lijkt fel onder invloed

van alcohol, medicijnen en/of drugs. Hij of zij wordt aangehouden na een op-

roep voor extreme agressie binnenshuis, waarbij slagen en verwondingen, als-

ook vernielingen werden aangebracht of wordt naar het politiekantoor

meegenomen op basis van abnormale gedragingen op de openbare weg. Nor-

maliter houden die gedragingen verband met ronddolen op straat, anderen las-

tig vallen of agressief reageren binnen zijn eigen omgeving. Deze aangehouden

burger is ook, ofschoon enkele personen onmiddellijk een uiterst gelaten in-

druk geven, geweldig agressief, soms zelfs hysterisch of uitzinnig bij zijn aan-

houding, om dan na verloop van tijd in de cel theatraal in het andere uiterste te

vervallen en zich erg rustig te gedragen.

Volgens de verklaringen van de politie geven deze personen geen depressieve

indruk bij hun aanhouding. Ze zijn hiervoor ogenschijnlijk veel te ‘actief’. Wel-

licht is een logische verklaring te zoeken in het verloop van de gebeurtenissen

en handelingen, waarbij de persoon centraal staat en die uiteindelijk uitmonden

in zijn aanhouding. Het verloop van deze gebeurtenissen bezorgt deze burger

juist een bijzondere graad van activiteit en gedrevenheid. Een aantal van hen is

bijvoorbeeld al uren onderweg, te voet of met de wagen, is al uren opgewonden

of razend en consumeert gedurende ruime tijd alcohol, medicijnen en/of drugs.

Daarnaast zijn de meeste woedend of uitzinnig wanneer de politie tussenkomt,

doorgaans op vraag van één van hun naasten. We kunnen er dus van uitgaan

dat het effect van adrenaline, als gevolg van het plegen van diefstal of aanwezig

bij de agressie en vernieling én eveneens aanwezig naar aanleiding van de po-
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litietussenkomst en de opsluiting in de cel, in samenhang met het effect van de

intoxicatie, de persoon in elk geval bijzonder onvoorspelbaar doet reageren.

Een buitenstaander heeft dan niet noodzakelijk een juiste kijk op de persoon

noch op zijn gemoedsgesteldheid. Vaak komt de politie voor de zoveelste keer

op rij tussen voor dezelfde problemen met dezelfde persoon. Anderzijds blijkt

de situatie eigen aan de opsluiting in een cel, afgesloten van de buitenwereld

en zonder contact met zijn naaste(n), gedurende een relatief lange periode, een

negatief effect te hebben op de gemoedstoestand van de persoon. Hij wordt na

enige tijd bijzonder rustig en gelaten en worstelt blijkbaar met zelfmoordneigin-

gen. Deze bedenking wordt trouwens gestaafd door het feit dat, hoewel veel

van deze personen fel onder invloed zijn, zij de nodige creativiteit en vinding-

rijkheid aan de dag leggen om met een uiterst minimum aan middelen en in een

gelimiteerd tijdsbestek, zelfmoord te plegen buiten het gezichts- of gehoorveld

van de politie!

2. ZELFMOORD IN POLICE CUSTODY

“En effet, ils prouvent que, par elle-même, la détention développe une très forte

inclination au suicide. Même si l’on ne tient pas compte des individus qui se

tuent aussitôt arrêtés et avant leur condamnation, il reste un nombre considéra-

ble de suicides qui ne peuvent être attribués qu’à l’influence exercée par la vie de

la prison”25.

Suïcide heeft onmiskenbaar een sociale dimensie en confronteert de omgeving

met pijnlijke vragen en schuldgevoelens26. Een groot aantal van de Belgische

cases is, wat hun aard betreft, vergelijkbaar met het onderzoek verricht door het

controleorgaan in het Verenigd Koninkrijk. In tegenstelling tot het vorige deel

gaat het hier telkens om een burger die zichzelf in een zorgwekkende toestand

brengt door zelfmoord te plegen of er een poging toe te ondernemen, in de

periode dat hij of zij zich onder het toezicht van de politie bevindt. Het zijn juist

deze cases die achteraf het voorwerp uitmaken van een uitgebreid gerechtelijk

onderzoek, waarbij een afstapping ter plaatse gebeurt, elke betrokkene verhoord

wordt en ook het resultaat van bijkomende onderzoeken, zoals bijvoorbeeld een

25 TREMBLAY, J.-M., professor sociologie aan het Cégep te Chicoutimi, Le suicide. Étude de
sociologie à partir du texte d’Emile Durkheim (1897), Livre III: Du suicide comme phé-
nomène social en général, 2002, p. 52.

26 NIVELLE, P., Onderzoek naar suïcide bij de Belgische politiediensten, 1999, p. 128.
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autopsieverslag gevraagd wordt. Het incident dat in België, naast een overmatige

intoxicatie, wellicht het vaakst voorkomt in de cel, is zelfmoord27. In dit staal ge-

beurt dit 9 keer door verhanging, tweemaal door brandstichting en eenmaal met

een wapen tijdens de overbrenging. Daarnaast worden er tien pogingen tot of

dreigingen met zelfmoord ondernomen of uitgesproken. Meestal grijpt de per-

soon ook hier terug naar verhanging. Hij wordt telkens door een bezoeker in het

cellencomplex gestoord in zijn doen. 

De onder aanhouding geplaatste persoon die zelfmoord pleegt in de cel of er

een poging toe onderneemt, maakt meestal zelf een koord door zijn kledij of

het aanwezige deken in repen te scheuren. We zien in vijftien cases dat de be-

trokkene gebruik maakt van een minimum aan kledij of een deken dat hem

wordt gelaten in de cel. Zo gebruikt de persoon meestal zijn hemd of T-shirt bij

gebrek aan veters of koordjes, die in een aantal andere gevallen dienst doen

wanneer voorhanden. De veters komen niet enkel uit het schoeisel, doch even-

goed uit een trainingsbroek of uit een korset dat om medische redenen in de

cel aan mocht blijven. Iemand anders gebruikt een in repen gescheurd deken

of het verband dat om medische redenen om zijn arm werd aangelegd. Dit be-

tekent dat zelfs het minimum aan comfort in de cel, op zeldzame ogenblikken

en vooral wanneer de betrokken persoon dit zelf expliciet wil, zijn veiligheid in

het gedrang kan brengen. Het betreft in ons land blijkbaar, volgens de cijferge-

gevens, een miniem aantal opgesloten personen die de politie telkens weer

voor een bijzonder moeilijke keuze stellen. Nochtans blijkt uit een aantal getui-

genissen van aangehouden personen dat de intentie om zelfmoord te plegen

soms ook uit de situatie zelf kan voortspruiten en heel impulsief van aard kan

zijn: “Ik zat daar urenlang in niets dan mijn slip in die koude cel. Ik was net een

misdadiger, terwijl ik in mijn leven nog nooit met het gerecht in aanmerking

kwam. Men wou niet eens mijn vrouw verwittigen die op het einde van deze

maand moet bevallen. Ook mijn vraag naar een dokter, ik ben astmalijder en

had daar opeens zoveel moeite om te ademen, bleef onbeantwoord. Ik wou op

een bepaald ogenblik maar één ding, zelfmoord plegen, mijn hoofd zo hard sto-

ten dat ik weg was […]”. De beslissing om burgers systematisch in hun onder-

goed in de cel te plaatsen of hen geen deken of matras te geven, druist in tegen

alle ethische normen en waarden en kan bovendien de grond vormen voor een

aanklacht jegens de politie, op basis van artikel 3 van het Europees Verdrag

voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat bepaalt dat “niemand mag worden

onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelin-

27 Police Complaints Authority, Deaths in Custody: reducing the risks, p. 7.
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gen of bestraffingen” of op grond van de artikelen 417bis tot 417quinquies van

het Strafwetboek. Naast dit dilemma, tussen de veiligheid enerzijds en het res-

pect voor de waardigheid en het comfort van de persoon in de cel anderzijds,

bestaat hetzelfde probleem met betrekking tot het comfort en de veiligheid van

de cel zelf. De ogenschijnlijk veilige cel kan namelijk tal van mogelijkheden bie-

den om een hefboom – om zich te verhangen – te maken. Gewoonlijk gebruikt

de persoon het aanwezige traliewerk, het zichtbare buizenwerk, de groeven van

de verluchtingsrooster of het doorkijkvenster in de deur om zijn daad te vol-

brengen. Uit de studie van de PCA blijkt dat een openstaande verluchtingsroos-

ter het vaakst als middel wordt gebruikt. Indien men deze rooster sluit, rijst

ongetwijfeld terug de vraag wat men dient te doen wanneer de persoon aan

claustrofobie lijdt of wanneer er gewoon een gebrek is aan frisse lucht in de cel. 

Uit dit onderzoek komt naar voor dat familieleden zich naderhand afvragen hoe

het mogelijk is dat iemand in een cel zelfmoord kan plegen, zeker wanneer de

hoogte van de hefboom niet eens de lengte van de persoon haalt. We merken

echter dat de burger die in de cel de intentie heeft om zelfmoord te plegen van

de geringste mogelijkheid gebruik maakt en deze daad blijkbaar ook heel be-

wust voorbereidt, hoe dronken of verward hij ook weze. De meeste incidenten

betreffen bovendien een onvolmaakte verhanging. Een aantal personen uit de

onderzochte cases snijdt alle luchttoevoer ter hoogte van de hals af, door te

gaan zitten op het bed wanneer de verluchtingsrooster of de verlichting zich

daarboven bevindt, door op zijn knieën te gaan zitten bij de deur, wanneer hij

het kijkvenster als hefboom aanwendt of door te gaan zitten ter hoogte van het

traliewerk. In één van de cases ging de persoon gewoon op het bed zitten bo-

venop de uiteinden van de koordjes van het korset die rond de hals waren ge-

draaid. De persoon kiest de tactisch gezien beste plaats uit om zijn daad te

volbrengen, namelijk buiten het directe gezichtsveld van de aanwezige camera

of van het kijkluikje in de deur. Hij of zij kiest vaak ook het tactisch beste mo-

ment uit, wellicht wanneer hij of zij al even niemand meer heeft gehoord binnen

het cellencomplex. Deze ‘zelfmoordcases’ leggen duidelijk de pijnpunten van

‘het toezicht houden op personen’ bloot!
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3. PSYCHISCHE ZIEKTEBEELDEN IN COMBINATIE MET 
INTOXICATIE

“Alcohol consumption has also been linked to mental illness, in particular

suicidality. The Department of Health (DoH, 1995) reported that 39% of men

who attempted suicide were chronic drinkers, while alcohol had been consumed

before 70% of attempted suicides by men. A combination of mental illness and

alochol abuse is believed to further extend the risk of violent behavior, although

mental illness is not identified as a single cause (McMurran 2003)”28.

Een psychiatrisch onderzoek voor opgesloten personen wordt weinig voorge-

schreven door de gerechtelijke overheid. Dit is nochtans een optie wanneer de

urgente procedure tot collocatie wordt opgestart. In het kader van een bestuur-

lijke aanhouding komt het echter nooit ter sprake. Volgens Dantchef en

Mahmoudia is zelfmoord niet enkel de eerste doodsoorzaak bij opgesloten per-

sonen, (de poging tot) deze wanhoopsdaad doet zich doorgaans ook in de eer-

ste periode van het toezicht voor. Eén van de belangrijkste indicatoren voor het

plegen van zelfmoord in de cel is de aanwezigheid van een depressieve toe-

stand bij de persoon. Niettegenstaande deze depressieve toestand niet altijd tot

uiting komt in de houding en het gedrag, merken we in veel van deze cases dat

naasten vaak goed geplaatst zijn om deze toestand wel te kennen. Vaak beves-

tigen zij achteraf dat de betrokkene depressief was. In een aantal gevallen slikte

de persoon ook al langer antidepressiva. Soms geeft de persoon in kwestie zelf

aan dat hij of zij depressief is en daarvoor medicijnen neemt. Een andere indi-

cator voor een eventuele poging is het bestaan van eerdere pogingen. In deze

cases ondernam een aantal personen reeds een poging, waaronder twee in een

politiecel. Daarnaast laten sommigen een afscheidsbrief na of dreigden ze, in de

dagen of uren ervoor, ermee zich van het leven te zullen benemen. De verschil-

lende incidenten gebeuren echter zonder het minste vermoeden van een

depressieve toestand bij de persoon, waardoor de zelfmoord veelal een impul-

sieve daad lijkt. 

Volgens Hazelhof en Verdonschot heeft de politie het meest te maken met men-

sen die lijden aan een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Vaak komt deze

stoornis voor in combinatie met een bepaalde verslaving. Zonder zich al te veel

28 BEST, D. (Dr.) en KEFAS, A., The role of alcohol in Police-related deaths, Analyses of
deaths in custody (category 3) between 2000 and 2001, Police Complaint Authority,
2004, p. 5.
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in diagnosestelling te verdiepen, gaat het hier doorgaans om personen die zich

vaak in een diep dal bevinden en geen stabiel gevoelsleven hebben. Dat soort

mensen komt in aanmerking voor impulsieve zelfmoordpogingen of -dreigin-

gen. Een aantal psychische stoornissen gaat bovendien gepaard met psychoses,

waanvoorstellingen en angstreacties. Meerdere personen uit dit onderzoek ge-

ven aan dat ze aan claustrofobie lijden en schrik hebben om opgesloten te wor-

den. Anderen geven aan dat ze in psychiatrische behandeling zijn.

4. DE PROBLEMATISCHE ACHTERGROND ALS ONBEKENDE 
FACTOR?

“1 in 6 people have a mental health problem. 630.000 people in England use

Mental Health services daily. Only 24% of those with long term mental health

problems are in work. People with mental health problems are 3 times more likely

to be in debt. 90% of the prison population have a history of mental health or

substance abuse. 7% of convicted men and 14% of women have psychosis. 9% of

those on remand are in need of urgent psychiatric treatment […]” 29.

Opvallend in al deze cases is het gebrek aan algemene kennis over de aange-

houden of over te brengen persoon. In regel is men uitsluitend op de hoogte

van de zichtbare toestand of de aanwijsbare feiten, die de enige basis vormen

voor de aanhouding van de persoon. Die kennis wordt soms aangevuld met spe-

cifieke gegevens die de politie zelf kan opzoeken via de gegevensbank over de

eventuele criminele achtergrond van de betrokkene. Dit blijkt althans uit de ana-

lyses van de schriftelijke verklaringen en verhoren achteraf. De mogelijke voor-

kennis of de vroegere ervaringen die de politie met een of meer aangehouden

personen had, blijkt niet van die aard te zijn dat de politie er, op het ogenblik

van de opsluiting, lessen kon uit trekken met het oog op de eventuele preventie

van dergelijk incident. Er is wel nuttige informatie aanwezig in de onmiddellijke

omgeving van de persoon. De huidige regelgeving – de dwingende richtlijn

MFO-3 – bepaalt de informatiestromen in het kader van de bestuurlijke politie,

maar beperkt zich tot grootschalige gebeurtenissen. Zo worden inlichtingenstro-

men voorzien rond gebeurtenissen, gekende groeperingen en eventueel geken-

29 Dr. Ian McPherson, Director National Institute of Mental Health West Midlands, Presenta-
tie ter gelegenheid van Death in Police Care: a spotlighton Mental Health Issues, 29 april
2005.
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de personen. De dwingende richtlijn regelt echter geenszins het inwinnen van

informatie die we bedoelen in het kader van de ‘individuele’ openbare ordewer-

king.

De politie weet op het ogenblik van de aanhouding bijna niets over de toestand

van de persoon, noch over zijn gemoedsgesteldheid. Nochtans verkeert een

aantal aangehouden personen blijkbaar in een, voor hen, uitzichtloze situatie

die wel gekend is door personen uit hun naaste omgeving. De opgesloten per-

sonen bevinden zich door hun vrijheidsbeneming, al dan niet tijdelijk, in een

voor hen onmogelijke ‘mentale’ situatie. Een aantal van hen blijkt in de realiteit

op de dool of op de vlucht te zijn, anderen hebben op het ogenblik van hun

aanhouding ernstige relationele problemen die wijzen op een recente definitie-

ve relatiebreuk, terwijl nog anderen opzien tegen een effectieve opsluiting in de

gevangenis of een definitieve uitwijzing uit ons land. Het is zo dat bij deze zelf-

moordcases een aantal gemeenschappelijke achtergrondkenmerken en dito ge-

moedstoestanden van de betrokkenen naar voor komen. Dit zijn aspecten van

persoonlijke, relationele en financiële aard, die ook in het algemeen terug te

vinden zijn binnen diverse studies rond zelfmoord. De meeste personen uit de

geanalyseerde cases blijken ook vaak ernstige financiële problemen te hebben.

Ze beschikken niet over een vast inkomen en blijken evenmin een vaste woon-

plaats te hebben. In elk geval lijkt het alsof de tussenkomst van de politie, die

resulteert in de opsluiting in een politiecel, abrupt een einde maakt aan het le-

ven dat hij of zij tot dan toe leidde. Dit soort informatie is echter maar gedeel-

telijk zichtbaar voor de politieambtenaren op het ogenblik van de aanhouding.

Er is in elk geval een teken aan de wand wanneer de burger zich in een uit-

zichtloze leefsituatie bevindt – daadwerkelijk op de vlucht of op de dool is, zijn

volledige hebben en houden bij zich heeft, geen familiaal vangnet, geen adres,

woonplaats noch inkomen meer heeft – en wanneer de persoon allusie maakt

op het feit dat zijn leven totaal geen zin meer heeft!

Deze informatie kan, uit wat uit de analyses naar voor komt, relatief gemakkelijk

verkregen worden bij de, vaak enige, directe naaste of bij de instelling waar de

persoon het laatst verbleef. Het gaat om informatie van eventueel eerder onder-

nomen zelfmoordpogingen, bepaalde relevante uitspraken die de persoon doet

in de aanloop van het ganse gebeuren met de politietussenkomst als gevolg, of

de kennis van bepaalde determinerende achtergrondfactoren. Niettegenstaande

de opgesloten personen uit deze cases vaak maar weinig verwanten of naasten

hebben, laten er zes een afscheidsbrief na bij een ouder, echtgeno(o)t(e)e of

vriend(in) en blijken deze verwanten meestal goed op de hoogte te zijn van de

depressieve toestand, de drank- of andere problemen van de persoon in kwes-

tie. Bovendien kent de naaste in negen van de tien gevallen een aantal andere
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elementen, zoals de uitzichtloze financiële situatie, de vlucht voor het gerecht

of de schrik voor de uitwijzing. Veel achtergrondinformatie, die pas naar aan-

leiding van het gerechtelijk onderzoek, betreffende het incident naar voor komt,

kan eigenlijk al veel vroeger bij gewone navraag in de directe omgeving van de

betrokkene worden achterhaald en op die manier de basis vormen voor extra

maatregelen in functie van het toezicht of de bewaking.

De vraag die we ons echter kunnen stellen is of de politie telkens naar aanlei-

ding van een aanhouding, een dergelijk informatief onderzoek naar de achter-

grond van de aangehoudene dient te doen. Ongetwijfeld zou een rechtstreekse

en regelmatige communicatie met de aangehouden persoon in de eerste plaats

al kunnen bijdragen tot de detectie en de eventuele voorkoming van een zorg-

wekkende toestand. We verwijzen hier terug naar het Engels systeem van risi-

coanalyse op basis van regelmatige dialoog met opgesloten personen.

Bovendien zou het nuttig kunnen zijn, ter voorkoming van dergelijke incidenten

in de cel, dat telkens er aan een aantal randvoorwaarden, zoals hierboven om-

schreven, voldaan is, er op initiatief van de politie een minimum aan informatie

bij familie of naasten wordt opgevraagd en dat bepaalde gegevens (tijdelijk) ge-

registreerd worden zodat elke betrokken politieambtenaar die zijn dienst aanvat

bij de verdere bewaking op de hoogte is van (de evolutie van) een bepaalde

verontrustende toestand. We verwijzen hier naar het soort registratiesystemen,

fiches, steekkaarten of werkdossiers, die we ook in andere urgentie- of hulp-

diensten terugvinden, een systeem dat trouwens al van toepassing is binnen be-

paalde specifieke politie-eenheden, zoals de Dienst Verwijderingen van de

federale politie. 

5. ONDER ‘TOEZICHT’ VAN DE POLITIE!

“Dans la situation de garde à vue, la personne se trouve sous surveillance

permanente et dans un lieu protégé où elle ne doit pas disposer de moyens pour

mettre fin à ses jours (lacets et ceinture sont ôtés, une fouille est réalisée pour

retirer tout objet ou produit dangereux, etc.). Ainsi, le suicide apparaît dans ce

cadre comme relevant, a priori, d’un défaut de surveillance et de nature à mettre

en cause la responsabilité professionnelle de ceux qui en étaient chargés”.

Uit de analyse van de documenten inzake aanhoudingen en overbrengingen in

het kader van bestuurlijke of gerechtelijke politie – al kan dit niet volledig in

zijn juiste proporties worden weergegeven – komt naar voor dat er waarschijn-

lijk heel weinig interactie is tussen de betrokken politieambtenaren en de aan-
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gehouden of opgesloten burger. Zoals blijkt uit de verklaringen achteraf, is er

heel weinig geweten omtrent de gedragingen of verzuchtingen van de aange-

houden personen. Eén van de oorzaken vloeit logischerwijze voort uit het uit-

oefenen van bewaking of toezicht op afstand. Bij de opsluiting of naar

aanleiding van het verhoor vraagt de burger, volgens de documenten, wel om

naar het toilet te gaan, om een sigaret te roken of om te drinken. Hij vraagt even-

tueel wanneer hij weg kan, maar vraagt in geen geval om hulp! Wellicht wordt,

zodra de persoon in de cel is opgesloten, niet meer met hem gecommuniceerd

en laat men hem, vooral bij een bestuurlijke aanhouding, uitrazen of gewoon

zijn roes uitslapen. Waarschijnlijk is een andere reden voor het gebrek aan ken-

nis te vinden in het feit dat de aanwezige politieambtenaren, de interventieploeg

of de leden van het onthaal of de permanentie ook zelf moeten instaan voor dit

toezicht en zich prioritair en logischerwijze op bepaalde momenten moeten

richten op andere dringende politietaken. Indien er sprake zou zijn van speci-

fieke celbewaking, zou de interactie met de burger wellicht meer informatie aan

het licht kunnen brengen en zouden bepaalde toestanden vlugger ontdekt kun-

nen worden! Momenteel is er geen onderscheid waar te nemen of er al dan niet

specifieke bewaking voorzien is. Geregeld in dialoog treden met opgesloten

personen behoort immers niet echt tot de Belgische politiegebruiken. Ook naar

aanleiding van de overbrenging kan men maar moeilijk geloven dat er van eni-

ge dialoog met de burger sprake kan zijn geweest, vermits één van de personen,

zonder medeweten van de agenten, uit het politievoertuig sprong of zich liet

vallen en een andere het wapen, dat in zijn bezit was, gewoon boven kon halen

om te gebruiken. In elk geval garandeert de interactie van kortbij ook hier een

betere detectie en de mogelijke vermijding van bepaalde situaties. We merken

dat de nabijheid van specifieke hulpverleners, zoals in het kader van de verwij-

dering, en zeker de materiële mogelijkheid en nabijheid van een geneesheer,

een fundamentele rol kan spelen met het oog op een vlot verloop van het ge-

beuren. 
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6. ZELFMOORD TIJDENS DE UITOEFENING VAN HET ‘TOEZICHT’

“If the level of risk is such that increased supervision is needed, then the police

station is unlikely to be a suitable location for these detainees»30.

De tijd die verloopt tussen het onder toezicht plaatsen van een persoon, en

meer specifiek tussen de opsluiting en de vaststellingen van de zelfmoord, va-

rieert meestal tussen de tweeëneenhalf en zeven uur. In die periode is de ge-

moedstoestand van de aangehouden persoon meestal ook zichtbaar gewijzigd.

Zijn agressie heeft plaats gemaakt voor een soort mentale rusttoestand, die we

eerder als ‘gelaten’ kunnen omschrijven. Meestal wordt dit, na verloop van een

paar minuten tot een paar uur in de cel, ook opgemerkt door de politieambte-

naren, omdat de persoon dan stopt met roepen of met bonken tegen de muur

of de deur van de cel. Wellicht heeft de ommekeer in gemoedstoestand te ma-

ken met de isolatie in de cel en het verloop van tijd, maar ook met de reeds

vooraf aanwezige mentale toestand bij de persoon en het effect of de uitwerking

van de genomen opwekkende of kalmerende producten. Brandstichtingen en

de meeste zelfmoordpogingen in de cel doen zich voor in een heel korte tijd-

spanne na de opsluiting. Die duur varieert van enkele minuten tot maximum

twee uur. Het is in elk geval zo dat het middel op dat moment ook onmiddellijk

voorhanden is, zoals bijvoorbeeld het wapen of het middel om vuur aan te ma-

ken. De incidenten die zich in een korte tijdspanne na de opsluiting voordoen,

worden doorgaans door de politieambtenaren omschreven als ‘aandacht trek-

ken’, omdat de persoon er ofwel expliciet mee dreigt zich te zullen verhangen

of, al te opzichtig, juist het lichtere buizenwerk van de cel aanwendt als hef-

boom.

Het feit zich te willen verhangen in een cel, waar in principe geen of uiterst be-

perkte middelen voorhanden zijn, vergt een nauwgezette voorbereiding van de

betrokkene. Wellicht is de intentie telkens even vroeg aanwezig, namelijk in de

eerste minuten tot de eerste uren na de opsluiting, doch zorgt het zoeken naar

een mogelijkheid – het maken van een ‘koord’ en het zoeken van een hefboom –

voor dit ruimere tijdsverloop.

We stellen in een aantal dossiers, waar we een beter zicht krijgen op de uitge-

voerde toezichtmomenten, vast dat de persoon de ene keer rustig op het bed

30 BEST, D. (Dr.) en KEFAS, A., The role of Alcohol in police-related deaths, Analyses of
deaths in custody (category 3) between 2000 and 2001, Police Complaints Authority,
Londen, 2004, p. 3.
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ligt en de andere keer rondloopt in zijn cel, om zich daarna weer op het bed te

leggen. De intentie tot zelfdoding is, ongeacht zijn verwarde of fel beschonken

toestand en ongeacht de verschillende situaties in deze geanalyseerde cases, tel-

kens bij aanvang aanwezig! Dit betekent dat de politie voor hen de ‘spelbreker’

is, wanneer de bewaking of het toezicht adequaat is, en dat juist de momenten

waarop er gedragswijziging optreedt de ogenblikken zijn waarop aangehouden

personen effectief met suïcidegedachten worstelen en wellicht tot actie over-

gaan. 

De helft van deze beschouwde cases resulteert in het overlijden van de betrok-

kene. De politie heeft, zoals blijkt uit de analyses, zelden onmiddellijk in de ga-

ten dat er iets loos is, noch bij de overbrenging, noch in de cel! De laatste

effectieve controle in de cel, volgens de verklaringen van de betrokken politie-

ambtenaren, gebeurde bij uitzondering in het uur voorafgaand aan de vaststel-

lingen van het incident. Bovendien valt het op dat, negen van de tien keer

midden in de periode van opsluiting, de permanentieploeg minimum één keer

wordt afgelost en er daarenboven geen notities worden gemaakt, waardoor ach-

teraf heel wat onduidelijkheid bestaat omtrent het toezicht dat door een bepaal-

de ploeg op een bepaald moment is uitgevoerd. Niettegenstaande er normaliter

registratieformulieren voor de dienstdoende politieambtenaren of de celbewa-

kers voorhanden zijn, die soms specifieke controles naar aanleiding van aflos-

singsbeurten voorschrijven, worden deze formulieren maar zelden ingevuld,

wat de uitoefening van het toezicht zelf in vraag doet stellen. De zelfmoordpo-

gingen worden verijdeld omdat men zich toevallig in de buurt bevindt – de cel-

len liggen in de buurt van het permanentie- of interventielokaal of men is

toevallig in het cellencomplex om een betrokkene te verhoren –, waardoor men

een verdacht lawaai hoort – het breken van een buis, het raar rochelend geluid

van een persoon –, het brandalarm afgaat of men rookontwikkeling opmerkt.

Men stelt daarentegen het onvermijdelijke vast op momenten dat de persoon

gedurende een langere periode niet meer waargenomen wordt op het scherm –

hij blijkt zich in de dode hoek van de cel verhangen te hebben – of wanneer

men bij het betreden van het cellencomplex of in de gang, ter hoogte van de

cellen, een specifieke, doordringende geur waarneemt. Uit de onderzochte in-

cidenten blijkt dat de politieagenten tijdens de overbrenging niets in de gaten

hebben of onvoldoende de gevolgen van bepaalde handelingen – het geweld-

dadig om zich heen slaan – kunnen inschatten. In dit geval hebben omgevings-

factoren, maar ook stressfactoren tijdens het rijden, een invloed op het

bewustzijn van de politieambtenaren. Hun normale gezichtsveld is immens be-
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perkt door de manier van rijden en door de actiegerichtheid van het gebeuren

en hun normale gehoor is verstoord door de loeiende sirene. 

7. DE POLITIEPRAKTIJK

“In de jaarverslagen van 1998 en 2001 werd ook gesproken over verregaande

insluitingsfouilleringen, waarbij de opgeslotenen werden verplicht om zich

helemaal uit te kleden (soms met uitzondering van de slip), vooraleer ze (naakt)

in de cel worden gestopt. Daarbij komt nog dat er in heel wat commissariaten

bewakingscamera’s voorhanden zijn, waardoor de ganse ‘ceremonie’ op de

schermen kan worden gevolgd door de aanwezige politieambtenaren. Of er zijn

helemaal geen aparte ruimtes om zich uit te kleden, zodat ze zichtbaar zijn voor

de anderen. Dit laatste vormt overigens op zich al een inbreuk op artikel 35 van

de wet op het politieambt“31.

Dat bepaalde politiemaatregelen, naar aanleiding van de aanhouding, de over-

brenging en de opsluiting van de betrokken burgers, achteraf in vraag gesteld

worden, is evident. De politiemaatregelen worden trouwens, in het algemeen,

onvoldoende beschreven binnen de officiële documenten. Het is echter hele-

maal niet ondenkbaar dat de fel geagiteerde en geïntoxiceerde persoon, zoals

ook hier uit de cases blijkt, de politiewerking en de noodzakelijke maatregelen

enorm bemoeilijkt. Niettegenstaande de politie in een aantal gevallen besluit de

persoon, voorafgaand aan zijn opsluiting, medisch te laten nakijken, blijkt dit in

de praktijk niet zo vanzelfsprekend. Sommige personen laten zich in een fel

agressieve toestand niet onderzoeken of worden ook helemaal niet onderzocht.

Bovendien doet hetzelfde probleem zich voor bij de insluitingsfouillering. De

burger vormt op dat ogenblik, in een dergelijke toestand, een reëel probleem,

niet alleen voor zichzelf maar eveneens voor de politie. Uit de analyses blijkt

dat die fouillering voor opsluiting in de meeste gevallen plaatsgrijpt en dit, zoals

wettelijk voorzien, met het oog op de ‘veiligheid’ van de betrokkene. Men

neemt alle gevaarlijke voorwerpen af, laat betrokkene zijn schoenen en broek-

riem uitdoen en wint, indien nodig, medisch advies in met betrekking tot het

dragen van een verband rond de arm of van een korset. De problemen duiken

echter op bij de effectieve uitvoering van de maatregel. Betrokkene blijkt name-

31 ARNOU, L., “De fouillering na 10 jaar Wet op het politieambt” in Custodes, Tien jaar poli-
tiefunctie, Brussel, Politeia, 2003, p. 189.
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lijk heel passief, agressief of dronken en kan of wil helemaal niet meewerken,

wanneer hij bijvoorbeeld niet meer op zijn benen kan staan of wild om zich

heen slaat. Soms verbergt hij voorwerpen op plaatsen die via een politiefouille-

ring niet onmiddellijk ontdekt worden en vormt aldus een waar probleem voor

de politieambtenaar die deze persoon, conform de regels en de voorgeschreven

technieken, wil fouilleren en opsluiten. In een aantal gevallen kunnen een aan-

steker of medicijnen in het bezit van de betrokkene blijven. De onmogelijkheid

tot fouilleren wordt daarentegen nooit neergeschreven in een proces-verbaal,

noch wordt hierover overleg gepleegd met de verantwoordelijke officier. Soms

wordt zelfs helemaal geen (intensieve) fouillering verricht. In één geval beschikt

de persoon bij de overbrenging over een vuurwapen, omdat hij helemaal niet

aan een fouillering werd onderworpen en in twee gevallen kan de betrokkene

brand stichten. In een andere case neemt de persoon in de cel nog verdovende

middelen in. De problematische situatie wordt door de agenten pas na een do-

delijk incident en, eens te meer, vaag omschreven en onvoldoende toegelicht,

zodat achteraf bezwaarlijk sprake kan zijn van algemene evaluatie en bijsturing.

Blijft het probleem welke kledij men uit veiligheidsoverwegingen laat uittrekken

voor de opsluiting. Uit deze cases blijkt dat sommige personen zelfs hun T-shirt

of hemd aanwenden om zelfmoord te plegen! Moet dan iedereen ‘naakt’ opge-

sloten worden in niets anders dan een slip? Alle cases beschouwd, merken we

dat een aantal personen zich inderdaad op die manier in de cel bevindt. Een-

maal waren zelfs beelden geregistreerd van een opgesloten persoon terwijl hij

stond te plassen. Daarnaast bemerken we dat de persoon die zich verhangt in

de nabijheid van het toilet en van de deur buiten het zicht van de camera blijft.

Het al dan niet uittrekken van kledij is in de politiepraktijk dus vooral een zaak

die berust op een gezond oordeel! De veiligheid van de persoon dient nog altijd

in de eerste plaats verzekerd te worden door een adequaat toezicht ter plaatse

in de buurt van de persoon, indien de politie twijfelt aan zijn intenties én door

het voorzien van een adequete hulpverlening, indien men twijfelt aan zijn ge-

moedstoestand. Veiligheid mag nooit ‘dé’ reden zijn om iemand gedurende uren

‘naakt’ in een cel te stoppen, zeker niet wanneer er onvoldoende comfort en

zorg voor die persoon aanwezig is! Uit de analyses blijkt dat we vrijwel nooit

een zicht krijgen op het al of niet bestaan van specifieke richtlijnen, gewoonten

of bepaalde werkwijzen in dit kader. Dit geldt niet enkel voor de overbrenging

en de insluitingsfouillering, dit is ook zo met betrekking tot het ‘toezicht houden

op’. De wet op het politieambt blijft in dit laatste domein bijzonder vaag. De

politie wordt belast met het toezicht op personen die een potentieel gevaar kun-

nen vormen voor zichzelf of voor derden. Het toezicht houden wordt enkel ge-
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regeld in de artikelen 18 tot en met 20 wat de geesteszieken, de geïnterneerden,

de veroordeelden, de in vrijheid gelaten verdachten en ten slotte de vreemde-

lingen betreft. “De vraag rijst ook hier wat de juiste opdracht concreet voor de

politiediensten inhoudt”32. De bewaking van of het toezicht op de aangehouden

personen in de politiecellen – of het nu om een bestuurlijke of een gerechtelijke

maatregel gaat – wordt helemaal niet algemeen geregeld. Hoewel we weinig

zicht krijgen op de punctuele instructies door de verantwoordelijken, noch op

de effectief uitgevoerde controles, komt toch naar voor dat er in de betrokken

korpsen geenszins sprake is van uniforme systemen noch van specifieke regels.

In één korps is celbewaking voorzien, in een tweede dient de vaststellende

ploeg in te staan voor de bewaking, in een derde wordt de bewaking als deel-

taak verricht door het personeel van de meldkamer en in een vierde geval ten

slotte is de permanentieploeg, naast alle andere taken, zelf verantwoordelijk

voor het toezicht op de aangehouden personen. Een specifiek en regelmatig

toezicht wordt in elk geval nergens, binnen deze specifieke cases, uitgeoefend

noch geregistreerd. Ten slotte is niet enkel het tijdsverloop tussen de laatste con-

trole en de vaststelling van de dood relatief groot en kan men grote onduide-

lijkheden vaststellen bij bepaalde afwezigheden of ploegaflossingen, ook over

de kwaliteit van het toezicht blijft men uiterst vaag. Het toezicht met betrekking

tot de cellen berust te vaak en uitsluitend op tijdelijke beeldflitsen – de beelden

springen bijvoorbeeld afwisselend op de cellen en de toegangspoorten –

en soms op een totaal gebrekkige camerainstallatie, waarbij men onmogelijk

een duidelijk zicht kan hebben op de werkelijke toestand van de persoon in de

cel. Dit toezicht kan dan ook enkel gebeuren door waarneming en/of

communicatie – face to face – op een korte afstand! 

Het (gerechtelijk) onderzoek dat naar aanleiding van de cases werd gevoerd,

stelde het toezicht meestal in vraag. In geen van deze gevallen bleek achteraf

duidelijk hoe, wanneer en door wie dit toezicht op de persoon in de cel daad-

werkelijk werd uitgeoefend. Het is duidelijk dat ook hier het tekort aan inwin-

ning, registratie en uitwisseling van informatie tussen collega’s en met ver-

antwoordelijken een grote rol speelt. Uit de aangeleverde documentatie en de

interviews in het kader van de verwijdering onthouden we vooral de wijze van

32 BOURDOUX, Gil. L., DE RAEDT, E., e.a. (Eds.), De Wet op het politieambt. Handboek
van de politiefunctie, Brussel, Politeia, 2003, p. 147.
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registreren33 en de mogelijkheid tot kennisoverdracht op basis van een werk-

dossier bij de politie, naar aanleiding van de uitvoering van de maatregel. In de

processen-verbaal wordt doorgaans, naar aanleiding van een bepaald incident

of gebeuren waardoor de missie dient afgebroken te worden, een korte be-

schrijving van de gedragingen en de communicatie van de persoon gegeven.

33 Volgens de richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken, Luc Van Den Bossche
op datum van 02/07/1999 inzake de terugdrijving en repatriëring van vreemdelingen,
moet de Dienst Vreemdelingenzaken een fiche opstellen voor elke terug te drijven of te
repatriëren persoon, met uitzondering van deze die het voorwerp uitmaken van een
onmiddellijke terugdrijving of repatriëring. Ze bevat de volgende gegevens: persoonsge-
gevens, synthese historiek, profiel en gedrag, houding ten opzichte van de geplande ver-
wijdering, medische en farmacologische richtlijnen, inventaris van bezittingen,
taalkennis, etc. In elk geval maakt het Veiligheidsdetachement van de Nationale Luchtha-
ven, afdeling Grenscontrole, sectie Verwijderingen een werkdossier op voor elke per-
soon met een minimum aan gegevens. 
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HOOFDSTUK 6
DE ZORGWEKKENDE TOESTAND WORDT 
VEROORZAAKT DOOR GEWELD OF 
ONTBERING

1. DE BASIS VAN HET INCIDENT

“Een man wordt aangehouden voor openbare ordeverstoring naar aanleiding

van de publieke verkoop van zijn ouderlijk huis. De tussenkomst gebeurt op

vraag van de notaris. De man stelt het politieoptreden in vraag en verzet zich

hevig tegen zijn aanhouding. De politie gebruikt hierbij dwang en geweld. Ze

gebruikt onder andere pepperspray en boeit de man aan handen en voeten. Op

die manier wordt hij verschillende uren, zonder verzorging en op zijn buik

gelegen opgesloten in een kleine, niet-verluchte, kamer. Hij verkeert in adem-

nood. De man blijkt achteraf eveneens een aantal gebroken ribben te hebben. Hij

zou, voor zover we kunnen aannemen dat hij nog iets kon zeggen, geweigerd

hebben dat de politie hem overbracht naar een urgentiedienst […]” .

In dit onderdeel bestuderen we twintig cases waarin de persoon voor de poli-

tietussenkomst, tijdens de overbrenging of naderhand bij de opsluiting lijdt aan

de gevolgen van geweldsgebruik. Het lijden aan verwondingen wordt veelal

nog versterkt door de samenhang met een bepaald medisch of psychisch ziek-

tebeeld, zodat urgente hulpverlening én een specifiek en regelmatig toezicht in

elk geval noodzakelijk zijn. De persoon verkeert in elk van deze cases in een

zorgwekkende toestand. In drie gevallen sterft de persoon als gevolg van de

verwondingen en in minstens drie cases moet de persoon achteraf gehospitali-

seerd worden. Het merendeel van hen heeft onmiddellijke verzorging nodig. De

gegevens voor de analyse van dit onderdeel zijn, naast een aantal gerechtelijke

dossiers, eerder afkomstig uit onderzoeken en klachten die meestal door het

Vast Comité P onderzocht of gekend zijn. Deze gegevens zijn niet altijd even

uitgebreid omdat vaak de initiële vaststellingen en documenten met betrekking

tot de aanhouding ontbreken. Opvallend is wel dat dergelijke incidenten door-

gaans pas het voorwerp van een onderzoek uitmaken, wanneer de betrokken
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persoon achteraf klacht neerlegt. Er gebeurt in weinig van deze gevallen een

intern onderzoek.

De reden voor de aanhouding van de burger varieert, doch is vergelijkbaar met

wat naar voor komt uit de andere cases van dit onderzoek. In acht gevallen

wordt iemand op basis van openbare ordeverstoring, agressie en eventuele ver-

nieling aangehouden, drie andere personen worden voor openbare dronken-

schap of in het kader van een verkeersongeval overgebracht. Vijf personen

worden in het kader van een gerechtelijke procedure opgesloten in een politie-

cel. Dit gaat in twee gevallen om diefstal, in twee andere om stalking en in één

geval om het plegen van zedenfeiten. Ten slotte maken vier personen het voor-

werp uit van een maatregel tot verwijdering uit het land. Niettegenstaande de

basis voor de aanhouding vergelijkbaar is met de rest van de cases in dit onder-

zoek, verschilt gedeeltelijk de context waarbinnen de maatregel genomen

wordt. Vaak is er sprake van ordeverstoring die voortvloeit uit een conflictsitua-

tie in het openbaar, hetzij met een derde in een café of bij het niet betalen van

een taxi, hetzij met een partner, familielid of kennis, waarbij één van de partijen

vervolgens aangehouden wordt. Deze personen zijn bijzonder weerspannig en

bieden heftig verzet tegen hun vrijheidsberoving. De politie gebruikt meestal

geweld, waarbij vooral de proportionaliteit achteraf in vraag kan worden ge-

steld. Twee incidenten doen zich voor met vrouwen die zich verzetten tegen

hun arrestatie. Allebei lopen ze dusdanige verwondingen op dat een hospitali-

satie achteraf noodzakelijk blijkt. Eén vrouw vindt de dood door het geweld dat

wordt aangewend wanneer politieagenten haar trachten in bedwang te houden

door haar hoofd in een kussen te duwen. Een zigeunermeisje wordt in de cel

getroffen door een kogel en drie personen zitten op het ogenblik dat ze voor-

geleid moeten worden in een erg verkrampte houding ten gevolge van geweld.

Het gaat anderzijds om personen die zich op hun eigen manier trachten te ver-

zetten tegen de genomen politiemaatregelen. Sommigen vernielen het politie-

voertuig en springen of vallen eruit, in casu twee gearresteerde ‘dronken’

personen die zich alleen in het achtercompartiment van de combi bevinden en

op een bepaald ogenblik, tijdens de overbrenging, in staat blijken de schuifdeur

van het voertuig te openen en eruit te springen of te vallen. Beide personen vin-

den op die manier de dood. Vier anderen brengen zichzelf ernstige verwondin-

gen toe en trachten zo de uitvoering van de dwangmaatregel te ontlopen.

De betrokken burgers zijn, op een paar uitzonderingen na, van vreemde af-

komst en de helft is jonger dan twintig jaar, wat een opvallend verschil is ten

opzichte van de andere cases uit dit onderzoek. Voor de rest zijn het groten-

deels veertigers en ouder. In deze cases zijn de personen zowel van het man-
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nelijke als van het vrouwelijke geslacht. Ze vertonen ook een aantal vergelijk-

punten met de personen uit de vorige cases, namelijk hun achtergrond. Het

betreft opnieuw mensen die we voor een stuk in de marginaliteit terugvinden

door gebrek aan vaste woonplaats, werk of inkomen. Enkelen hebben duidelijk

psychische of medische problemen en veel van deze mensen zijn evengoed on-

der invloed van drank, drugs en/of medicijnen. Ze zijn bovendien bijzonder

agressief en emotioneel geladen op het ogenblik van de tussenkomst. Een deel

van hen ziet zich, zeer tegen zijn wil, genoodzaakt om terug te keren naar het

land van oorsprong en verzet zich door zichzelf verwondingen toe te brengen.

2. POLITIEGEWELD ALS OPLOSSING VOOR AGRESSIVITEIT EN 
GEWELD IN DE SAMENLEVING

“The introduction of new police batons has also caused the PCA some concern.

The old baton was seldom used because it was so ineffective. The wide variety of

new batons bring with them a greater risk of serious injury, particularly when

their use results in blows to the head” 34.

Sterfgevallen ten gevolge van geweldsgebruik zijn, volgens het onderzoek in het

Verenigd Koninkrijk, vrijwel altijd het gevolg van excessief geweldsgebruik

door de politie, waarbij men meestal wapens, zoals een vuurwapen, wapenstok

of spray gebruikt. Dit soort incidenten met fatale afloop komt in België gelukkig

zelden voor. Niettegenstaande ze zich weinig voordoen, beroeren dergelijke in-

cidenten toch enorm de publieke opinie, vooral wanneer het slachtoffer onder

het politietoezicht staat of tot een etnische minderheidsgroep behoort. De poli-

tie kan in een aantal wettelijke gevallen dwang en geweld gebruiken. Wanneer

geweld niet wettelijk, niet subsidiair en niet proportioneel aangewend wordt,

spreken we van onredelijk of excessief geweld. Het gebruik maken van onge-

oorloofde technieken of grepen waarbij de persoon zwaar gekwetst raakt, valt

eveneens onder de noemer van excessief geweld. De cases die bij dit onderdeel

ter analyse werden betrokken, zijn ofwel incidenten met burgers ten gevolge

van het gebruik van geweld door de politie – met uitzondering van schietinci-

denten – ofwel cases waarbij een bestaande zorgwekkende toestand versterkt

wordt door het gebruik van geweld door de politie na de opsluiting of door het

niet verstrekken van gespecialiseerde zorg tijdens de opsluiting.

34 Police Complaints Authority, Death in Police Custody: reducing the risks, 1999, p. 10.
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Alhoewel het in enkele cases gaat om geweldsgebruik door de politie, als reac-

tie op de weerspannigheid van de gearresteerde burger, lijkt vooral de propor-

tionaliteit van dit geweldsgebruik problematisch te zijn. In de rand van de

analyses zien we vooral bij deze cases dat de tussenkomst op basis van een op-

roep naar aanleiding van een conflict veelal gebeurt met een versterkte politie-

macht. Voor derden is het vaak onbegrijpelijk dat de gewelddadige aanhouding

van die ene agressieve, hysterische of uitzinnige burger op haar beurt leidt tot

zware verwondingen. Misschien zou het aanleren van bepaalde ‘ongevaarlijke

klemmen of grepen’ om dergelijke personen in bedwang te houden met meer-

dere politieambtenaren een steeds wederkerend item in de opleiding van poli-

tieagenten moeten zijn. Het feit dat men in de praktijk vaak met een dergelijke

overmacht optreedt tegen conflictueuze situaties zou eerder moeten leiden tot

een deëscalatie van geweld dan resulteren in verwondingen. Bovendien zou de

efficiënte inzet van meerdere mensen bij dergelijke aanhoudingen – een inzet

die in theorie expliciet ontkend wordt, maar in de politiepraktijk de regel is –

kunnen worden uitgebreid naar de overbrenging van fel agressieve personen in

een combi. Tijdens opleidingen en trainingen gaat men doorgaans uit van situa-

ties waarbij men met maximum twee personen tussenkomt. Dit is niet alleen on-

realistisch gezien de praktijk, maar evengoed gezien de toestand van sommige

aan te houden personen!

Er wordt bovendien van de politie verwacht dat zij gekwetste personen helpt

wanneer zij het nodig acht ze onder haar toezicht te plaatsen, ongeacht of de

persoon lijdt aan verwondingen toegebracht bij de arrestatie of toegebracht

door een derde vóór de politietussenkomst, én ongeacht het een maatregel van

gerechtelijke of bestuurlijke aard betreft. Uit de geanalyseerde cases blijkt dat

de gerechtelijk aangehouden persoon bij zijn opsluiting bevoordeeld is, omdat

hij na afloop van zijn opsluiting voorgeleid dient te worden voor de gerechte-

lijke overheid. In drie cases beslist deze overheid dat er een onderzoek naar het

gebruik van geweld dient opgestart. Dit is helemaal niet het geval voor een be-

stuurlijk aangehouden persoon, die bij zijn vrijlating voor niemand dient te ver-

schijnen. Het gaat daarenboven ook niet enkel om het inroepen van de nodige

hulpverlening, maar eveneens om het nemen van de nodige voorzorgen en vei-

ligheidsmaatregelen. De politie dient bijvoorbeeld de mogelijke verstikking van

een aangehouden persoon te vermijden, door enerzijds te letten op zijn houding

(posturale verstikking) en door anderzijds zijn plaatsing in de ruimte (positio-

nele verstikking) in het oog te houden. De persoon ligt bijvoorbeeld met het

gezicht op de grond op het ogenblik dat men de boeien aanbrengt, maar ook

wanneer men hem op die manier geboeid in de cel plaatst of achterlaat. Iemand
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geboeid in de cel plaatsen, is geenszins een oplossing om het gebrek aan toe-

zichtmogelijkheden op te vangen! Het Vast Comité P kan zich al helemaal niet

akkoord verklaren met het feit dat men in een politiecel een dwangbuis zou ge-

bruiken om bepaalde agressieve, hysterische of uitzinnige personen te kalme-

ren. Op het ogenblik dat deze vraag zich in de praktijk stelt, is een politiecel

immers niet meer de juiste plaats voor die persoon! Veeleer zou een beveiligde

cel, waarbij de muren bekleed zijn met matten en de cel volledig vrij is van elk

uitsteeksel of onveilig voorwerp, een oplossing kunnen bieden; indien er ook

een adequaat toezicht voorhanden is en specifieke instructies gelden! In dit ge-

val is er minstens een risicoanalyse nodig en moet de persoon onderzocht wor-

den door professionele hulpverleners. 

Daarnaast wordt door de analyse van deze cases opnieuw gewezen op het ge-

bruik van bepaalde soorten matrakken. Men gebruikt ze om de persoon in be-

dwang te houden ter hoogte van het hoofd met gevaar voor wurging of de

matrak wordt effectief gebruikt als slagmiddel waardoor er gevaar ontstaat voor

breuken en vooral voor hoofdletsels. We zien dat in de politiepraktijk toch wel

vaak het hoofd als mikpunt gebruikt wordt om een persoon in bedwang te hou-

den. We zien in deze cases eveneens dat pepperspray niet alleen gebruikt wordt

om personen te neutraliseren, doch dat deze spray evengoed wordt aangewend

ten overstaan van bepaalde risicopersonen of gebruikt wordt in afgesloten ruim-

tes. Het eerste aspect is echter niet altijd duidelijk voor de tussenkomende poli-

tieambtenaar. We merken in twee cases dat het gebruik van pepperspray niet

gevolgd wordt door decontaminatie, zoals in principe is voorgeschreven. Spray-

gebruik is, volgens buitenlands onderzoek, niet onmiddellijk een directe doods-

oorzaak, maar is in elk geval een versterkende factor bij een overlijden.

Niettegenstaande het gebruik van dwang en geweld wettelijk geregeld is en het

geweldsgebruik in een aantal van de onderzochte cases noodzakelijk kan zijn

geweest op het ogenblik van de aanhouding – we oordelen er hier niet over –,

is het daarentegen onaanvaardbaar dat een persoon vervolgens langdurig in een

politiecel moet verblijven met zware verwondingen zonder enige verzorging.

Wanneer de betrokkene gewond raakt naar aanleiding van het gebruik van

dwang en geweld, dan dient hij meteen overgebracht te worden voor verzor-

ging. Dit gebeurt echter in weinig van de geanalyseerde cases. 
De zorgwekkende toestand wordt veroorzaakt door geweld of ontbering 65



3. HET LIJDEN AAN VERWONDINGEN EN ONTBERINGEN

“Every person brought under police custody has a right to life including the right

not to be tortured in his or her helpless condition for extracting statements of

confession under duress”35.

Twee personen sterven ten gevolge van een sprong of val, tijdens hun over-

brenging, uit een politievoertuig en één persoon overlijdt, eveneens tijdens de

overbrenging, als gevolg van het gebruik van geweld door de politie. Het in be-

dwang houden van gearresteerde personen tijdens hun overbrenging blijkt niet

altijd evident. In het globale onderzoek vinden we bovendien twee overbren-

gingen terug waarbij de persoon besproeid wordt met pepperspray en in één

case bevindt één van beide politieambtenaren zich bij de over te brengen per-

soon en houdt hem, wellicht door zijn fysiek overwicht, in bedwang. Twee an-

dere personen moet men onmiddellijk na de overbrenging afvoeren naar een

ziekenhuis, waarna deze personen die breuken opliepen tijdens de politiemaat-

regelen, gehospitaliseerd worden. Vervolgens verblijven verschillende personen

in de cel na geweldsgebruik en lijden niet enkel aan hun verwondingen. Eén

persoon blijft na gebruik van pepperspray en zonder enige decontaminatie ge-

boeid aan handen en voeten op de grond in de cel, terwijl een tweede persoon

geboeid met de handen voor het lichaam in slip op de grond van de cel wordt

geplaatst. Buiten het feit dat zij verwondingen oplopen – gebroken ribben –

vormt deze houding en de ruimte van de cel een bijzonder groot gevaar voor

ademnood en eventuele verstikking. Minstens zes anderen lopen eveneens ern-

stige breuken op, waaraan sommigen blijvende letsels overhouden. Ten slotte

ontberen minstens twee personen alle zorg en bewaking na hun opsluiting,

waardoor ze in moeilijkheden komen. Relatief veel personen vertonen hoofd-

letsels en we zien ook hier de combinatie met bepaalde ziektebeelden zoals ast-

ma, virale ziektes, claustrofobie, psychose, schizofrenie of andere psychische

stoornissen. Vijf personen vertonen buitenmatig hysterisch gedrag, zijn zicht-

baar psychologisch labiel of depressief en twee anderen zijn voor 66% minder-

valide. In de helft van de gevallen moeten de personen onmiddellijk

overgebracht worden naar hulpdiensten, de andere helft verblijft eerst een pe-

riode in de cel vooraleer er gespecialiseerde hulpverlening ingeroepen wordt.

De meeste personen uit dit onderdeel die in de cel verblijven, hebben verwon-

35 From New Nation Online Edition, Editorial page, Death in custody and human rights,
Nov 2, 2003, 02:56 (copyright 2003 by ittefaq.com).
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dingen aan het hoofd, in het gezicht, aan de ribben en/of aan de ledematen.

Sommigen hebben na afloop van het incident een gebroken gebit of gebroken

tanden, anderen houden er blijvende letsels aan over. 

De politie komt in deze cases frequent op straat tussen voor agressiviteit en con-

flicten in de samenleving, meestal op basis van een oproep van één van de par-

tijen. De agressieve, gewelddadige persoon wordt vervolgens door de politie

overmeesterd, geboeid en overgebracht naar de cel. In weinig van deze speci-

fieke cases is er bij de persoon sprake van verwondingen voordien. We veron-

derstellen dat deze verwondingen niet noodzakelijk beschreven worden in de

vaststellingen. In elk geval legt de persoon uit deze cases een medisch attest van

relatief ernstige verwondingen voor, het gaat veelal om breuken. In drie speci-

fieke cases beveelt de onderzoeksrechter een medische expertise na vaststelling

van de zorgwekkende toestand van de persoon die voor hem wordt voorgeleid.

Sommigen zijn er heel erg aan toe. Eén incident doet zich voor wanneer een

opgesloten persoon een kogel in de hand krijgt en dringend voor verzorging

overgebracht wordt. De kogel zou afgevuurd zijn als gevolg van een manke-

ment aan het dienstwapen van een politieambtenaar. Het ballistisch onderzoek

kon echter geen blokkering van het wapen vaststellen. Een andere persoon be-

landt op vraag van een ziekenhuis in de cel. Hij blijft er door een opeenvolging

van misverstanden drie dagen lang zitten. De man overleeft door het toiletwater

in de cel te drinken. Bij een toevallige passage in de buurt van de cel hoort men

de persoon plots op de deur kloppen. Hij zou de dagen voordien niets ge-

vraagd, niet geklopt of geroepen hebben. 

4. ZELFVERWONDING

“Self harm is causing deliberate hurt to your own body, most commonly by

cutting, but also by burning, abusing drugs, alcohol or other substances. This

occurs at times of extreme anger, distress and low self-esteem, in order to either

create a physical manifestation of the negative feelings which can then be dealt

with, or alternatively to punish yourself”36.

Doorgaans wordt het zichzelf bewust toebrengen van ernstige verwondingen

niet gekwalificeerd als een zelfmoordpoging. Men omschrijft het inslikken van,

36 Mental Health Foundation, definitie beschikbaar op hun officiële website www.men-
talhealth.org.uk.
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of het zich verwonden met, een scheermesje of zich slaan met het hoofd tegen

een muur eerder als een expliciete poging van de persoon om aandacht te trek-

ken of, in het specifieke geval van de uitwijzing, om de dwangmaatregel trach-

ten teniet te doen. Volgens de versie van politieambtenaren slaat de persoon

zijn hoofd tegen de muur of deur of laat hij zich van de trappen vallen. We mer-

ken in één van de onderzochte cases dat de persoon dit achteraf zelf toegeeft.

Hij beweert dat hij zich op dat moment in een psychose bevond. In elk geval

bestaat er weinig literatuur omtrent zelfverwonding onder politietoezicht, tenzij

het verbonden wordt met de mogelijke effecten van bepaalde psychische ziek-

tebeelden, zoals al eerder aangehaald. De persoon die zichzelf verwondingen

toebrengt in de cel, verklaart achteraf dat hij of zij inderdaad onder psychiatri-

sche behandeling staat. Die situatie klopt ogenschijnlijk niet met de daden van

automutilatie die zich voordoen bij sommige uitgewezen personen. Verant-

woordelijken van de Dienst Repatriëring schrijven dit gedrag toe aan bepaalde

specifieke culturen. Zo trachten verschillende personen van Noord-Afrikaanse

oorsprong ofwel een scheermesje in te slikken of zich in de halsslagader te

kwetsen met de bedoeling de verwijdering stop te zetten. Het gaat, volgens de

interviews, slechts om een klein aantal personen die zich vreemd, naar onze

westerse normen afkeurend, gedragen. Het toebrengen van verwondingen aan

zijn eigen kleine kinderen om de uitwijzing te ontlopen, is een verschijnsel dat

een aantal keer voorkwam bij bepaalde zigeunergroepen. Dergelijke praktijken

worden dan weer helemaal niet opgemerkt bij Aziaten. Sommige personen zijn

heel vindingrijk in hetgeen ze doen. Zo vertelt men dat iemand van Noord-Afri-

kaanse oorsprong, geboeid met de handen op de rug, er nog in slaagde zijn uit-

werpselen naar zijn mond te brengen om die vervolgens te spuwen in de

richting van de politieambtenaren. De overdreven stemmingsveranderingen bij

uitgewezen personen doen zich voornamelijk voor in de voor publiek toegan-

kelijke ruimtes en tijdens specifieke momenten, zoals bij de overbrenging van

het centrum voor illegalen naar de luchthaven en bij de inscheping in het vlieg-

tuig. De bijzondere gedragingen worden telkens in de officiële vaststellingen

opgenomen. 

Ongeacht de politiemaatregel een opsluiting of een verwijdering inhoudt, is het

ook zo dat de persoon zich in een vergelijkbare situatie bevindt als veel andere

personen uit dit onderzoek. Hij heeft het namelijk enorm moeilijk met de situa-

tie waarin hij zich actueel bevindt en ziet geen andere uitweg. Hij verkeert ei-

genlijk in een vergelijkbare situatie als de zelfmoordenaar uit het vorige

onderdeel. De persoon die zichzelf verwondt neemt immers ook de geringste

mogelijkheid die hem gelaten wordt te baat om zich schade toe te brengen en
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de kans op een noodlottig gevolg is even reëel. Uit nazicht van de documentatie

met betrekking tot de verwijdering van deze personen blijkt dat het zich ver-

wonden of snijden met een scherp voorwerp, in een aantal gevallen, plaatsgrijpt

wanneer er tezelfdertijd aanwijzingen genoteerd staan over eerdere suïcidale

neigingen in de periode dat de persoon verbleef in één van de opvangcentra.

Men snijdt zich met een scheermesje ter hoogte van de halsstreek en één per-

soon slikt er eentje in. Eenmaal wil een vrouw, die op vrijwillige basis vertrok,

de inhoud van een flesje uit haar handtas opdrinken – het blijkt na een medisch

onderzoek om shampoo te gaan – en eenmaal haalt een vrouw bij de fouillering

iets uit haar vagina om dit vervolgens door te slikken – het blijkt na een medisch

onderzoek om vitamines te gaan. Ondertussen leert de ervaring dat een aantal

uitgewezen personen zich traint in het verstoppen van kleine voorwerpen in de

keelholte om ze later terug op te hoesten. Het is de taak van een arts om even-

tueel een lijfonderzoek uit te voeren, indien het vermoeden bestaat dat iemand

bepaalde voorwerpen in zijn lichaam verstopt die een gevaar kunnen vormen

voor de veiligheid.

5. ONDER ‘TOEZICHT’ VAN DE POLITIE!

“We weten vaak alleen het tijdstip van de tussenkomst of van de oproep tot

tussenkomst, soms ook van de aankomst in het politiekantoor en het uur van de

vrijheidsberoving en vrijwel altijd het uur van verhoor en de vrijlating van de

betrokkene(n). De uiteindelijke tijdsperiode overschrijdt, volgens de vaststellin-

gen, nooit de wettelijk voorziene tijdsduur van 12 uur, maar is op weinig

momenten ook niet minder dan 8 uur”37.

Het gemiddelde verloop van de gebeurtenissen, namelijk het moment van de

tussenkomst, het dwang- en geweldsgebruik, het ogenblik waarop de persoon

eventueel onmiddellijk de mogelijkheid tot verzorging krijgt in een urgentie-

dienst, speelt zich meestal af in een totale tijdspanne van maximum 2.30 uur.

Ofschoon er in dit geval weinig officiële notities bestaan omtrent bestaande ver-

wondingen of over dwang en geweld – meestal stelt men dat de burger zichzelf

verwondt bij de overbrenging of in de cel door zich ostentatief te laten vallen

of door met zijn hoofd te bonken tegen de muur of de celdeur –, is er ook heel

37 CUVELIER, Chr., “Een kwalitatieve analyse van het dwang- en geweldsgebruik naar aan-
leiding van politietussenkomsten” in BERKMOES, H. en BOURDOUX, Gil. L. (Eds.), Cus-
todes, Tien jaar politiefunctie, p. 137.
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weinig informatie voorhanden omtrent het verloop en de duur van de overbren-

ging of van de vrijheidsberoving zelf. Er zijn voor deze cases geen geregis-

treerde beelden en indien ze wel beschikbaar zijn, ontbreken bepaalde registra-

tieperiodes, die juist het verloop van de uitvoering van dwangmaatregelen

zouden kunnen weergeven. 

De totale duur van de opsluiting blijft, ongeacht de tussenkomst van de hulp-

diensten, vrij lang, namelijk gemiddeld negen uur. Een aantal personen krijgt

pas na afloop van de opsluiting de mogelijkheid een arts te raadplegen. Dit be-

tekent dat veel van deze personen relatief lang in de cel blijven, zonder enige

verzorging. Opvallend is opnieuw dat de eerste medische zorgen na de arresta-

tie, indien ze worden verstrekt, zich beperken tot een vluchtig nazicht van de

uiterlijke kwetsuren met het oog op de aflevering van een attest dat de opslui-

ting toelaat. De aanwezige risicofactoren, zoals de medische toestand, de hart-

problemen, problemen met astma, ademnood of ten gevolge van epilepsie of

anderzijds de psychologische toestand, het beperkt geestelijk vermogen of de

depressieve toestand, worden hierbij helemaal niet in rekening gebracht. 

Veel van deze personen horen in die toestand niet thuis in een politiecel, laat

staan dat het gemiddelde tijdsverloop de maximumtermijnen, in het kader van

een bestuurlijke aanhouding, moet benaderen. Veel tijdsindicaties worden in de

vaststellingen niet weergegeven, waardoor het tijdsverloop uitermate vaag blijft.

Hetzelfde wordt vastgesteld in het kader van het kwalitatief onderzoek naar mo-

gelijk excessief geweldsgebruik38. De burger wordt, vooral in deze cases, wel

aangehouden met een versterkte politiemacht. Sommige aangehouden perso-

nen worden geboeid aan handen en voeten en op die manier overgebracht en

opgesloten. De personen bevinden zich vaak met een minimum aan kledij in

de cel, wat wellicht een indicatie is voor de bijzondere aandacht van de politie

voor het veiligheidsaspect, maar ook wijst op een tekort aan aandacht voor zorg

en comfort. Vaak klagen personen na afloop van hun opsluiting over het feit

dat ze in een minimum aan kledij in een koude cel gedurende uren moesten

blijven en dat hun menselijke noden totaal geen gehoor kregen in die periode.

Specifieker onderzoek naar de wijzen van aanhouding en behandeling tijdens

de opsluiting wordt verricht in het kader van het toezichtsonderzoek naar de

staat en het gebruik van amigo’s en bewaarcellen. 

38 CUVELIER, Chr., “Een kwalitatieve analyse van het dwang- en geweldsgebruik naar aan-
leiding van politietussenkomsten” in BERKMOES, H. en BOURDOUX, Gil. L. (Eds.), Cus-
todes, Tien jaar politiefunctie, p. 136.
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6. GEWELD TIJDENS DE UITOEFENING VAN HET ‘TOEZICHT’

“Een aantal betwistbare vormen van geweldsgebruik komt steeds naar voor: het

vastgrijpen van de keel om een persoon te verplaatsen, het struikelen van de per-

soon bij het instappen in het politievoertuig, bij verplaatsingen in de gang of in

de trappenhal die toegang geeft tot het cellencomplex, en de zelfverwonding van

de persoon die opgesloten zit in de cel door het slaan van het hoofd tegen de cel-

muur of -deur”39.

Relatief veel personen uit het geheel van deze cases hebben verwondingen op-

gelopen door geweld. Het is vaak onduidelijk wie dit geweld heeft aangewend

en of dit voor of tijdens het politietoezicht gebeurde. We bemerken echter dat

nogal veel personen lijden aan verwondingen ter hoogte van het hoofd, de

ogen, de neus of ter hoogte van de ribben en bovenste ledematen. Wellicht zijn

dit stuk voor stuk mensen die door intoxicatie en/of bepaalde ziektebeelden vrij

agressief, hysterisch of uitzinnig zijn. Ze kunnen niet enkel niet gekalmeerd

worden binnen hun eigen omgeving, ook de politie krijgt hen niet in bedwang.

Vormen dergelijke situaties een uitzondering in de praktijk? Waarschijnlijk niet,

gezien het grote aantal aanhoudingen voor openbare dronkenschap en versto-

ring van de openbare orde. De ‘weerspannigheid’ vanwege de gearresteerde

persoon is een vaak terugkerende inbreuk bij de vaststellingen. Wat betekent

proportionaliteit dan precies? Uit een aantal cases komt naar voor dat de per-

soon in het bezit is van een wapen. Na analyse blijkt dit volgens de oproep of

de vaststellingen te gaan om een mes, een hakbijl, een baseballknuppel of een

paperclip. Alleen vindt men in de meeste gevallen ‘in werkelijkheid’ geen spoor

terug van dit wapen. In enkele cases blijkt het geweld eerder de vorm van een

strafmaat in te houden. De persoon die voorgeleid moet worden inzake zeden-

feiten met een minderjarige wordt in de cel afgetroefd. Andere personen lijden

eveneens duidelijk onder toegebracht geweld zodra ze zich in de cel bevinden. 

Opvallend bij al deze cases is dat er nu vaak wel in de officiële geschriften no-

tities voorkomen met betrekking tot de ‘zichzelf toegebrachte verwondingen’

aan het hoofd en aan de ledematen. Deze verwondingen worden omschreven

als gevolg van het slaan of bonken tegen de celdeur of -muur. De burger

spreekt dit veelal expliciet tegen in zijn verklaringen en klaagt aan dat hij het

39 CUVELIER, Chr., “Een kwalitatieve analyse van het dwang- en geweldsgebruik naar aan-
leiding van politietussenkomsten” in BERKMOES, H. en BOURDOUX, Gil. L. (Eds.), Cus-
todes, Tien jaar politiefunctie, p. 142.
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slachtoffer is van excessief geweldsgebruik. Wellicht zal de discussie blijven be-

staan zolang er geen ‘complete’ beeldopnames bestaan over de periode van op-

sluiting. Deze discussie komt in de realiteit veelvuldig voor. Het is een

fenomeen dat eveneens naar voor komt bij de analyse van het mogelijk exces-

sief geweldsgebruik40. Los van elk oordeel, blijkt een aantal van deze burgers

inderdaad serieuze verwondingen aan het hoofd te hebben – ze staven dit met

medische attesten of foto’s die na hun vrijlating bekomen worden – en wordt

op die manier de negatieve invloed van de opsluiting in een politiecel op de

mentale toestand van een persoon in het daglicht gesteld. Ook hier verwijzen

we naar het huidige concept van toezicht of celbewaking dat onvoldoende dui-

delijkheid biedt inzake het effectief uitgevoerd toezicht en inzake de informatie-

uitwisseling tussen de elkaar aflossende bewakers of permanentieleden. Niette-

genstaande veel van de cellen actueel uitgerust zijn met camerabewaking ge-

beurt er vrijwel geen registratie van beelden – in veel gevallen is dit niet

mogelijk omdat de cellen er niet mee uitgerust zijn – en wordt dit fenomeen van

zelfverwonding ook op geen enkele andere manier geregistreerd in officiële

verslagen, registers of eventueel vastgelegd in beeld of op foto. 

Er is maar één manier waarop deze klachten en discussies achteraf vermeden

kunnen worden: een systematische beeldopname van elke opsluiting en van

elke vorm van automutilatie tijdens de uitvoering van één van de dwangmaat-

regelen. Veelal zal er dan een bijzondere registratie dienen te gebeuren, aange-

zien een persoon minimum negen uur in een cel verblijft. Die opname dient

bovendien compleet te blijven – in dit onderzoek komt een paar keer naar voor

dat een gedeelte van de opnames gewist werd na een incident – en bewaard te

worden gedurende de periode dat men een klacht, binnen een redelijke termijn,

kan indienen. Men kan immers niet van een persoon die onder het toezicht van

de politie staat, verwachten dat hij zelf het bewijs van het tegendeel aflevert!

7. DE POLITIEPRAKTIJK

“Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements

inhumains ou dégradants (CPT) s'inquiète vivement, en 1997, des mauvais trai-

tements commis par les forces de l'ordre à l'encontre des personnes détenues. Des

40 CUVELIER, Chr., “Een kwalitatieve analyse van het dwang- en geweldsgebruik naar aan-
leiding van politietussenkomsten” in BERKMOES, H. en BOURDOUX, Gil. L. (Eds.), Cus-
todes, Tien jaar politiefunctie, p. 137.
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personnes sont victimes de coups de pied, de poing et de matraque, et d'un re-

cours abusif aux entraves physiques lors de l'interpellation, durant les transferts

ou dans les locaux des commissariats ou des gendarmeries. Une mission d'obser-

vation de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) se rend en

Belgique du 20 au 24 février 1999. Elle constate qu'une grande partie des recom-

mandations formulées à la suite d'une mission du CPT en septembre 1997 n'est

toujours pas suivie par le gouvernement belge”.

Er is in het algemeen weinig kennis en uitwisseling van informatie rond instruc-

ties en specifieke regelingen binnen zowel lokale als federale politiediensten,

alsook met betrekking tot het nemen van vrijheidsbeperkende dwangmaatrege-

len, zoals de aanhouding, de overbrenging, de fouillering en de opsluiting. We

merken op dat de kwaliteit van de politiemaatregelen en handelwijzen fel

afhankelijk is van de context waarin het optreden gebeurt en dat vooral de

interactie tussen de politie en de burger vaak het verdere verloop van de

gebeurtenissen bepaalt. Dit geldt zowel voor het gebruik van bepaalde gewelds-

middelen, de manier waarop de persoon verder behandeld wordt, het al of niet

geboeid op de grond of op een bed in de cel geplaatst worden, als voor het in-

roepen van noodzakelijke hulpverlening. Blijkbaar hangt ook hier de beslissing

tot verzorging of overbrenging naar een urgentiedienst volledig af van het oor-

deel en de goodwill van de aanwezige politieambtenaren.

Het is ten slotte opmerkelijk dat in deze totale analyse – het gaat over een se-

lectie van zestig cases – en zeker ook in dit onderdeel de leidinggevende functie

ontbreekt. Volgens de officiële documenten komt deze persoon – meestal de

officier van wacht – behoudens de verwittiging bij het nemen van bestuurlijke

maatregelen, maar weinig voor in de registraties. Hij of zij is blijkbaar op weinig

momenten zelf aanwezig – deze cases doen zich veelal tijdens de avond of

nacht voor – en bovendien komt deze verantwoordelijkheid helemaal niet voor

in elk navolgend onderzoek. Dit wijst niet enkel op het feit dat politieambtena-

ren in de uitvoering van de politiepraktijk autonoom handelen, maar duidt er

eveneens op dat de rol van de verantwoordelijke – zoals die van officier van

bestuurlijke politie – zich te vaak beperkt tot de formaliteit van verwittigen. In

twee gevallen is het evenwel duidelijk dat de wachtofficier zelf ter plaatse is en

de nodige beslissingen neemt. Hij voorziet in een nauwer toezicht en bovendien

wordt de zorgbehoevende persoon ook vroeger geholpen. De uiteindelijke

duur van de opsluiting is in beide gevallen eveneens veel korter. De rol van de

leidinggevende komt voor de rest nergens expliciet voor. Dit geldt eveneens

voor instructies. Dit staat in fel contrast met de formele verantwoordelijkheid die
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hij of zij als officier van bestuurlijke politie moet uitoefenen in het kader van de

bestuurlijke aanhoudingen. 
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HOOFDSTUK 7
ALGEMENE CONCLUSIES

“Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-

damentele vrijheden (EVRM) zet het recht op leven, net als het verbod op foltering

en vernedering centraal. Dit onderzoek toont aan dat de burger, die zich onder

het toezicht van de politie bevindt en hierbij opgesloten wordt in een politiecel bij-

zonder kwetsbaar is, vooral op momenten dat hij als gevolg van een mentaal,

psychisch en/of lichamelijk probleem en al dan niet afhankelijk van zijn wil,

zich in een zorgwekkende toestand bevindt of erin belandt”.

De politiemaatregelen die de vrijheid van een burger inperken, zijn intensief,

indringend en stresserend. Ze zijn evenwel geen straf en mogen ook nooit de

basisbehoeften van de persoon ontnemen of zijn lichamelijke of morele integri-

teit aantasten! Het recht op leven en een menswaardig bestaan is in een demo-

cratie immers veel belangrijker dan eender welke maatregel! Niettegenstaande

incidenten met een noodlottige afloop met burgers onder het toezicht van de

politie uitzonderlijk voorkomen in België, zijn er wel geregeld gevallen waarin

de zorgwekkende toestand van een persoon niet tijdig gedetecteerd noch er-

kend wordt, waardoor een incident ontstaat of een zorgwekkende situatie ver-

ergert. Hierdoor wordt de lichamelijke integriteit van de persoon in gevaar

gebracht. De burger brengt op sommige momenten zichzelf in een zorgwekken-

de toestand, bijvoorbeeld door zelfmoord te plegen of door zichzelf te verwon-

den. Soms verkeert hij reeds in een zorgwekkende toestand, vooraleer hij onder

het toezicht van de politie staat of ontstaat deze toestand pas tijdens het politie-

toezicht. Een aantal keer verergert de toestand doordat hij onder het toezicht

van de politie geplaatst wordt.

Dit onderzoek houdt een kwalitatieve documentenanalyse in van zestig inciden-

ten gespreid over tien jaar. Het gaat hierbij niet om een totaalbeeld van derge-

lijke incidenten. Bovendien zijn ze specifiek geselecteerd naar hun aard. Het

doel van deze studie is enerzijds inzicht krijgen in eventuele tekortkomingen of

disfuncties die zich in het verlengde van de vrijheidsbeperkende maatregelen

voordoen, de eventuele pijnpunten met betrekking tot de politiewerking detec-

teren en ten slotte aanbevelingen doen ter verbetering en bijsturing. Een opti-

male politiewerking is slechts mogelijk dankzij duidelijke en gekende regels, die
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de keuze die zich stelt met betrekking tot de veiligheid van de overgebrachte

en opgesloten persoon enerzijds en zijn welzijn en comfort anderzijds onder-

bouwen. Het politievoertuig kent zijn beperkingen wanneer men een agressief

persoon dient over te brengen. Het achtercompartiment van een combi biedt

relatief veel ruimte aan de persoon die er zich alleen bevindt en wild om zich

heen slaat en schopt. De politiecel dient geen luxueus verblijf te zijn, maar mag

ook geen folter- of isoleerkamer zijn. De cel moet, met het oog op de bescher-

ming van eenieders rechten en vrijheden, voldoen aan minimale eisen van vei-

ligheid, warmte, hygiëne, verlichting en verluchting. Bovendien moet elke

opgesloten burger een menswaardige behandeling krijgen, waarbij zijn lichame-

lijke en morele integriteit op elk moment gevrijwaard dient te blijven, ongeacht

of hij deze nood zelf kan uiten of niet en er al of niet zelf de financiële middelen

voor bezit. Bovendien moet zijn veiligheid a priori worden verzekerd door de

nodige hulpverlening te bieden indien zijn toestand dit vereist, maar vooral en

in alle gevallen door adequaat toezicht uit te oefenen. Het Vast Comité P stelt

de bescherming van de mensenrechten in vraag wanneer de politie een zorg-

behoevende persoon opsluit – en zelfs wanneer ze de persoon in een veilig-

heidscel plaatst – zonder eerst een risicoanalyse van de toestand te maken, de

persoon vervolgens geen automatische toegang tot de hulpverlening krijgt en

het toezicht bovendien niet adequaat wordt uitgeoefend! Dit kwalitatief onder-

zoek leidt tot een aantal conclusies die niet enkel vergelijkbaar zijn met deze uit

het onderzoek van the Police Complaints Authority, het controleorgaan in het

Verenigd Koninkrijk, maar die eveneens aangevuld kunnen worden met een

aantal besluiten uit verbandhoudende toezichtsonderzoeken waar in dit verslag

naar verwezen werd. De besluiten worden hierna omschreven. Ze worden ge-

koppeld aan specifieke aanbevelingen die hetzij op korte termijn, hetzij op mid-

dellange termijn realiseerbaar zijn.
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AFDELING 7.1. HET WETTELIJK KADER ALS ACHTER-
GROND VOOR HET POLITIEOPTREDEN

1. HET RECHT OP LEVEN

“In the recognition of the inherent dignity of human life, the right to life is the

most supreme of all fundamental human rights. In almost all international

human rights texts the right to life is the starting point”41.

Uit de onderzochte cases blijkt dat de burger, ongeacht of hij expliciet om ge-

specialiseerde hulp vraagt of dit juist niet kan vragen, op bepaalde momenten

in een zorgwekkende situatie kan verkeren, wanneer hij zich onder het toezicht

van de politie bevindt. Dit brengt zijn lichamelijke integriteit in gevaar en leidt

soms zelfs tot zijn dood. Dit komt omdat: (1) de politie de zorgwekkende toe-

stand niet kan of wil onderkennen; (2) de toegang tot een arts door de politie

geweigerd, uitgesteld of aan voorwaarden onderworpen wordt; (3) de noodza-

kelijke zorgen niet worden verstrekt of niet kunnen worden verstrekt, wanneer

de politie een beroep doet op een arts of een urgentiedienst.

Vaststelling: uit dit onderzoek komt naar voor dat de politie onvoldoende in

staat blijkt een ‘zorgwekkende toestand’ bij een persoon te detecteren en in dit

geval niet automatisch een beroep doet of kan doen op gespecialiseerde hulp.

De bevraging van aspirant-politieambtenaren bevestigt eveneens het gebrek aan

kennis van en aandacht voor de inschatting en preventie van een mogelijk risi-

covolle toestand, in het kader van de aanhouding en opsluiting van personen.

Dit gebrek aan essentiële kennis beperkt het recht op leven van personen die zich

in een zorgwekkende toestand onder het toezicht van de politie bevinden.

Conclusie: de zorgwekkende toestand, die de kern van dit onderzoek vormt,

kan, ongeacht de aard van het incident, in elk geval beter en vlugger zichtbaar

of herkenbaar zijn voor politieambtenaren. De toestand draagt immers inherent

een aantal factoren in zich die door een minimale informatie-inspanning, een

goede detectie en een adequaat toezicht aan het licht kunnen komen en wel-

licht in een aantal gevallen een erger of noodlottig gevolg kunnen helpen ver-

mijden.

41 MYJER, E., HANCOCK, B. en COWDERY, N. (Eds.), Human Rights Manual for prosecu-
tors, Wolf Legal Publishers, 2003, p. 15.
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Aanbeveling: de regelgeving inzake de opleiding van politieambtenaren dient

in de basisopleiding te voorzien in een module ‘eerste en dringende hulpverle-

ning’42, in een minimale notie, detectie en kennis van omgang met een zorg-

wekkende toestand. De opleiding en training dienen specifiek aspecten in te

houden betreffende hulpverlening, onder andere de preventie van stress en

zelfmoord en de kennis van verschillende ziektebeelden. Deze opleiding en

training komt niet enkel ten goede aan de betere detectie en opvang van aan-

gehouden en opgesloten personen, maar vormt eveneens de basis voor het ade-

quaat handelen in de dagdagelijkse politiepraktijk. De politie wordt namelijk in

haar werking relatief vaak geconfronteerd met een of andere zorgwekkende

toestand, omdat ze juist als ‘hulpdienst’ vaak als eerste ter plaatse is bij een in-

cident of ongeval.

2. DE TOEGANG TOT EEN GENEESHEER VAN VRIJE KEUZE

“Quant à l’accès à un médecin, y compris du choix de la personne détenue, les

autorités belges ont indiqué dans leur réponse intérimaire au rapport relatif à la

deuxième visite périodique du CPT, qu’il n’existait aucune objection pour con-

sacrer un tel droit, pour autant que l’intervention du médecin soit limitée par la

loi aux constatations d’ordre médical et que des garanties soient prévues contre

un éventuel abus de ce droit. […] Toutefois, il n’existe toujours pas de dispositions

légale ou réglementaire consacrant expressément le droit à l’accès à un médecin

pendant la détention par les forces de l’ordre”43.

Vaststelling: dit onderzoek van zestig cases wijst eens te meer op het feit dat het

vorderen van een arts, in materies van bestuurlijke aard, problematisch verloopt.

In een gering aantal cases wordt voor de opsluiting in de cel een arts geraad-

pleegd, gebruikelijk is dit echter niet. Behalve in het geval men de persoon wil

laten onderzoeken met het oog op een mogelijke collocatie of in het geval van

de uitwijzing uit het land, is er actueel geen enkele regeling of procedure voor-

handen die de toegang tot een arts, al dan niet van vrije keuze, mogelijk maakt.

42 De vroegere rijkswacht, als krijgsmachtsdeel voor de demilitarisering, gaf in haar basis-
opleiding de cursus eerste hulpverlening, dewelke bijzonder relevant bleek voor de
rijkswachters in de uitvoering van de politieopdrachten.

43 Verslag van het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of ver-
nederende behandeling of bestraffing naar aanleiding van zijn bezoek aan België van 25
november 2001 tot 7 december 2001, p. 23.
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Zowel de analyse als de antwoorden van de aspirant-politieambtenaren wijzen

op het feit dat politieambtenaren er soms van uitgaan dat vooraleer een arts kan

geraadpleegd worden eerst aan een aantal materiële voorwaarden – het betalen

van de kosten – dient voldaan te worden. Deze houding beperkt aldus het recht

op leven van de niet-begoede persoon.

Conclusie: de Belgische autoriteiten bereikten reeds een akkoord over de raad-

pleging van een geneesheer van vrije keuze, zoals vermeld in het rapport van

het CPT na zijn bezoek van 25 november 2001 tot 7 december 2001, maar dit

werd vooralsnog niet formeel binnen een wettelijke regeling opgenomen. In af-

wachting van deze regeling dient de politie, op basis van artikel 1 van de wet

op het politieambt, in elk geval zo veel mogelijk te streven naar dit uitgangs-

punt.

Aanbeveling: de tijdelijke vrijheidsberoving van een burger, ongeacht of ze van

gerechtelijke of bestuurlijke aard is, dient dezelfde garanties in te houden als

elke andere opsluiting in een instelling of in een gevangenis, namelijk het recht

om een raadsheer te zien alsook de vrije keuze van een geneesheer. Dit recht

moet, indien de maatregel onder de verantwoordelijkheid van de bestuurlijke

overheid valt, automatisch ingewilligd worden ten aanzien van elk behoeftig

persoon in ons land, door gebruik te maken van de bestaande maatschappelijke

voorzieningen binnen elke gemeente.

3. HET RECHT OP VRIJHEID EN VEILIGHEID

“Het EVRM benadrukt in artikel 5 het recht op vrijheid en veiligheid. Het is evi-

dent dat de inperking van de vrijheid, binnen de wettelijke grenzen, GEEN af-

breuk mag doen aan het principe van de veiligheid! Indien de veiligheid van de

persoon, zijn fysieke integriteit, ernstig geschaad wordt door de noodzaak tot

vrijheidsinperking, dan dient men, volgens artikel 13 van de wet op het politie-

ambt, alle maatregelen te nemen om deze veiligheid te garanderen”.

Vaststelling: uit dit onderzoek blijkt dat een persoon, ongeacht de zorgwekken-

de toestand die bovendien voortvloeit uit een ziekte, een psychische toestand,

een invaliditeit of een beperkt geestelijk vermogen, op basis van een bestuurlij-

ke maatregel in een cel wordt geplaatst of er in die toestand blijft. Sommige per-

sonen blijven zelfs op uitdrukkelijke vraag van de hulpdiensten bij de politie.

In een aantal gevallen doen er zich problemen voor om dergelijke personen te

laten opnemen in een ziekenhuis. Er bestaan bovendien relatief veel klachten
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over het feit dat de door de politie aangezochte arts of urgentiedienst op dat

ogenblik niet de nodige medische zorgen toedient. In die gevallen wordt wel

een attest afgeleverd voor opsluiting ‘vue et soignée’. Daarnaast laat de soms

agressieve, hysterische persoon zich helemaal niet onderzoeken of verzorgen,

wanneer de politie gespecialiseerde hulp inroept. Op die manier wordt het

recht op veiligheid niet gegarandeerd!

Conclusie: een persoon in zorgwekkende toestand hoort in principe niet thuis

in een politiecel. Er dient in elk geval, op initiatief, gespecialiseerde hulp inge-

roepen te worden wanneer een persoon zich in een mogelijk zorgwekkende

toestand bevindt, hetzij omdat hij als risicopersoon omschreven wordt, hetzij

omdat de persoon een malaise doet. We concluderen uit de analyse van deze

cases dat dit extreem negatieve gedrag van de persoon meestal na een korte

tijdspanne van opsluiting plaatsmaakt voor rust. De aanvankelijke weigering tot

medische verzorging hoeft daarom geen definitieve actie vanwege de politie en

de hulpdiensten in te houden.

Aanbeveling: indien een persoon weigert of niet kan onderzocht worden door

een arts, dan moet er in elk geval een gemotiveerd verslag door de arts worden

opgemaakt, dat vervolgens bij het proces-verbaal gevoegd wordt. Indien de per-

soon zich daadwerkelijk in een risicovolle toestand bevindt, moet er naar een

oplossing worden gezocht met het oog op een maximale bescherming van zijn

fysieke integriteit. Indien de persoon nergens anders terecht kan dan in de po-

litiecel, dan wordt van de politie verwacht dat ze alle mogelijke maatregelen

neemt ter bescherming van diens veiligheid, zoals een geregeld (eventueel per-

manent) toezicht, een geregelde consultatie door een arts, de opsluiting in een

verzekerde kamer in plaats van een cel, waar het toezicht in elk geval beter kan

worden uitgeoefend en waar de zieke persoon meer comfort – zoals verwar-

ming – kan genieten. Op dat moment moet de politie eveneens zorgen voor een

minimale en noodzakelijke informatie-inspanning en -uitwisseling, zoals we

verder bepalen.

4. GEMEENSCHAPSGERICHTE POLITIE: HET AFSLUITEN VAN 
PROTOCOLAKKOORDEN TUSSEN PARTNERS – HULPDIENSTEN

“Policing should not be seen as the prerogative of state police, but as the respon-

sibility of local security networks. […] In Western democracies crime control is no
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longer conceived as the sole duty of the police, it is becoming more fragmented

and responsibility for security should be shared in society”44.

In het kader van een gemeenschapsgerichte politiewerking die ingeschreven

staat in de regeringsverklaring en de hervorming van de politiediensten mee

heeft georiënteerd, dient de politie te handelen volgens een aantal fundamen-

tele pijlers. In elk geval staan dienstverlening, partnerschap en samenwerking

op de voorgrond met het oog op een veilige samenleving. De politie is in dit

opzicht een schakel in de veiligheidsketen. Concreet betekent dit dat de politie-

maatregelen die getroffen worden in dit kader nooit een zaak van de politie al-

leen hoeven te zijn.

Vaststelling: dit onderzoek toont aan dat de politie-uitvoering vaak op autono-

me wijze gebeurt. De politie beslist veelal zelf of een persoon opgesloten wordt

én of deze al of niet medische zorgen nodig heeft. De politie herbergt, volgens

onze analyse, vaak ook personen die op expliciete vraag van het ziekenhuis in

een politiecel opgesloten worden. Het betreft soms personen die zich in een

zorgwekkende toestand bevinden en misschien zelfs niet in een cel thuishoren.

De politie is op die manier verantwoordelijk voor bepaalde risicovolle situaties,

die zij niet alleen kan en mag beheren!

Conclusies: de politie beschikt op dit ogenblik niet over samenwerkingsproto-

collen met hulpinstanties en instellingen waardoor gezamenlijk naar een oplos-

sing kan worden gezocht voor dergelijke risicopersonen. Het kan immers niet

de bedoeling zijn dat deze persoon, wegens zijn gedrag op een bepaald mo-

ment, onvoldoende toegang heeft tot levensnoodzakelijke zorgen.

Aanbeveling: in het kader van een nauw samenwerken tussen partners is het

aangeraden dat er protocolakkoorden afgesloten worden tussen de verschillen-

de hulpdiensten – ziekenhuizen – ambulancediensten – politie om risicoperso-

nen die op een of andere manier onder het toezicht van de politie geplaatst

worden, beter op te vangen en hun rechten te vrijwaren. Dergelijke protocol-

akkoorden zijn, vanuit de filosofie van een gemeenschapsgerichte politie, de re-

gel in het Verenigd Koninkrijk.

44 VIRTA, S., (Johnston 1998, 212) in Evaluating Community Policing. Local Security Net-
works as an Outcome of Community Police, 2000, p. 45.
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5. DE ORGANISATIE VAN DE INWINNING EN UITWISSELING VAN 
INFORMATIE

“De huidige regelgeving na de politiehervorming, als achtergrond voor de huidi-

ge politiewerking, en gevoelig uitgebreid sinds 1992, bepaalt in de artikelen 44/1

tot 44/11 van de wet op het politieambt het inwinnen van inlichtingen en in de

dwingende richtlijn MFO-3, meer specifiek de wijze en inhoud van de informa-

tiestromen in het kader van de bestuurlijke politie. Niettegenstaande de wet onder

andere de inlichtingen bedoelt die “een concreet belang vertonen voor de uitoe-

fening van hun opdrachten van bestuurlijke politie […]”, regelt de richtlijn geens-

zins de informatie-inwinning in het kader van de, in dit onderzoek beschouwde,

individuele openbare ordewerking en richt ze zich uitsluitend op gebeurtenissen

en de in dit kader gekende personen. Artikel 13 van de wet op het politieambt be-

paalt binnen de opdrachten van bestuurlijke politie het volgende: “de maatrege-

len van bestuurlijke of gerechtelijke politie worden getroffen onverminderd de

voor de bescherming van personen noodzakelijke maatregelen”.

Indien het in de reële politiepraktijk inderdaad zo is dat een opgesloten per-

soon, meestal in een politiecel verblijft om reden van bestuurlijke aard, in het

kader van de openbare dronkenschap of de openbare veiligheid, rust en hygië-

ne, dan is het een contradictio in terminis dat de persoonlijke situatie van de

burger, door het nemen van die maatregel, zelf onvoldoende garanties krijgt op

veiligheid. De cases tonen het concreet belang van de informatie-inspanning

aan, met het oog op de bescherming van de fysieke integriteit van personen, in

de periode dat zij verplicht onder het toezicht van de politie verblijven.

Vaststelling: dit onderzoek toont aan dat er een duidelijk gebrek bestaat op het

vlak van de inwinning, de registratie en de uitwisseling van informatie. Die in-

formatie is van concreet belang voor de uitvoering van vrijheidsbeperkende

maatregelen in het kader van de bestuurlijke en gerechtelijke opdrachten. Dit

onderzoek, net als het onderzoek betreffende bewaarkamers en amigo’s, brengt

aan het licht dat er vrijwel geen of weinig inlichtingen over aangehouden en

opgesloten personen worden ingezameld noch geregistreerd. Men onderhoudt

geen of weinig communicatie met de opgesloten persoon, noch met zijn naas-

ten. Er gebeurt geen informatie-uitwisseling met derden. De politie deelt aan

een bezorgde beller of vrager niet noodzakelijk mee dat zijn of haar vriend(in)

of familielid zich in een politiecel bevindt. Vaak weten die naasten pas na afloop

van zorgwekkende situaties dat de persoon zich in een cel bevond. Bovendien

is het duidelijk dat de interne informatie-uitwisseling eveneens op een gebrek-
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kige wijze verloopt, en vooral op het ogenblik dat er onduidelijkheid bestaat

over wie verantwoordelijk is voor het toezicht of wanneer een tweede politie-

ambtenaar die verantwoordelijkheid overneemt tijdens de duur van de opslui-

ting. Door het gebrek aan informatie – de inwinning en de uitwisseling ervan –

kan de bescherming van sommige personen in het gedrang komen!

Conclusies: een aantal aangehouden personen verstrekt zelf gegevens die dui-

delijkheid kunnen scheppen over hun toestand als eventueel ‘risicopersoon’

voor opsluiting. De politie moet in elk geval een minimale informatie-inspan-

ning leveren om een beter zicht te krijgen op zowel de toestand van de persoon

als zijn mogelijke intenties en gedragingen. Volgens de analyse van de zestig

cases blijken vooral de personen uit de naaste omgeving over relatief veel ob-

jectieve en nuttige elementen te beschikken betreffende de achtergrond en de

huidige toestand van de persoon die van concreet belang kunnen zijn voor de

bescherming van de fysieke integriteit van een opgesloten persoon. Het gaat

hier in het bijzonder over de kennis van geneesmiddelen-, drugs- en/of alcohol-

gebruik, ziekte en bepaalde psychologische toestanden, eventueel eerder on-

dernomen zelfmoordpogingen, het op de dool zijn, bijzondere gedragingen, het

bestaan van afscheidsbrieven, etc.

Aanbeveling: de informatie-inspanning kan verbeterd worden wanneer: (1) er

een regelmatige (poging tot) communicatie tot stand wordt gebracht met de op-

gesloten persoon zelf; (2) er een concrete toepassing van artikel 31, 5de lid van

de wet op het politieambt gebeurt én dit vanuit een ruimere opvatting dan lou-

ter de toepassing van ‘de letter van de wet’, die bepaalt dat de politie handelt

op vraag van de persoon en dit contact zich enkel beperkt tot de loutere verwit-

tiging van een vertrouwenspersoon. Het contact met een naaste bestaat veelal

van bij de arrestatie van de persoon en deze naaste is op gewone vraag van de

politie wellicht bereid om de noodzakelijke informatie te verstrekken; (3) er een

wettelijk en eenvormig (tijdelijk) registratiesysteem ingevoerd wordt – in de

vorm van een fiche of werkdossier – dat van toepassing is voor alle opgesloten

personen in een Belgische politiecel. Het gaat hier trouwens niet over het in-

winnen van inlichtingen die men op een definitieve wijze registreert met betrek-

king tot sommige risicopersonen met gevaar voor de schending van hun

privacy. Het voorgestelde systeem is eerder vergelijkbaar met een tijdelijk fiche-

systeem, dat bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen of andere instellingen gebruikt

wordt met betrekking tot patiënten. In het kader van de opsluiting dient de fiche

de identiteit, de verschillende tijdsindicaties – van opsluiting, verhoor, toezicht-

momenten, bezoeken, etc. –, maar ook de risicofactoren die blijken uit de risi-

coanalyse na eventuele consultatie van een arts, zijn gedragingen tijdens het
Algemene conclusies 83



toezicht alsook de dialoogmomenten die men met de persoon opbouwt te ver-

melden; (4) de verantwoordelijkheid voor het beheer van een of meer opgeslo-

ten personen duidelijk bepaald wordt en vaststaat wie op welk moment instaat

voor welk toezicht; (5) de nodige informatie-uitwisseling en registratie gebeurt

bij elke wijziging van verantwoordelijkheid. In de praktijk betekent dit dat er

geen aflossing kan gebeuren zonder debriefing-briefingmoment.

AFDELING 7.2. HET BELEID EN BEHEER VAN DE 
POLITIEWERKING

1. DE STAAT VAN POLITIECELLEN OF BEWAARKAMERS

“Confortable et luxueuse alcôve de Pablo Escobar ou sombre et humide ergastu-

le”45.

Uit dit onderzoek blijkt dat de Belgische politiecel vandaag niet de ideale plaats

is voor personen die een gevaar betekenen voor zichzelf of voor anderen en

zich bovendien in een zorgwekkende toestand bevinden. Die toestand, vastge-

steld door een arts, dient in overleg tussen de politie en de medische wereld

het voorwerp van verdere beslissing en instructies te vormen. Soms zien we dat

de politie medisch advies inwint, doch elke verdere begeleiding ontbreekt. Po-

litieambtenaren kennen de uitingen en effecten van bepaalde ziektebeelden

niet en zijn zeker niet in staat, zonder behulp van een risicoanalyse over de toe-

stand, te oordelen of de persoon al of niet hulp behoeft! Zorgbehoevende per-

sonen verkeren, volgens wat we bij de analyses van documenten zien, vaak

schaars gekleed in de cel. Sommige beweren dat ze het koud hebben. In de

rand van deze analyses blijkt eveneens dat er problemen zijn met de veiligheid

van de cellen zelf en vooral dat het toezicht op de aangehouden personen fel

in gebreke blijft.

Het Vast Comité P deed in 1997-1998 een onderzoek naar de staat en het ge-

bruik van de politiecellen en de gemeentelijke bewaarkamers in België46. Bij de

uitvoering van deze studie gebruikten de onderzoekers een vaste checklist.

45 HEUSKIN, J.M., Les amigos, scriptie licentie criminologie, Liège, ULg. 1994.
46 Activiteitenverslag 2002 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Parl. St.,

Kamer, 2003-2004, nr. 0453/001 en Senaat, 2003-2004, nr. 3-320/1, p. 27-29.
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Daarnaast werd een bevraging gedaan in de korpsen met betrekking tot de

richtlijnen en de praktijken bij vrijheidsberovingen (fouillering, aanhouding en

opsluiting). Hierbij werden ook personen verhoord die op het ogenblik van het

bezoek opgesloten waren. Het onderzoek vond zowel overdag als ’s nachts

plaats, zowel in de week als in het weekend. Uit het onderzoek kwam naar voor

dat het aantal opgesloten personen, op die controlemomenten, relatief beperkt

was – slechts 25 personen bevonden zich in een cel. Deze personen bleken

goed behandeld, de minimale administratieve formaliteiten waren in grote lijnen

vervuld en slechts twee personen beklaagden zich over het dwang- en gewelds-

gebruik naar aanleiding van de politietussenkomst. De meeste van deze perso-

nen leken ook onder invloed van drank en/of drugs.

Wel verschilde de infrastructuur van de cellen onderling enorm. Elke cel is uit-

gerust met een sokkel en een matras, de meeste hebben een toilet in inox en

meestal is de hygiëne van de cel in orde. De meeste van de 265 bezochte cellen

zijn op het ogenblik van de controle uitgerust met een beperkte verlichting,

maar hebben wel allemaal een verluchtingsrooster. In 18 van de 62 cellencom-

plexen kan het toezicht aangevuld worden met beelden van een bewakingsca-

mera. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt de aandacht gevestigd op een

aantal mogelijke veiligheidsproblemen met betrekking tot de inrichting van de

cellen, er worden namelijk scherpe kanten vastgesteld ter hoogte van de bed-

hoeken, aan muren en aan het traliewerk, deuren gaan vaak naar binnen open,

de radiatoren blijken vastgemaakt aan de muren, de camerabeveiliging of de

kijkluiken in de deur laten niet toe de volledige cel te overzien, de matrassen

zijn soms van ontvlambaar materiaal, zoals mousse, en de verlichting is vaak

niet beveiligd.

Dit onderzoek legt eveneens een aantal andere pijnpunten bloot, namelijk met

betrekking tot het toezicht inzake de persoonlijke welzijnsvoorzieningen, alsook

met betrekking tot de taak van de leidinggevende, met name de permanentieof-

ficier van bestuurlijke politie. Politieambtenaren zijn ’s nachts vaak alleen om de

gevangenen te bewaken, het onthaal én de dispatching te verzorgen. Er kan pas

effectief toezicht in of bij de cel gebeuren wanneer een interventieploeg hiervoor

binnengeroepen wordt en beschikbaar is. De persoonlijke voorzieningen, zoals

het toestaan van een medische interventie of het verschaffen van voedsel, laat

te wensen over omdat hiervoor onvoldoende financiële middelen voorhanden

zijn. Wanneer de opgesloten persoon zelf niet over de noodzakelijke fondsen

beschikt, noch familie heeft die hiervoor kan zorgen, dan is de voedselvoorzie-

ning uitermate beperkt. De onderzoekers stellen bovendien vast dat de hiërar-

chische meerderen geen formele controle uitoefenen naar aanleiding van de
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opsluitingen. Dit betekent dat de wachtofficier in de meeste gevallen niet ter

plaatse komt kijken in de tijdspanne dat een burger in een cel opgesloten zit.

Zowel in 2002-2003 als in 2004-2005 werden opvolgingsonderzoeken gedaan

naar de staat en het gebruik van de politiecellen en gemeentelijke bewaarka-

mers. Daaruit blijkt dat veel van de eerder bezochte cellen ondertussen ver-

nieuwd zijn en dat in de korpsen soms nieuwe interne richtlijnen, die rekening

houden met de aanbevelingen gedaan door het Vast Comité P naar aanleiding

van het initiële onderzoek, in voege zijn. De resultaten van dit onderzoek en de

opvolging ervan maken deel uit van een bijzonder cahier, uitgegeven door het

Vast Comité P.

2. DE VEILIGHEID EN HET COMFORT IN DE POLITIECEL

“Dis-moi comment sont tes prisons, je te dirai quelle société tu es”47.

Vaststelling: uit de analyse van de cases blijkt inderdaad dat bepaalde politie-

cellen niet voldoen om risicopersonen in op te sluiten. Voornamelijk de aanwe-

zigheid van uitsteeksels, bepaalde buizen of traliewerk en bepaalde roosters

vormt soms een probleem naar veiligheid toe. Daarnaast ontbreekt op veel

plaatsen camerabewaking en/of een interfoonsysteem, met het oog op de regis-

tratie van de opsluiting en aanvullend als toezichtsmiddel. Soms kunnen we

doorheen de analyses zien dat het comfort in de cel minimaal is, zeker wat het

aspect ‘verwarming’ betreft. Veel personen uit de onderzochte cases lijden aan

ziekte, intoxicatie, verwondingen of aan een bepaald ziektebeeld. Dit wordt be-

wezen aan de hand van een attest, dat de persoon vaak bij zich heeft op het

ogenblik van de arrestatie.

Conclusie: de veiligheid van, maar ook het comfort in de cel is belangrijk wan-

neer men vermoedt dat de opgesloten persoon een risicopersoon is. In elk geval

is het uitgesloten dat men de persoon half naakt, volledig geboeid of in een

dwangbuis in de cel plaatst uit veiligheidsoverwegingen. Dit moet te allen tijde

vermeden worden. In de eerste plaats dient de cel veilig en comfortabel inge-

richt te zijn en bovenal moet het toezicht adequaat en consequent worden uit-

geoefend.

Aanbeveling: elk korps zou minimaal over een beveiligde cel moeten beschik-

ken, waarbij men matten aan de muren aanbrengt, het nodige (wasbaar) com-

47 BADINTER, R., La prison républicaine, Édition Fayard, Paris, 1992, p. 391.
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fort aanwezig is zodat de persoon kan rusten, de nodige verlichting en ver-

luchting aanwezig zijn en de persoon bovendien onder permanent en effectief

toezicht kan staan. Het gebruik van een dergelijke cel gaat bovendien hand in

hand met specifieke instructies die het toezicht op de persoon, desnoods elk

kwartier, voorschrijven en de dialoog met de persoon minstens om het uur vast-

leggen. Deze handelingen maken daarenboven het voorwerp uit van een ‘bij-

zonder verslag’. Indien de toestand van de persoon in dergelijke mate risicovol

is, dan moet de politie in elk geval, samen met een geneesheer en/of psychiater,

overwegen of de persoon wel in een politiecel thuishoort. Het alternatief moet

in elk geval, onder de verantwoordelijkheid van de overheid, zorg dragen voor

de veiligheid van de persoon. Men kan dergelijke probleemsituaties voorzien

binnen het protocolakkoord met een ziekenhuis of instelling. Het is evident dat

de politie in dit geval niet van haar functie ontheven wordt en in onderling ak-

koord toezicht op de persoon dient uit te voeren.

3. DE ALGEMENE ORGANISATIE VAN HET TOEZICHT EN DE 
BEWAKING

“De gelijkwaardigheid van de dienstverlening wordt waarschijnlijk enorm beïn-

vloed door de specifieke lokale verwachtingen op basis van historisch – culturele

verschillen, wat automatisch inspeelt op de individuele invulling van de basispo-

litiezorg en op de onderlinge afstemming van de politiezones. We gaan er boven-

dien van uit dat het raamwerk voor het politiewerk, de ‘gemeenschapsgerichte

politie’ toegepast wordt op ‘alle’ facetten van het politiewerk”48.

Vaststelling: uit dit onderzoek blijkt dat het uitoefenen van toezicht op de in de

cel opgesloten personen, hoofdzakelijk bij kleinere politiediensten, bijzonder

moeilijk te organiseren valt. Het is vooral in die korpsen dat er geen specifieke

richtlijnen noch een afzonderlijke bewakingseenheid bestaat. In de regel wordt

het toezicht dan uitgeoefend door politieambtenaren die, naast deze taak, ook

nog moeten instaan voor tal van andere (al dan niet dringende) werkzaamhe-

den. In weinig politiekorpsen kan men een specifieke bewakingsdienst instellen

en is er een ‘custodyofficer’ aanwezig. Het gebrek aan een ‘custodyofficer’ – ook

in de grote korpsen – maakt dat, ondanks de aanwezigheid van een specifieke

48 CUVELIER, Chr., De kleine politiezone: een kritisch – constructieve blik, eindwerk tot het
behalen van de graad van Commissaris van politie, onuitgegeven, Brussel, 2003, p. 3.
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bewakingseenheid, op sommige ogenblikken incidenten kunnen voorvallen.

Het organisatorisch tekort inzake toezicht ondermijnt soms de effectiviteit van

de politiewerking!

Conclusie: de politie dient momenteel vanuit de vigerende wetgeving, alsook

op basis van de in de maatschappij aanvaarde praktijken, in te staan voor relatief

veel personen die door hun toestand op de openbare weg een gevaar voor zich-

zelf of voor anderen vormen. Een niet onbelangrijk aantal onder hen kan wel-

licht als risicopersoon omschreven worden, gezien zijn medische en/of mentale

toestand, en verblijft, bij gebrek aan andere regelingen en afspraken, in elk ge-

val gedurende meerdere uren in een politiecel. Het toezicht zoals dit momenteel

in veel politiezones dient te gebeuren door politieambtenaren die zich niet

voortdurend zelf kunnen bezighouden met de opgesloten personen, noch een

adequaat toezicht kunnen uitoefenen indien nodig, maakt dat dergelijke opge-

sloten personen zich in een hoogst onveilige situatie bevinden, wat op zijn beurt

niet strookt met de filosofie van ‘garde à vue’ die aan elke bestuurlijke opsluiting

voorafgaat.

Aanbeveling: het is misschien wenselijk dat het toezicht door de politie, waar

nodig, georganiseerd wordt op een grotere schaal, bijvoorbeeld per provincie

of per gerechtelijk arrondissement en dat specifiek de functie van ‘custodyoffi-

cer’ wordt vastgesteld. Enkel op die manier kan de politie beter in staat zijn deze

taak naar behoren te vervullen. Door centralisatie en specialisatie van de bijzon-

dere politietaak – op dat ogenblik ontlast men de politiezones en meer bepaald

het onthaal, de interventie en de dispatching ten behoeve van hun prioritaire

taken – wordt de uitvoering van de taak eerder bovenlokaal of federaal georga-

niseerd, ten behoeve van zowel de bestuurlijke als de gerechtelijke overheden.

Het politie- en hulppersoneel van deze bewakingseenheid moet over voldoen-

de kennis en knowhow beschikken om dit toezicht uit te oefenen, ook ten aan-

zien van elke burger die dronken, geestesziek of psychisch gestoord is. Deze

custody-eenheden werken in nauwe samenwerking met gespecialiseerde hulp-

verleners. De rol van de ‘custodyofficer’ is van primordiaal belang, in die zin dat

de verantwoordelijke de toezichthoudende personeelsleden ondersteunt, bege-

leidt en controleert in de uitvoering van hun werkzaamheden.

4. DE BIJZONDERE ORGANISATIE VAN ‘GARDE À VUE’

“De artikelen 18 tot 21 van de wet op het politieambt bepalen dat de politie “be-

last wordt met het toezicht op personen die een potentieel gevaar kunnen vormen
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voor zichzelf of voor derden”. Dat toezicht is niet van algemene of permanente

aard, maar van toepassing op eventueel gevaarlijke situaties”49.

We bemerken, niet enkel naar aanleiding van dit onderzoek, tekortkomingen

op het vlak van de bewaking of het toezicht op overgebrachte en opgesloten

personen. (1) Er gebeurt nagenoeg geen registratie van het toezicht; (2) er

heerst enorm veel onduidelijkheid over het effectief uitvoeren van toezicht zo-

wel in het algemeen – dit gebeurt in de nabijheid van de persoon door waar-

neming en communicatie – als op momenten van aflossingen en ogenblikken

dat politieambtenaren, verantwoordelijk voor dit toezicht, (moeten) bezig zijn

met andere dringende opdrachten; (3) het toezicht wordt actueel, ongeacht wie

ervoor verantwoordelijk is, quasi uitsluitend vanop een afstand uitgeoefend. In

de cel gebeurt dit via camerabeelden of een kijkgaatje in de celdeur, tijdens de

overbrenging gebeurt dit vanuit het voorste gedeelte van het politievoertuig. In

beide gevallen wordt de waarneming – het zicht en het gehoor – dermate ver-

stoord dat men zich geen reëel beeld kan vormen van de werkelijke toestand.

Vaststelling: we zien duidelijk bij de analyse van de cases dat personen die zich

in een zorgwekkende toestand in de cel bevinden, pas opgemerkt worden door

de politie op het ogenblik dat men een einde wil stellen aan de vrijheidsbene-

ming, bij een toevallige passage in het cellencomplex of wanneer men zich toe-

vallig nog in de buurt bevindt. In een aantal cases met dodelijke afloop deden

er zich problemen voor met personen bij hun overbrenging, omdat ze onvol-

doende gefouilleerd werden en omdat ze, door hun toestand en gedrag, onvol-

doende in het oog konden worden gehouden door de aanwezige politie-

ambtenaren die zich op een afstand van hen bevonden. Buiten deze cases heeft

het Vast Comité P kennis van een aantal klachten inzake verwondingen ten ge-

volge van de overbrenging en het rijgedrag van de politie. In een aantal cases

gebruikt men pepperspray om een over te brengen persoon tot kalmte te dwin-

gen. Dit gebrek inzake toezicht overschaduwt de effectiviteit van de politiewer-

king.

Conclusies: het uitvoeren van effectief toezicht in de nabijheid van een persoon

is een oud gebruik dat verdwenen is met de invoering van nieuwe systemen.

Nochtans is men enkel met een effectieve observatie kortbij een persoon in staat

zich van de reële toestand te vergewissen. Dit toezicht wordt nergens in de in-

structies geregeld.

49 BOURDOUX, Gil. L., DE RAEDT, E., e.a. (Eds.), De Wet op het politieambt. Handboek
van de politiefunctie, Brussel, Politeia, 2003, p. 181-182.
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De wijze van overbrenging van een persoon in een politievoertuig of in een

specifiek daartoe bestemd of aangeduid voertuig, wordt eveneens nergens be-

paald. Aangezien de persoon op dat moment onder het toezicht van de politie

staat, is deze laatste verantwoordelijk voor diens veiligheid. Dit betekent dat de

politie zelf instructies dient te voorzien opdat, bij de overbrenging, de veiligheid

van de persoon maximaal zou worden gegarandeerd.

Aanbeveling: er dienen zowel specifieke instructies te bestaan als extra veilig-

heidsmaatregelen te worden genomen zodat de veiligheid van overgebrachte en

opgesloten personen niet nodeloos in het gedrang wordt gebracht door gebrek-

kig toezicht of te beperkende installaties. Instructies moeten het effectief en

rechtstreeks toezicht voorschrijven in specifieke gevallen én moeten de manke-

menten van camera’s of andere systemen in de politiecellen opvangen. Maatre-

gelen zoals het opsluiten van geboeide personen of het gebruik van een

dwangbuis kunnen in geen geval toegelaten worden.

Bij de overbrenging moet zowel de wijze als de maximumsnelheid worden be-

paald. Bovendien moet men bij risicopersonen extra maatregelen in acht ne-

men. Daarnaast moet er overleg gepleegd worden met de verantwoordelijke

leidinggevende zodat deze bijkomende punctuele instructies kan voorzien.

Deze beslissing zou kunnen bestaan in het plaatsen van een of meer begeleiders

naast de over te brengen persoon, het instellen van een begeleidend politie-

voertuig in versterking van het eerste voertuig, het permanent toezicht op de

persoon, het aanpassen van de rijstijl zodat men niet als prioritair voertuig dient

binnen te rijden zodat noch het zicht, noch het gehoor worden verstoord.

5. HET DRAGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN LEIDING

“Volgens verschillende bepalingen van de wet op het politieambt hebben de offi-

cieren van bestuurlijke politie, hoedanigheid die volgens artikel 4 van dezelfde

wet toegekend is aan alle officieren van de lokale en de federale politie, specifieke

bevoegdheden (de artikelen 28, 30 tot en met 34 en 38). Het Koninklijk besluit

van 17 september 2001 houdende de organisatie- en werkingsnormen van de

lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige

dienstverlening aan de bevolking bepaalt de functie van de officier van bestuur-

lijke politie”.

Uit de analyses van dit onderzoek, alsook uit het toezichtsonderzoek met be-

trekking tot het beheer en gebruik van de politiecellen komt naar voor dat vrij-
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heidsbeperkende dwangmaatregelen te weinig leiden tot de concrete aanwezig-

heid, de steun en de bijsturing door de verantwoordelijke leidinggevende. In de

cases onderzocht naar aanleiding van dit onderzoek komt de permanentie-

officier niet veel voor tijdens de duur en het verloop van het gebeuren dat zich,

volgens dit onderzoek, meestal afspeelt in de loop van de avond of nacht. Dit

geeft de indruk dat deze politiewerking uitermate autonoom gebeurt in de prak-

tijk en dat de verantwoordelijke officier meer een rol vanop afstand vervult, na-

melijk enkel de formaliteiten vervult. Hij vervult helemaal niet de rol van ‘cus-

todyofficer’.

Vaststelling: de analyse van deze cases, net als de bevraging van de aspirant-

politieambtenaren, geeft een indicatie van het feit dat politieagenten op het ter-

rein autonoom handelen. Het contact met de leidinggevende gebeurt meestal,

zoals wettelijk voorzien, in functie van de verwittiging of de bevestiging van de

bestuurlijke aanhouding. Andere contacten, in het raam van problematische of

onduidelijke situaties gebeuren veel minder, zeker buiten de kantooruren. Dit

gebrek aan functionering doet afbreuk aan de effectiviteit van de politiewer-

king.

Conclusie: de rol van de leidinggevende, eveneens verantwoordelijk voor het

nemen van maatregelen van bestuurlijke of gerechtelijke aard, houdt zowel de

sturing als de begeleiding van het personeel in. Bovendien houdt dit een mini-

male controle op de uitvoering van het politiewerk in. De officier van bestuur-

lijke politie met permanentiedienst is, ongeacht het tijdstip, verantwoordelijk

voor het nemen en het uitvoeren van de politiemaatregelen, zoals hierboven be-

doeld.

Aanbeveling: in de mate van het mogelijke dient een ‘custodyofficer’, zeker in

de grote politiezones, te worden aangesteld. In het andere geval dient de per-

manentieofficier bij de aanhouding van een persoon de nodige inlichtingen in

te winnen bij zijn dienstdoend personeel om zicht te krijgen op de toestand van

de persoon, zodat hij, indien nodig, specifieke instructies kan geven. Indien er

geen ‘custodyofficer’ werd aangesteld, dient de officier met permanentie zich tij-

dens een langdurige opsluiting – we spreken over een opsluiting van minimum

zes uur – minstens eenmaal zelf te vergewissen van de toestand van de opge-

sloten persoon, nota te nemen van zijn eventuele klachten en ook de registratie

van de bewaking of het toezicht na te kijken. Indien het personeel intussen

wordt afgelost, dient hij zich ervan te vergewissen dat er een debriefing gebeurt

en dat het opgaande personeel op de hoogte is van deze specifieke instructies.

Alle controleaspecten worden in het daartoe specifiek voorziene registratiesys-
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teem genoteerd. In het geval er een ‘custodyofficer’ aanwezig is, volgt deze dit

op permanente wijze op.

6. HUMAN RIGHTS PROOF POLICING

“Het toezicht op de politiewerking werd bij wet geregeld. Hierbij werd zowel de

Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie, rechtstreeks

onder het gezag van de Minister van Binnenlandse Zaken als een extern contro-

leorgaan onder de bevoegdheid van het Parlement, namelijk het Vast Comité van

Toezicht op de politiediensten, ingesteld. De bescherming van de mensenrechten

staat bij dit extern toezicht centraal. De richtlijn POL48 stelt de Diensten Intern

Toezicht in met als taak toezicht te houden op het lokale beleid alsook op de po-

litie-uitvoering”.

We merken dat in het buitenland, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, sys-

tematisch onderzoek wordt verricht naar incidenten die zich voordoen onder

politietoezicht en een dodelijke afloop kennen. Dit onderzoek is in handen van

een extern en onafhankelijk controleorgaan. Bovendien stellen we naar aanlei-

ding van dit Belgisch onderzoek vast dat er bij incidenten in het algemeen vrij-

wel nooit een intern onderzoek wordt gevoerd met het oog op de verbetering

van de politiewerking of om herhaling van mogelijke incidenten te vermijden.

Het zijn dus niet uitsluitend de incidenten met dodelijke afloop die het voor-

werp van dit intern onderzoek moeten uitmaken. Ten slotte is een permanent

opvolgingsonderzoek noodzakelijk op grond van het leerproces alsook vanuit

de idee van een Human Rights Proof Policing.

Vaststelling: de opgesloten persoon, zelf of vertegenwoordigd door een naaste,

blijkt heel weinig verhaalmogelijkheden te bezitten die, vanuit zijn positie, het

verloop en de duur van het gebeuren kunnen helpen verduidelijken. In de on-

derzochte cases zetten vooral de incidenten met dodelijke afloop familieleden

ertoe aan om het gebeuren en de politiewerking in vraag te stellen. Ze stellen

zich burgerlijke partij of leggen klacht neer bij één van de toezichtsorganen. Uit

dit onderzoek blijkt dat de naaste vaak over heel weinig informatie beschikt met

betrekking tot de aanhouding en het verblijf onder politietoezicht. Ze worden

pas voor de eerste maal gecontacteerd uren na afloop van het gebeuren. Dit ge-

brek staat voor een tekort aan transparantie van de politiewerking.

Conclusie: enerzijds is in België vooralsnog niet geregeld dat personen die on-

der het toezicht van de politie staan, een advocaat kunnen raadplegen. We stel-
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den reeds eerder het totaal gebrek aan contact met of verwittiging van een

naaste verwant of kennis vast. Nochtans kan deze persoon een bijzondere bij-

drage leveren in de detectie of preventie van een zorgwekkende toestand zodat

elk incident zou kunnen vermeden worden.

Anderzijds is er bijzonder weinig toezicht op de uitvoering van vrijheidsbeper-

kende maatregelen. Zeker in het geval van incidenten, al of niet met dodelijke

afloop, moet het beleid onderzoek voeren om er lessen voor de toekomst uit te

trekken.

Aanbeveling: het intern toezicht dient met regelmaat en bij wijze van steekproef

toezicht uit te voeren op de politie-uitvoering waarbij burgers onder het toezicht

van de politie geplaatst worden. Dit toezicht moet gebeuren in functie van het

leerproces en de verbetering van de politiewerking. Het intern toezicht dient

bovendien én onmiddellijk én onder het beheer van de bevoegde overheid een

onderzoek te voeren indien er zich een incident voordoet.

Een globaal opvolgingsonderzoek, in vergelijking met wat bijvoorbeeld in het

Verenigd Koninkrijk van toepassing is, dient te worden verzekerd door een ex-

tern toezichtsorgaan. Dit onderzoek wordt niet noodzakelijk onmiddellijk én ten

aanzien van elk incident gevoerd, er wordt immers een intern onderzoek ge-

voerd! De opvolging kan echter wel het toezicht op het vlak van dit onderzoek

inhouden, alsook de analyse van de dossiergegevens in functie van een efficiën-

tere politiewerking.

AFDELING 7.3. PROFESSIONALISME EN INTEGRITEIT 
DOORHEEN HET POLITIEOPTREDEN

1. DE KLOOF TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK

“De invoering van artikel 28 van de wet op het politieambt is een duidelijke voor-

uitgang geweest. […] Het probleem is echter dat de wetgever zijn werk als het

ware te goed heeft willen doen, en allerlei onderscheiden heeft gemaakt in soor-

ten fouilleringen en daaraan gekoppelde voorwaarden en modaliteiten, zodat

het geheel ondoorzichtig geworden is. […] Daarbij komt nog dat de grenzen van

wat kan en wat niet kan in een bepaald soort fouillering ook ongedefinieerd zijn
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gebleven. Deze onduidelijkheden zijn in het nadeel EN van de burger EN van de

politiediensten”50.

Het Vast Comité P voerde in 2002-2003 een onderzoek naar de uitvoering van

fouilleringen en aanhoudingen51. Hiervoor werd een aantal dossiers bij het Vast

Comité P geraadpleegd. Daarnaast werd het lesmateriaal van de politiescholen

en de nota’s en richtlijnen specifiek uitgevaardigd in een aantal lokale politie-

zones en in de federale politie geanalyseerd. Bovendien werden 336 aspirant-

inspecteurs aan het einde van hun basisopleiding bevraagd over hun kennis in-

zake aanhouden en fouilleren.

Een essentiële vaststelling is de grote kloof tussen theorie en praktijk. Dit geldt

niet alleen voor de nota’s en richtlijnen zelf, maar ook met betrekking tot het-

geen in de politiescholen aan de studenten aangereikt wordt. In het algemeen

ontbreekt de vertaling van de theoretische regels naar de politiepraktijk, waar-

door problemen blijven bestaan. Zo zijn er weinig instructies die het theoretisch

kader omzetten in werkbare praktijken. Meestal ontbreekt het bij de aanhou-

ding aan de noodzakelijke verantwoordelijkheidszin. In het kader van de op-

sluiting gaat het meer specifiek om onduidelijkheden in regels betreffende het

verstrekken van voedsel, de procedure voor medische hulpverlening, het al of

niet meedelen van de reden van de aanhouding, de staat van de cellen, het ver-

bod op telefoneren, etc. Die regels bieden soms wel beperkt de mogelijkheid

om een beroep te doen op een arts, doch in de praktijk wacht men op een spe-

cifieke vraag van de persoon zelf die bovendien moet instaan voor de gemaakte

kosten. De fouillering verloopt al langer problematisch in de politiepraktijk als

gevolg van het onderscheid tussen de verschillende soorten fouillering, maar

men schiet blijkbaar ook tekort in het neerschrijven van het verloop en het re-

sultaat ervan in de vaststellingen. Ten slotte worden de psycho-sociale aspecten

die er verband mee houden onvoldoende aangeleerd.

De basisopleiding van de aspirant-inspecteurs van politie vormt de achtergrond

voor de latere politiewerking in de praktijk. Ze dient in de eerste plaats de ele-

mentaire wettelijke basissen voor het uitvoeren van de politiefunctie aan te rei-

ken en bovendien moet de opleiding het kader meegeven waarbinnen

politieambtenaren, in de uitvoering van de politietaken, de grondwettelijke

50 ARNOU, L., “De fouillering na 10 jaar Wet op het politieambt” in BERKMOES, H. en
BOURDOUX, Gil. L. (Eds.), Custodes, Tien jaar politiefunctie, p. 198.

51 Activiteitenverslag 2003 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Parl. St.,
Kamer, 2003-2004, nr. 1267/001 en Senaat, 2003-2004, nr. 3-782/1, p. 21-23.
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rechten en vrijheden van de burger moeten beschermen en deze ook zelf moe-

ten respecteren.

In het kader van de test die in de verschillende politiescholen werd afgenomen,

werden de aspirant-inspecteurs beoordeeld op hun reacties, hun zin voor con-

tact, de uitvoering van verschillende dwangmaatregelen, zoals de identiteitscon-

trole, de fouillering, de aanhouding en de inbeslagname, het vervullen van ad-

ministratieve formaliteiten en het omgaan met problemen van sociale en

medische aard.

De bevraging vond in de verschillende politiescholen op hetzelfde ogenblik

plaats, namelijk aan het einde van de opleiding. De test gebeurde schriftelijk

door de uitwerking van een thema in diverse situaties, waarbij de bevraagde stu-

denten een aantal oplossingen dienden aan te reiken. Onder de items zijn er,

niettegenstaande de bevraging niet in functie van dit onderzoek gebeurde, een

aantal situaties die sterk aanleunen bij het thema dat de kern van dit onderzoek

vormt. We onderscheiden vier situaties in de achtergrond van dit onderzoek: (1)

de mogelijke problemen naar aanleiding van de overbrenging van een persoon;

(2) de veiligheid en het welzijn met betrekking tot de cel; (3) de aanhouding en

fouillering voor de opsluiting in de cel en (4) de mogelijke problemen naar aan-

leiding van een malaise van de persoon in de cel.

Het Vast Comité P oordeelde dat de resultaten van deze bevraging verontrus-

tend zijn en besliste daarom dit onderzoek in 2004-2005 voort te zetten. Globaal

kan men immers stellen dat de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt on-

voldoende gekend en geassimileerd is aan het einde van de basisopleiding!
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SITUATIE 1: DE PROBLEMATISCHE OVERBRENGING VAN EEN 
BURGER DOOR DE POLITIE

Het gegeven dat voorgelegd wordt aan de aspirant-politie-inspecteur luidt als

volgt: “een persoon wordt na cafébezoek gecontroleerd wanneer hij de weg over-

steekt, het voetgangerslicht negeert en naar zijn voertuig stapt. Hij verzet zich te-

gen de controle. Uit het verloop van de gebeurtenissen beslist u dat het beter zou

zijn om betrokkene mee te nemen naar het commissariaat. Bij de overbrenging

in de politiewagen zwijgt de heer A. Provys, hij beweegt niet meer. Hij lijkt afwe-

zig en reageert niet op uw vragen. U komt op het commissariaat aan. Welke

maatregelen worden genomen bij uw aankomst?”

Grafiek 1: De toestand naar aanleiding van de overbrenging van de burger

Ongeveer 40 à 60% van de studenten zou in deze situatie zijn hiërarchische

meerdere verwittigen. Dit percentage is niet zo heel hoog, wanneer men reke-

ning houdt met het feit dat – niettegenstaande deze tussenkomst zich binnen

het domein van de openbare orde situeert en dus de officier van bestuurlijke

politie (OBP) op de hoogte dient te worden gesteld van de overbrenging – ook
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de overige antwoordelementen werden goedgekeurd. Wanneer de student er-

aan dacht ‘een’ leidinggevende te verwittigen, werd het punt toegekend, omdat

men ervan kan uitgaan dat die meerdere de jonge inspecteur op de juiste weg

zal helpen.

In de antwoorden zien we echter dat de meeste studenten zelf het initiatief ne-

men om te handelen, zonder veel overleg met een verantwoordelijke. Weinig

studenten vermoeden naar aanleiding van het gebeuren – de persoon beweegt

niet meer, hij lijkt afwezig en reageert niet op vragen – een mogelijke malaise.

Amper een vierde van het totaal aantal bevraagden denkt eraan een alcoholtest

bij de persoon uit te voeren. De antwoorden gegeven in de politiescholen ver-

schillen onderling nogal sterk. In één van de scholen denkt zelfs minder dan

10% van de studenten aan het uitvoeren van deze alcoholtest. Het verschil in

antwoorden blijkt echter nog groter met betrekking tot de mogelijke malaise.

Het aantal studenten dat er eventueel aan denkt een arts in te schakelen, schom-

melt tussen 17 en 52%. Dit is niet opmerkelijk, gezien de resultaten van de ana-

lyses van incidenten uit dit onderzoek waarbij een bepaald gedrag of een

dubieuze toestand van de persoon maar in enkele uitzonderlijke gevallen de

aanleiding was om een arts te raadplegen.
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SITUATIE 2: DE VEILIGHEID EN HET WELZIJN VAN DE BURGER 
NAAR AANLEIDING VAN ZIJN OPSLUITING IN EEN POLITIECEL

Het verdere gegeven dat aan de aspirant-politie-inspecteur voorgelegd wordt,

gaat als volgt: “[…] Aangezien hij zich steeds agressiever begint te gedragen, be-

slist u hem, als veiligheidsmaatregel, in de cel op te sluiten”.

Grafiek 2: De toestand naar aanleiding van de opsluiting in de politiecel

Relatief veel studenten, met uitzondering van één politieschool, geven aan dat

zij in elk geval bij deze situatie het advies van hun verantwoordelijke officier

dienen in te winnen. Het opsluiten van een burger valt immers onder zijn ver-

antwoordelijkheid. Nochtans blijkt duidelijk dat zowat 40% van de studenten

sommige wettelijke bepalingen, aan het einde van de opleiding, helemaal niet

geassimileerd blijkt te hebben. De vrijheidsbeneming van een burger wordt he-

lemaal niet als een fel indringende en beperkende maatregel geconcipieerd door

de aspirant-inspecteurs, wat op zich vragen oproept omtrent het verdere ver-

loop van hun inzet binnen de politiepraktijk. Bij de opsluiting denkt amper 30%

van de studenten aan het welzijn van de burger. Zo denkt één op drie studenten
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aan de voorziening van voedsel in het algemeen, terwijl één op vier toch na-

vraag doet naar de behoefte aan medische verzorging en medicatie. Ten slotte

stelt een uiterst miniem percentage van toekomstige politieambtenaren er hele-

maal niet aan te denken ‘toezicht te houden’ op de opgesloten personen. Indien

een aantal het hierover al had, dan kwam vooral de camerabewaking ter sprake.
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SITUATIE 3: DE VEILIGHEID EN HET WELZIJN VAN DE BURGER IN 
DE CEL

Het volgend gegeven dat voorgelegd wordt aan de aspirant-politie-inspecteur is

als volgt: “Welke praktische formaliteiten vervult u met betrekking tot de cel en

met betrekking tot de persoon?”

De goede antwoordelementen zijn in dit geval met betrekking tot de cel:

(1) controle van de veiligheid ervan (losse of achtergelaten voorwerpen, ...);

(2) controle met betrekking tot het welzijn (licht, verwarming, bed, deken, ...).

Met betrekking tot de persoon zijn dit: (1) de veiligheidsfouillering voor de per-

soon de cel in gaat; (2) de inbeslagname van gevaarlijke voorwerpen.

Grafiek 3: De veiligheid van de cel

Vooraleer de persoon op te sluiten, gaan de meeste studenten over tot een in-

sluitingsfouillering. Dit percentage van antwoorden ligt uitermate hoog. De

fouillering gebeurt voornamelijk met het oog op de veiligheid van de persoon.

Veel studenten verwijzen dan ook naar mogelijk gevaarlijke voorwerpen zoals

aanstekers, schoenen, veters, etc. die de integriteit en de veiligheid van de per-

soon in gevaar kunnen brengen of zijn ontsnapping kunnen bevorderen. Daar-

naast denkt iets meer dan de helft van de studenten aan de veiligheid van de
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cel door er, alvorens de betrokkene in op te sluiten, nazicht van te doen. Uit de

analyse van die antwoorden blijkt dat de studenten wel degelijk rekening hou-

den met de mogelijkheid van zelfmoord in de cel. Tot slot heeft een iets kleiner

percentage, namelijk 45% oog voor één of meer comfortaspecten in de cel, on-

der meer verlichting, verluchting en verwarming.
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SITUATIE 4: HET MELDEN VAN ZIEKTE OF VAN MALAISE DOOR DE 
OPGESLOTEN BURGER

Volgend gegeven wordt voorgelegd aan de aspirant-politie-inspecteur: “[…]

Rond 01.00 uur roept de persoon u. Hij zegt dat hij een aanval van diabetes zal

hebben, indien hij niet eet. Hij wil eten en drinken. Wat doet u?”

Grafiek 4: De toestand naar aanleiding van de melding van ziekte of van

malaise in de cel

Bij deze situatie merken we opnieuw dat de studenten, over het algemeen, uit

eigen beweging zouden handelen; weinigen brengen de verantwoordelijke of-

ficier op de hoogte van de situatie. Het is opvallend te lezen dat sommigen wel

onmiddellijk zouden instaan voor specifiek – suikerrijk – voedsel, doch geen

verdere tussenkomst van een arts beogen en dat bovendien gemiddeld 10% van

de studenten medicijnen zou zoeken tussen de in beslag genomen voorwerpen

of bij de familie zou ophalen om deze dan eveneens op eigen houtje, zonder

doktersconsultatie, zelf toe te dienen! Dit bevestigt in elk geval hetgeen we ook

vaststelden in de cases waarin dit probleem zich effectief een aantal keer voor-
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deed. De politieambtenaren handelen autonoom, zonder minimaal overleg met

de verantwoordelijke leidinggevende en zonder hulp van gespecialiseerd perso-

neel! Slechts 45 à 50% van de studenten roept bij deze situatie de hulp van een

arts in. Een andere opvallende vaststelling in de antwoorden van de studenten

blijkt de verwijzing naar het al of niet bezitten van de noodzakelijke financiële

middelen, als voorwaarde voor het halen van voedsel in dit geval. Ofwel moet

de persoon zelf over het nodige geld beschikken, ofwel moet deze voorziening

lokaal geregeld zijn, bijvoorbeeld door een instantie zoals het OCMW. Dat deze

gedachte vrij frequent voorkomt in de antwoorden van de aspirant-politieamb-

tenaar toont aan dat, indien dit realiteit is, er inderdaad een mogelijke hypotheek

zou kunnen liggen op de houding die men aanneemt ten overstaan van minder-

bedeelden opgesloten in een politiecel. Ten slotte merken we ook hier op dat,

zelfs in geval van ziekte, weinig kandidaat-politieambtenaren eraan denken

rechtstreeks toezicht uit te voeren op de persoon. Ook dit bevestigt enkel de eer-

dere gedane vaststellingen uit onze studie.

Deze bevraging in de politiescholen werd in het najaar van 2005 herhaald. Con-

clusies uit deze bevraging zijn momenteel nog niet voorhanden. Een aantal ty-

pische opmerkingen die de vorige conclusies bevestigen, komen in elk geval

opnieuw een aantal keer voor in de antwoorden. De mate waarin ze voorko-

men, is echter nog niet duidelijk!

2. HET AFSTEMMEN VAN DE THEORIE OP DE PRAKTIJK

“L’alternative n’est pas entre, d’une part, une application aveugle de textes im-

pératifs et d’autre part, un libre arbitre incontrôlé. Il y a bien entre les deux, une

‘organisation sociale’”52.

Vaststelling: zowel uit dit onderzoek als uit de toezichtsonderzoeken waar in dit

onderzoek naar verwezen wordt, blijkt dat er een grote kloof bestaat tussen de

theorie en de praktijk. Het gaat bijvoorbeeld om de theoretische bepalingen, zo-

als onder andere omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt,

die de achtergrond vormen voor het nemen van dwangmaatregelen in de prak-

tijk, die de vrijheid van de burger inperken, zoals aanhouden, fouilleren, opslui-

ten en bewaken. In de praktijk wordt men, naar aanleiding van het nemen van

52 MONTJARDET, D., “L’Organisation sociale des arrestations” in BRODEUR, J.-P. et MONT-
JARDET, D., “Connaître la police”, Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, Ihesi, 2003, p. 70.
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deze maatregelen, soms geconfronteerd met een aantal problemen beschreven

per aard en per case. In de praktijk komt de politie in het kader van conflicten

en in probleemsituaties vaak met een versterkte politiemacht tussen. Het in be-

dwang houden van een agressief, hysterisch of uitzinnig persoon levert in de

praktijk problemen op, niet enkel bij de aanhouding, maar eveneens bij de

overbrenging, de fouillering, de opsluiting, etc.

Conclusie: de basisopleiding alsook de voortgezette opleidingen en trainingen

van politieambtenaren staan te ver af van de werkelijkheid. Men leert in scho-

len, actueel via een gemoduleerd systeem, theoretische grondbeginselen voor

de uitoefening van de politiefunctie. Echter ontbreekt hierbij enerzijds de rode

draad door al die theoretische begrippen, namelijk de uitgangspunten voor die

politiefunctie – de mensenrechten en de principes van een gemeenschapsge-

richte politiewerking –, en anderzijds de praktijktoetsing. Bovendien zijn de op-

leidingen en trainingen niet altijd functioneel toepasbaar op praktijksituaties. Dit

blijkt onder andere ook uit de antwoorden van de aspirant-politieambtenaren.

Aanbeveling: de basis- en voortgezette opleiding en training dient veel nauwer

aan te leunen bij de dagdagelijkse politiepraktijk. Dergelijke situatiebeschrijvin-

gen, zoals in dit onderzoeksrapport opgenomen, kunnen binnen die opleidin-

gen als praktijkgevallen dienen om de theoretische begrippen aan de praktijk

te toetsen. Dit houdt niet enkel de bespreking in ter gelegenheid van colleges,

doch eveneens praktijktoetsing naar aanleiding van uitgebreide stagemomen-

ten. Het is hierbij niet de bedoeling dat politieagenten georiënteerd worden naar

ideaaltypische situaties of worst-case scenario’s. Tijdens langere stagemomenten

dienen zij de mogelijkheid te krijgen de theorie aan de praktijk te toetsen, onder

de hoede en begeleiding van hun stagebegeleiders.

3. HET OPMAKEN VAN EEN RISICOANALYSE

“A risk assessment is nothing more than a careful examination of what, in your

work, could cause harm to people, so you can weigh up whether you have taken

enough precautions or should do more to prevent harm”53.

Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal indicatoren, eigen aan de persoon of zijn

achtergrond, relatief vaak terugkomt wanneer het om een risicopersoon gaat.

Wanneer dergelijke indicatoren in combinatie voorkomen, kunnen ze wellicht

53 HSE information service, http://www.hse.gov.uk/pubns/indg163.
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de aandacht van de politie vestigen op de aanwezigheid van een mogelijke

“zorgwekkende situatie” die de veiligheid van de persoon ernstig in het gedrang

kan brengen. Het kan in elk geval leiden tot bijkomende maatregelen met be-

trekking tot de veiligheid, het welzijn en comfort tijdens het politietoezicht. 

Vaststelling: volgens dit onderzoek maken sommige risicopersonen zelf hun

toestand kenbaar bij de politietussenkomst: ze melden dat ze ziek zijn, dat ze

bepaalde intenties koesteren, bepaalde lichamelijke aandoeningen hebben of

medicatie nodig hebben. Een aantal andere personen vormt een risico gezien

de aanwezigheid van diverse, elkaar versterkende, risicofactoren.

Conclusie: indicatoren die uit de analyses van de verschillende cases telkens op-

nieuw naar voor komen en de status van een ‘risicopersoon’ helpen bepalen,

zijn: met betrekking tot de materiële toestand van de persoon: (1) het gebrek aan

vast adres of vaste woonplaats; (2) het gebrek aan bestaansmiddelen; (3) het ge-

brek aan een vast beroep of inkomen; (4) de algemeen onverzorgde indruk; (5)

de persoon lijkt op de vlucht of op de dool te zijn, hetzij naar aanleiding van

een definitieve relatiebreuk, hetzij als gevolg van een beslissing tot internering,

opsluiting of uitwijzing. De indicatoren met betrekking tot de lichamelijke en

medische toestand van de persoon zijn: (1) de hoge mate van intoxicatie door

alcohol, drugs en/of medicijnen; (2) de hoge mate van (langdurige) verward-

heid of onbewustheid, niet meer op de benen kunnen staan; (3) indicaties en

attesten van diabetes, epilepsie, astma of het hebben van een pacemaker; (4)

het bezit van medicijnen of medische voorschriften die erop wijzen dat de per-

soon (permanent) medicatie moet nemen; (5) (vaak) overgeven, rillen, hijgen,

hyperventileren, hoesten, wegdraaien van de ogen, etc., wat kan wijzen op een

bepaald ziektebeeld, ontwenningsverschijnselen of een overdadig drugs-

gebruik; (6) het feit dat de persoon geürineerd of stoelgang gemaakt heeft of

ernaar ruikt. De indicatoren met betrekking tot het gedrag en de psychische toe-

stand van de persoon zijn: (1) de zichtbare afwezigheid of gelatenheid van de

persoon; (2) in eerste instantie een uiterst agressief, hysterisch en zelfs buiten-

zinnig gedrag vertonen, om daarna theatraal in het andere uiterste te vervallen;

(3) voortdurende stemmingswisselingen; (4) een panische angst of schrik voor

opsluiting ontwikkelen; (5) wenen, extreem piekeren, onrustig gedrag, constant

tegen zichzelf praten; (6) neigen tot zelfverwonding. Ten slotte geeft de persoon

zelf mondeling een aantal indicatoren aan: (1) specifieke signalen geven of

dreigen met zelfmoord; (2) klagen over hoofdpijn of pijn in de borststreek; (3)

duidelijk een bepaald zorgwekkend ziektebeeld aangeven, zoals astma, diabe-

tes of epilepsie; (4) de aangifte van nood aan medicijnen of inhalator; (5) wijzen
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op een bepaalde bijzondere toestand, zoals bijvoorbeeld invaliditeit, zwanger-

schap of een psychische ziekte of crisistoestand, zoals depressie, psychose, etc.

Aanbeveling: indien een aantal van deze risicofactoren in combinatie voorkomt,

dan zijn er in elk geval extra veiligheidsmaatregelen vereist, namelijk enerzijds

een noodzakelijke informatie-uitwisseling met de verantwoordelijke leidingge-

vende, zodat extra toezichtmaatregelen en andere beslissingen kunnen worden

genomen en anderzijds de automatische vordering van een arts, zelfs meer dan

één keer indien de toestand van de persoon na verloop van tijd zichtbaar ver-

ergert. Bovendien moeten er permanente informatie-inspanningen worden ge-

leverd door regelmatig contact en pogingen tot dialoog met de betrokken

persoon, de organisatie van een adequaat en rechtstreeks toezicht, de organisa-

tie van een debriefing-briefingmoment bij de aflossing van personeel.

4. GEMEENSCHAPSGERICHTE POLITIE: HET VOEREN VAN 
DIALOOG

“Meer dan ooit moet de politieambtenaar zich tegenwoordig elke dag inspannen

om te zoeken en terug te keren naar de oorsprong van de politiefunctie – wat de

politie moet doen – en om aldus uiting te geven aan zijn duidelijke wil tot inte-

gratie in een democratische samenleving”54.

Vaststelling: uit dit onderzoek blijkt dat de politie zich meestal niet bewust is

van een mogelijke risicotoestand van de persoon. Veelal wordt een oordeel

over diens toestand geveld op basis van een vluchtige blik of uiterst korte dia-

loog. Beslissingen om bepaalde agressieve, hysterische of uitzinnige personen

op te sluiten in een politiecel worden vaak gedirigeerd vanuit de hulpverlening

zelf, die op haar beurt niet kan instaan voor dergelijke personen. Op die manier

komt de effectiviteit alsook het professionalisme van de politie in het gedrang.

Conclusie: aangezien de politie in haar werking relatief vaak geconfronteerd

wordt met agressieve, hysterische en uitzinnige mensen en/of mensen die zich

in een zorgwekkende toestand kunnen bevinden, is het aan te raden altijd een

risicoanalyse op te maken. Op basis daarvan dient het oordeel te worden ge-

veld, liefst in samenwerking met een geneesheer.

54 Woord vooraf van VANDOREN, A. in BOURDOUX, Gil. L., DE RAEDT, E.,  e.a. (Eds), De
Wet op het politieambt. Handboek van de politiefunctie, Brussel, Politeia, 2005, p. 20.
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Aanbeveling: de risicoanalyse dient enerzijds de hierboven omschreven ele-

menten in te houden, aangevuld met het resultaat van een regelmatige dialoog

tussen de politie en de betrokken persoon. Enkel op die manier kan men zich

van zijn daadwerkelijke toestand vergewissen. Volgens het model gangbaar in

het Verenigd Koninkrijk worden op die manier verplicht op geregelde tijdstip-

pen en minimum zes vragen aan een opgesloten persoon gesteld: (1) Ben je

ziek of gewond? (2) Bezocht je korte tijd geleden een arts of specialist en waar-

om? (3) Neem je medicatie? (4) Waarvoor dient deze medicatie? (5) Lijd je aan

een bepaalde ziekte of depressie? (6) Heb je zelfmoordneigingen of neiging tot

zelfverwonding?

5. DE MOEILIJKHEDEN BIJ DE UITVOERING VAN 
DWANGMAATREGELEN

“De wet op het politieambt omschrijft in artikel 28 het fouilleren van personen,

in artikel 29 het doorzoeken van een voertuig. Centraal bij de fouillering van

personen staat de veiligheid, namelijk het beletten te ontvluchten of het in gevaar

brengen van zichzelf of anderen”.

Nogal wat verwijzingen in de onderzochte gegevens laten uitschijnen dat er een

aantal problemen bestaat bij de uitvoering van de politiemaatregelen genomen

in het kader van de overbrenging, de aanhouding en de opsluiting. Het gaat hier

bijvoorbeeld om de fouillering, ongeacht de functie ervan, het verhoor en een

aantal administratieve verplichtingen, zoals het tekenen voor kennisname van

de aanhouding en voor in beslag genomen stukken. Die problemen vloeien

soms voort uit de toestand en het gedrag van de persoon.

Vaststelling: dit onderzoek legt een aantal keer de vinger op de gebrekkige uit-

voering van de veiligheidsfouillering en de fouillering voor opsluiting. Enerzijds

merken we dat dit gebrek vaak gepaard gaat met het voorkomen en het gedrag

van de persoon. Zo zijn veel personen uit deze cases zwaar onder intoxicatie,

kunnen niet meer op hun benen staan of zijn bevuild. Anderzijds maken we uit

dit onderzoek alsook uit de bevraging van de aspiranten op dat dwangmaatre-

gelen zoals het boeien en het fouilleren puur vanuit veiligheidsoverwegingen

worden opgelegd, zonder aan het welzijn en het comfort van de betrokkene te

denken. Zo bijvoorbeeld verblijven enkele personen in een minimum aan kledij

in een onvoldoende verwarmde cel. Bovendien merken we bij de analyses van

de dossiers dat personen verhoord worden, niettegenstaande achteraf blijkt dat
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ze zwaar geïntoxiceerd zijn. Dit getuigt mogelijk van gebreken in het professio-

nalisme van de politie.

Conclusie: de veiligheidsfouillering en de fouillering voor opsluiting moeten te

allen tijde uitgevoerd worden. Indien politieambtenaren hierbij dwang en even-

tueel geweld moeten aanwenden, dienen ze dit te vermelden in de officiële ge-

schriften. De moeilijkheden die zij ondervinden om een persoon daadwerkelijk

te fouilleren en te verhoren, indien hij er niet toe in staat is, of de persoon offi-

cieel kennis te laten nemen van zijn aanhouding en de eventuele inbeslagname,

dienen uitvoerig in een bijzonder verslag te worden opgenomen. Een dergelijk

bijzonder verslag is reeds wettelijk voorzien in het geval de persoon niet in staat

is kennis te nemen van de aanhouding en/of niet in staat is te tekenen en/of

weigert te tekenen.

Aanbeveling: de problemen waarmee politieambtenaren in de praktijk worden

geconfronteerd, zoals het niet (kunnen) fouilleren, laten onderzoeken, verho-

ren, etc., horen in de eerste plaats te worden besproken met de verantwoorde-

lijke officier. Deze laatste kan bijkomende maatregelen voorzien. Daarnaast

moeten de problemen en/of beperkingen vermeld worden in bepaalde geschrif-

ten zoals het register van de aangehouden personen, het registratiesysteem, het

proces-verbaal, etc. Indien het gedrag van de persoon van die aard is dat de

uitvoering van bepaalde noodzakelijke en voorgeschreven politiemaatregelen

enorm bemoeilijkt wordt, dan dient dit in de eerste plaats gemeld te worden aan

de verantwoordelijke en dient bovendien dit gedrag te worden omschreven.

Deze problematische politiewerking dient daarnaast het onderwerp van (voort-

gezette) opleidingen en trainingen te vormen binnen het leerproces.

6. DE CONCRETE UITOEFENING VAN TOEZICHT

“Al wie van zijn vrijheid wordt beroofd en in een politielokaal wordt vastgehou-

den, staat onbetwistbaar onder het toezicht en bijgevolg onder de volledige ver-

antwoordelijkheid van de met de bewaking belaste politieambtenaar”55.

Vaststelling: uit dit onderzoek blijkt niet enkel dat het toezicht zich nagenoeg

uitsluitend beperkt tot camerabewaking, waarbij beelden, soms van slechte

kwaliteit, sporadisch de politiecel tonen, maar vooral dat er te weinig effectieve

55 Jaarverslag 1998 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Toezichtsonder-
zoek nr. 9380/97 Amigo's en bewaarkamers van de politiediensten, p. 90-99.
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controles ter hoogte van de cellen gebeuren. Het is, volgens dit onderzoek,

vooral in de eerste tijdspanne na de opsluiting dat het gedrag van de opgesloten

persoon enorm verandert en waarschijnlijk de intenties tot een mogelijke zelf-

moordpoging aanwezig zijn. Camerabewaking laat dan in elk geval een inten-

sievere observatie van de opgesloten persoon en van zijn handelingen toe. 

Conclusie: het opsluiten en vervolgens bewaken van aangehouden personen

volgt automatisch uit het feit dat de politie moet beletten dat aangehouden per-

sonen ontvluchten of zichzelf of anderen in gevaar brengen. Noch dit toezicht,

noch de modaliteiten ervan worden op formele wijze geregeld. Maatschappelij-

ke evoluties alsook het herleiden van de functie bewaking of toezicht tot één

van de deeltaken van een permanentie of dispatching, maken dat dit toezicht

meer en meer uitsluitend op basis van technologische middelen wordt verze-

kerd. Dit soort toezicht blijkt in de praktijk ontoereikend. Dit gebrek levert be-

perkingen op voor de effectiviteit van de politiewerking.

Aanbeveling: de uitoefening van een regelmatig en effectief toezicht houdt in

dat men nazicht doet van de persoon in zijn nabijheid, dat de bewaker met de

persoon communiceert of zich effectief van zijn slaaptoestand en het ontbreken

van elke verstikkingsmogelijkheid vergewist. Hulpmiddelen, camera of audio,

moeten vooral een aanvulling zijn op het effectief toezicht op de opgesloten

persoon. Ze maken een extra vlot en regelmatig zicht op deze persoon moge-

lijk. Elke aflossing van personeel houdt telkens een effectief nazicht in van de

toestand van de opgesloten personen en wordt net als de ‘zorgwekkende toe-

stand’ zelf genoteerd in het voorziene registratiesysteem. Dit bestaat, naast het

officieel register der aanhoudingen, uit een specifiek daartoe bestemd dossier

of fiche. Het toezicht moet op die manier de volledige duur van de opsluiting

dekken en achteraf controleerbaar zijn. Mogelijke  beperkingen in dat toezicht

dienen met reden te worden ingeschreven. De frequentie van het effectief toe-

zicht, eventueel aangevuld met camerabewaking, hangt af van de toestand van

de opgesloten persoon. Wanneer er bij de opgesloten persoon sprake is van de

aanwezigheid van verschillende risico-indicatoren van diverse aard, zoals hier-

voor besproken, dan dient de toestand van deze persoon in het bijzonder te

worden beoordeeld door de verantwoordelijke, die deze toestand én geregeld

zelf opvolgt én gespecialiseerde hulp inroept wanneer noodzakelijk. Een arts

gaat niet enkel na of de aangehouden persoon opgesloten kan worden in een

cel of er kan blijven, hij noteert in elk geval in een verslag of de persoon be-

paalde risico’s vertoont of als risicopersoon dient te worden beschouwd. Auto-

matisch dienen uit een positieve risicoanalyse – er bestaat een zorgwekkende
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toestand – specifieke richtlijnen en handelingen te bestaan omtrent de veilig-

heid, het welzijn en comfort van de opgesloten persoon.

7. HET GEBRUIK VAN GEWELD

“Dès qu’une personne en crise vient d’être maîtrisée, elle cesse, en toutes circon-

stances, d’être un ennemi public. Elle tombe sous la protection de la loi. En au-

cune façon, un fonctionnaire de police ne saurait se conduire de façon

vindicative ou justicière à l’égard d’une personne”56.

Vaststelling: in een aantal cases is het niet duidelijk of er al dan niet excessief

geweld wordt gebruikt bij de overbrenging of binnen de politiemuren, in ande-

re cases is dit heel duidelijk. Dit onderzoek legt voornamelijk de klemtoon op

de zorgwekkende toestand van de persoon, wanneer hij zich onder het toezicht

van de politie bevindt. Wanneer de politie dwang en geweld moet gebruiken,

dan dient dit in elk geval binnen de vaststellingen – het proces-verbaal – naar

voor te komen. Dit is niet altijd het geval! Bovendien komt naar voor dat be-

paalde opnames van beelden betreffende het geweldsgebruik soms achteraf

worden gewist of dat er sporen worden weggeveegd, bijvoorbeeld bloedsporen

in de cel. We stellen eveneens vast dat enkele personen de noodzakelijke zor-

gen moeten ontberen. Dit gebrek aan professionalisme tast niet enkel de effec-

tiviteit van de politiewerking aan, maar het werpt een schaduw op de rol die de

politie vervult binnen de samenleving.

Conclusies: de persoon heeft achteraf geen enkele mogelijkheid om zijn verhaal

te staven wanneer hij klacht neerlegt voor het gebruik van geweld bij de over-

brenging of tijdens de opsluiting. De persoon geeft soms bepaalde wantoestan-

den binnen de politiemuren aan. Een aantal personen blijkt, volgens de

onderzochte cases, blijvende letsels aan het verblijf onder toezicht van de politie

over te houden.

Aanbeveling: er dient toezicht uitgeoefend te worden op de politiewerking. In

de eerste plaats is dit de taak van de rechtstreekse leidinggevenden en vervol-

gens van de Dienst Intern Toezicht. Dit toezicht moet uitgeoefend worden van-

uit een Human Rights Proof Policing. Het dient niet enkel tot stand te komen

vanuit het oogpunt van het leerproces, doch eveneens vanuit de noodzaak van

56 BOURDOUX, Gil. L., “À propos des normes déontologiques pour la police dans une
société démocratique” in BOURDOUX, Gil. L. en CUMPS, G. (Eds.), Policing, Ethics and
Corruption, Brussel, Politeia, 2002, p. 427.
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transparantie. In dit opzicht is het aanbevolen een camerasysteem te voorzien

in elk cellencomplex, zodat niet alleen het effectief toezicht kan worden uitge-

breid en ondersteund, maar waarvan de registratie van de beelden achteraf

dienst kan doen om eventuele klachten van geweldsgebruik, foltering of ontbe-

ring door de politie te vermijden of teniet te doen.
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BIJLAGE I
DE ZORGWEKKENDE TOESTAND IS 
INHERENT AANWEZIG EN WORDT NIET 
OF VERKEERD BEOORDEELD DOOR DE 
POLITIE

Case 1
De bestuurlijke aanhouding heeft plaats na controle van een persoon die zich

op het openbaar domein, met name op de grote markt, in zwaar benevelde toe-

stand bevindt. De politie treft de persoon slapend aan in ontbloot bovenli-

chaam. De man kan helemaal niet meer op zijn benen staan en wordt

overgebracht naar het politiekantoor. Hij wordt aangehouden en opgesloten op

basis van openbare dronkenschap. De persoon doet later een malaise in de cel

met de dood tot gevolg. De levensbedreigende toestand wordt veroorzaakt door

de lichamelijk risicovolle toestand van de persoon bij aanvang, in casu een zwa-

re intoxicatie ten gevolge van het consumeren van alcohol, medicijnen en wel-

licht ook drugs.

De politie treft de man acht uur later, bij een passage in het cellenblok, dood in

de cel aan. Hij ligt op zijn rug op het bed, precies zoals hij bij zijn opsluiting

werd neergelegd. Uit de op het ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet

men dat de man zwaar onder intoxicatie is en slaapt op het moment van de tus-

senkomst. Hij blijft ook gedurig slapen. De persoon kan zelf niet meer stappen

en valt vervolgens een aantal keer. Hij komt niet echt weer tot bewustzijn. De

kenmerken van de persoon zijn: het is een man van 45 jaar. Hij is gescheiden

en woont alleen. Hij leeft van een minimumbestaan. Hij heeft geen naaste fami-

lieleden meer. Zijn gedrag is gedurende de volledige periode van het toezicht

uitermate kalm. Hij reageert weinig of niet op wat er rondom hem gebeurt. Er

komt dus geen eigenlijke interactie tot stand, de persoon blijft gewoon verder

slapen in de cel.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving is geweten dat de persoon

bekend staat als alcoholist en druggebruiker. Uit het bloedonderzoek achteraf

blijkt dat de man die dag veel medicijnen en drugs heeft genomen en bovendien
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relatief veel alcohol heeft geconsumeerd. De man vertoont bij het aantreffen op

de grote markt schuim en bloed op zijn mond. Uit de werkzaamheden en de

registratie van de politiemaatregelen blijkt dat weinig gegevens geregistreerd

zijn betreffende het verloop onder politietoezicht. Noch de genomen maatrege-

len noch de uitvoering van toezicht kon achteraf worden nagegaan. Uit de al-

gemene registratie van de tijdsgegevens kan men wel afleiden dat er tussen de

opsluiting en de uiteindelijke vaststellingen minimum 7 en maximum 8 uur is

verlopen. Van de genomen politiemaatregelen is enkel, en dan nog op een al-

gemene manier, sprake van de fouillering voor opsluiting. Men omschrijft noch

ondervonden problemen noch inbeslagname van materiaal. Er wordt geen au-

topsie uitgevoerd.

De installatie betreft één van de drie cellen in de gemeentelijke amigo. Er is een

bel in de cellen zodat de opgesloten persoon zich kan laten horen als hij iets

nodig heeft. Het politietoezicht gebeurt in principe door middel van videobe-

waking. Die dag werkt de camera niet en kan het toezicht alleen door effectieve

aanwezigheid ter hoogte van de cellen gebeuren. Er gebeurt een aflossing van

de planton ongeveer 5.45 uur voor de vaststelling van het overlijden. Volgens

de instructies is het de planton die, naast zijn andere taken, moet instaan voor

de camerabewaking en de organisatie van effectieve toezichtmomenten. In dit

geval kan het effectieve toezicht enkel gebeuren door een binnengeroepen pa-

trouille. Een schriftelijke versie van een aantal specifieke instructies is pas 6 jaar

later beschikbaar. Een arts kan enkel op vraag van de persoon worden geroe-

pen. Onderzoeksmatig wordt enkel een gerechtelijk onderzoek gevoerd met be-

trekking tot het overlijden.

Case 2
De bestuurlijke aanhouding gebeurt op basis van een oproep voor een zwaar

dronken persoon die zich op de openbare weg bevindt en zich gevaarlijk ge-

draagt. De persoon wordt samen met zijn vriend overgebracht naar het commis-

sariaat en aangehouden op basis van openbare dronkenschap. De persoon doet

later een malaise in de cel met de dood tot gevolg. De levensbedreigende toe-

stand wordt veroorzaakt door de lichamelijk risicovolle toestand van de persoon

bij aanvang, in casu een zware intoxicatie ten gevolge van een combinatie van

alcohol en verschillende elkaar tegenwerkende medicijnen. De politie vindt de

persoon ’s morgens, wanneer ze hem uit de cel wil halen. De man ligt op zijn

rug op de vloer van zijn cel.
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Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de man

zich samen met zijn vriend ter hoogte van een café bevindt bij de tussenkomst.

Deze man zou op een bepaald ogenblik op de openbare weg gesprongen zijn.

De man blijkt helemaal niet meer op zijn benen te kunnen staan. Hij komt niet

echt tot bewustzijn en urineert later gewoon in zijn cel. De kenmerken van de

persoon zijn: het betreft een man van 33 jaar die bij zijn ouders inwoont. Hij is

erg dronken en heeft bloeddoorlopen ogen op het ogenblik van de tussen-

komst. Zijn gedrag is heel rustig, in tegenstelling tot dat van zijn vriend die heel

gewelddadig is en fel tegenwerkt bij hun aanhouding. De interactie gebeurt

vooral tussen de vriend en de politie. De man zelf vraagt niets en beklaagt zich

ook nergens over tijdens de periode van het politietoezicht.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de man blijkbaar al een malaise had doorgemaakt vóór de politie-interventie.

De man heeft toen het bewustzijn verloren. Blijkbaar werd hij door de politie

eerst naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Daar wordt een attest afge-

leverd dat opsluiting in een politiecel toelaat. De man krijgt ook extra medicij-

nen toegediend in het ziekenhuis. Achteraf blijkt dat de man, volgens zijn

opgesloten vriend, depressief is en hiervoor verschillende medicijnen neemt. Er

vindt geen autopsie plaats. Uit een bloedafname blijkt wel een heel hoog alco-

holgehalte in het bloed, in combinatie met verschillende medicijnen.

De werkzaamheden en registratie van de politiemaatregelen zijn beschikbaar,

alsook de registratie van beelden in de cel. Daaruit blijkt dat de man zelf op een

bepaald ogenblik op zijn rug op de grond van de cel gaat liggen. Dit gebeurt

iets minder dan twee uur voor men hem in een zorgwekkende toestand aantreft.

Men hoort, volgens de verklaringen, de persoon een half uur ervoor nog snur-

ken op het ogenblik dat men voorbij de cel komt om zijn vriend naar het toilet

te laten gaan. Het is echter pas wanneer men zich effectief ter hoogte van deze

cel en in de nabijheid van de man bevindt dat men de houding via het kijkgaatje

in de deur als onrustwekkend gaat beschouwen. Uit de algemene registratie van

de tijdsgegevens blijkt er in totaal ongeveer 6 uur verlopen te zijn tussen het mo-

ment van de opsluiting en de uiteindelijke vaststelling van de zorgwekkende

toestand. De omschreven politiemaatregelen zijn de aanhouding en overbren-

ging, het bezoek aan een urgentiedienst en de opsluiting in de cel. Er worden

geen problemen gemeld binnen de vaststellingen.

De installatie betreft een kleine cel van 2,5 m op 2 m met een houten ligbank

die zich uitstrekt over de breedte van de cel. De volledige zijde aan de kant van
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de deur bestaat uit glas. Het politietoezicht gebeurt via camerabewaking waar-

van de beelden geregistreerd worden. Het is niet bekend wie moet instaan voor

de bewaking. Er zijn ook geen instructies gekend en onderzoeksmatig gebeurt

enkel een gerechtelijk onderzoek met betrekking tot het overlijden.

Case 3
De bestuurlijke aanhouding geschiedt naar aanleiding van bijstand verleend

aan een ziekenwagen voor een man die zich in fel dronken toestand op de

openbare weg bevindt. Hij wordt door de politie meegenomen en aangehouden

voor openbare dronkenschap. De man doet een malaise in de cel met de dood

tot gevolg.

De levensbedreigende toestand wordt veroorzaakt door de lichamelijk risi-

covolle toestand waarin de persoon zich bevindt bij aanvang, in casu een zware

intoxicatie ten gevolge van een combinatie van alcohol, methadon en wellicht

drugs. De man lijkt niet gekwetst te zijn, maar is wel fel onder invloed. De am-

bulanciers stellen op basis van een korte dialoog met de persoon – hij mompelt

wat, maar is niet echt bewust volgens de politieambtenaren – en het voelen van

zijn polsslag vast dat hij niet mee hoeft naar het ziekenhuis en met de politie

meegenomen kan worden voor opsluiting in een politiecel.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men dat de persoon

zwaar onder intoxicatie vertoeft op straat en helemaal niet meer op zijn benen

kan staan. Hij moet worden ondersteund bij het stappen. Er is heel weinig in-

teractie met de persoon mogelijk omdat hij vrijwel constant slaapt. Volgens de

ambulanciers beantwoordt hij hun vragen en is er geen sprake van een zorg-

wekkende toestand op het ogenblik van de tussenkomst. De persoon vraagt he-

lemaal niets in de periode van het toezicht. De kenmerken van de persoon zijn:

een arbeider van 45 jaar. Hij heeft op het ogenblik van zijn aanhouding geen

papieren noch geld op zak. Zijn gedrag is uitermate kalm en hij is op geen enkel

moment agressief.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving weet men dat de persoon

gedurig in slaap valt en eigenlijk niet echt wakker wordt tijdens de overbrenging

en de fouillering. De politie is zich voor een stuk bewust van zijn toestand en

legt de man daarom speciaal op een matras op de grond in de cel. Uit het bloed-

onderzoek na het overlijden blijkt dat de persoon een grote hoeveelheid metha-

don en alcohol heeft geconsumeerd.
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Er is weinig informatie bekend uit de werkzaamheden en de registratie van de

genomen politiemaatregelen. Behalve de aanhouding en vervolgens het vermel-

den van de opsluiting is er weinig informatie omtrent de uitvoering van toezicht

op de persoon. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens kan worden af-

geleid dat er tussen het moment van de opsluiting en de uiteindelijke vaststel-

ling ongeveer 10 uur verloopt. Wanneer men de opgesloten personen water

bedeelt, wat op een vast tijdstip gebeurt, merkt de bewaker wel dat de persoon

zich nog steeds in dezelfde houding bevindt en nog steeds slaapt. Men vindt de

persoon en zijn houding echter pas onrustwekkend wanneer men in het cellen-

complex langs zijn cel passeert om de gerechtelijk aangehouden personen te

halen voor overbrenging met de celwagen. Dan merkt men ook dat de persoon

het eerder bezorgde water niet aanraakte. Het is op basis van de documenten

niet duidelijk of de persoon al overleden is op dat ogenblik dan wel of hij pas

later in het ziekenhuis overlijdt.

De installatie betreft één van de cellen van een groot cellencomplex. Het poli-

tietoezicht gebeurt hoofdzakelijk via camerabewaking. Het lijkt of er een speci-

fieke bewakingseenheid aanwezig is, al wordt dit niet bevestigd door de

beschikbare informatie. Af en toe gebeuren er effectief passages ter hoogte van

de cellen. Het is echter niet duidelijk met welke regelmaat. Enkel de bedeling

van water en voedsel gebeurt op een vast tijdstip. De instructies worden naar

aanleiding van twee incidenten, die zich binnen een korte tijdspanne voordoen,

geëvalueerd en herzien. Onderzoeksmatig gebeurt er, naast het gerechtelijk on-

derzoek, een intern onderzoek als leerproces opdat men zowel de instructies

als de werkwijzen zou kunnen verbeteren.

Case 4
De bestuurlijke aanhouding volgt op een oproep betreffende een dronken per-

soon die zich ter hoogte van een metro-uitgang bevindt. De persoon wordt aan-

gehouden op basis van openbare dronkenschap en wordt een eerste maal

vrijgelaten na verloop van 12 uur in de cel. Kort daarna wordt de man echter,

na een vraag om bijstand vanwege een ziekenhuis, weer opgesloten. De man

is blijkbaar na de eerste periode van opsluiting in het ziekenhuis terechtgeko-

men en wordt, gezien zijn uiterst agressieve gedrag, overgedragen aan de poli-

tie. De urgentiearts levert een positief attest voor de opsluiting af. De man doet

in deze tweede periode van opsluiting een malaise in de cel met de dood tot ge-

volg. De levensbedreigende toestand wordt veroorzaakt door de lichamelijk en

medisch risicovolle toestand waarin de persoon zich bij aanvang bevindt, in

casu een zware intoxicatie in combinatie met de symptomen van een hartziekte.
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De politie stelt de fatale zorgwekkende toestand van de man vast op het ogen-

blik waarop zij hem wil vrijlaten na afloop van de tweede periode van vrijheids-

beroving. De man wordt liggend op zijn rug op de vloer van de cel

aangetroffen.Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten

dat de man zich bij de initiële tussenkomst van de politie onderuit gezakt en in

een fel beschonken toestand ter hoogte van de metro-uitgang bevindt. Hij heeft

op dat moment al in zijn broek geplast. De kenmerken van de persoon zijn: een

27-jarige vrijgezel. Hij woont alleen in een kamertje en leeft van een OCMW-

uitkering. Zijn gedrag wordt bij de eerste opsluiting als kalm doch onstabiel om-

schreven. Het wordt echter als agressief omschreven door het ziekenhuis en op

het moment dat de tweede politietussenkomst plaatsvindt. De interactie tussen

de persoon en de politie blijkt na 12 uur opsluiting nog steeds heel verward en

onstabiel te zijn. De persoon zou geklaagd hebben over pijn in zijn borststreek.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de persoon 12 uur in de cel verblijft en na een kleine medische controle, zonder

specificatie van de aard, wordt vrijgelaten op de openbare weg. Twee uur later

wordt hij opnieuw opgesloten in de cel. Het is niet bekend hoe de man in het

ziekenhuis is beland. Uit de documenten is wel duidelijk dat hij over pijn in de

borststreek klaagt. Er wordt geen autopsie verricht. Uit bloedanalyse achteraf

blijkt dat de man een erg hoog alcoholgehalte in het bloed had, in combinatie

met veel verschillende elkaar tegenwerkende medicijnen. Bij de huiszoeking,

die achteraf op zijn kamer wordt verricht, treft men veel verschillende genees-

middelen aan, zowel kalmerende als opwekkende. Men vindt eveneens een ge-

broken lepel, wat kan wijzen op druggebruik.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijken wei-

nig gegevens die meer duidelijkheid kunnen scheppen over de toestand van de

persoon in de cel. De politie registreert in haar vaststellingen geen specifieke

werkzaamheden met betrekking tot de opgesloten man, noch duidt ze tijdstip-

pen aan van effectief uitgevoerd toezicht. Uit de algemene registratie van de

tijdsgegevens kan worden afgeleid dat er tussen de tweede opsluiting en het

aantreffen van de overledene ongeveer 10 uur verloopt. Dit betekent dat er in

totaal omzeggens 24 uur is verlopen tussen de initiële tussenkomst en het aan-

treffen van de overleden man in de politiecel. De beschreven politiemaatregelen

zijn de tussenkomst, de overbrenging, een eerste keer vanaf het metrostation en

een tweede keer vanuit het ziekenhuis. Er is eveneens sprake van een veilig-

heidsfouillering voor opsluiting in de cel, doch zonder enige specificatie.
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De installatie betreft een cel in een relatief groot cellencomplex van de gemeen-

telijke amigo. Het politietoezicht gebeurt via camerabewaking, waarbij het

scherm in het permanentielokaal staat. Er is geen specifieke bewakingseenheid

voorzien. Volgens de geldende instructies oefenen de permanentieleden, naast

hun andere taken, toezicht op de cellen uit via de monitor. Tijdens de volledige

duur van de opsluiting wordt het permanentiepersoneel tweemaal afgelost. Er

zijn geen overname- noch overgavewerkzaamheden bekend. Onderzoeksmatig

wordt er, op vraag van de onderzoeksrechter, een gerechtelijk onderzoek ver-

richt door de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P.

Case 5
De bestuurlijke aanhouding vloeit voort uit een tussenkomst voor een man die

onderuit gezakt slaapt in een metrostation. De man wordt ongeboeid en op vrij-

willige basis meegenomen naar de lokalen van de politie. Hij wordt van zijn vrij-

heid beroofd op basis van openbare dronkenschap, doch in werkelijkheid wil

de politie hem gewoon zijn roes laten uitslapen in de warmte. De persoon doet

nadien een malaise in de cel met de dood tot gevolg. De levensbedreigende toe-

stand wordt veroorzaakt door de lichamelijk en medisch risicovolle toestand

waarin de persoon zich bij aanvang bevindt, in casu een zware intoxicatie en

blijkbaar lijdt de man aan de gevolgen van een hersenletsel.

Ongeveer 5.30 uur na de opsluiting treft men de man op de vloer van de cel in

een zorgwekkende toestand aan. Hij wordt overgebracht door de urgentiedien-

sten en overlijdt 3 weken later in het ziekenhuis. Uit de op dat ogenblik aan-

wezige achtergrondkennis is geweten dat de man zich in fel benevelde toestand

bevindt in het metrostation. Hij is slaperig en kan totaal niet meer op zijn benen

staan. De man verspreidt een geur van urine en hangt vuil en vies in het metro-

station rond. De kenmerken van de persoon zijn: een man van middelbare leef-

tijd die na een verblijf in een psychiatrische instelling alleen is en blijkbaar op

de dool is. Hij heeft adres noch inkomen. Zijn gedrag is bij de overbrenging naar

de politielokalen uitermate kalm en zeer gewillig. Hij lijkt totaal afwezig op het

moment van de tussenkomst. De man valt voortdurend in slaap en biedt geen

enkele weerstand tegen de overbrenging. Ook in de cel komt hij nooit bij ken-

nis. Volgens het politiepersoneel slaapt hij tijdens de opsluiting voortdurend. Er

is geen interactie met de man mogelijk. De persoon vraagt op geen enkel ogen-

blik om hulp noch laat hij blijken dat hij ergens pijn heeft.

Wat de achtergrondinformatie uit de brede omgeving betreft, verneemt men

achteraf van zijn zus, die hem al een tijd niet meer had gezien, dat de persoon
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in kwestie een zwaar alcoholprobleem en serieuze financiële problemen had.

Hij werd een tijd ervoor verzorgd in een psychiatrische instelling. Ze meent dat

haar broer geen vast adres heeft. De man is bij de politie geregistreerd voor vals-

heid in geschrifte en het niet bijhebben van een identiteitsbewijs en is voor de

politiepatrouilles evenmin een onbekende. Uit de autopsiegegevens blijkt dat de

man een heel zwaar hoofdletsel heeft waarvan men de oorzaak niet kan achter-

halen. Daarnaast heeft hij blauwe plekken op zijn benen. De politieambtenaren

stellen hieromtrent in hun verklaringen dat er vaak geweld wordt gebruikt on-

der de marginalen op straat.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen komt naar

voren dat de initieel tussenkomende politieambtenaren een effectieve controle

bij de man uitvoeren vooraleer ze hun dienst beëindigen. Volgens de vaststel-

lingen gebeurt de laatste effectieve controle, via het spionvenstertje in de cel-

deur, ongeveer 50 minuten voor het tijdstip waarop men de man in een

zorgwekkende toestand aantreft. Toen hoorde men de persoon nog snurken. Er

zijn weinig registraties omdat de politieambtenaren eigenlijk niet formeel uitgin-

gen van een ‘aanhouding’. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens blijkt

dat er tussen de opsluiting van de persoon in de cel en de vaststelling van de

zorgwekkende toestand, maximum 6.30 uur kan verlopen zijn. De beschreven

politiemaatregelen zijn achtereenvolgens: de overbrenging, die te voet gebeurt,

de veiligheidsfouillering voor opsluiting in de cel en de eigenlijke opsluiting. De

man dient hierbij ondersteund te worden omdat hij slaperig is.

De installatie betreft het cellencomplex in de lokalen van de politie in de metro.

Het betreft een gesloten cel met zware deur waarin een spionvenstertje zit. De

cellen worden in principe heel weinig gebruikt. Het politietoezicht moet via ef-

fectieve controles gebeuren omdat er noch camerabewaking, noch geluidsop-

names mogelijk zijn. Volgens de verklaringen zou het onthaal van de dienst

geregeld een controle verricht hebben. Dit toezicht werd niet geregistreerd.

Overeenkomstig de instructies moet de dispatcher ervoor zorgen dat er gere-

geld toezicht op de opgesloten personen wordt uitgeoefend. De uitvoering en

de vorm van dit toezicht worden niet specifiek omschreven. Onderzoeksmatig

gebeurt er een gerechtelijk onderzoek door de Dienst Enquêtes P op vraag van

de onderzoeksrechter.

Case 6
De gerechtelijke aanhouding gebeurt op basis van een oproep voor diefstal in

een voertuig. De persoon wordt naar het politiekantoor overgebracht en daar
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opgesloten in afwachting van zijn voorleiding. Hij doet een malaise in de cel

met de dood tot gevolg. De levensbedreigende toestand wordt veroorzaakt door

de lichamelijk en medisch risicovolle toestand waarin de persoon zich bij de tus-

senkomst bevindt, in casu een zware intoxicatie in combinatie met ziekte en

bovendien vertoont de man verwondingen ter hoogte van het hoofd. Men vindt

hem, na verloop van 6 uur in de cel, ineengezakt op zijn matras. De man ligt in

zijn braaksel.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men dat de man

klappen kreeg, toen de eigenaar de diefstal ontdekte. De man krijgt na zijn op-

sluiting nog bezoek van zijn ouders. Zij dienen hem nog medicijnen toe omdat

hij volgens hen ziek was. Men vindt de persoon een tijd later ineengezakt op

zijn bed. Hij heeft gebraakt. Er zijn weinig kenmerken van de persoon gekend:

een jongeman van 23 jaar die nog bij zijn ouders woont. Zijn gedrag is uitermate

kalm bij de aanhouding en ook daarna in de cel. Er is volgens de politieambte-

naren een normale interactie met de persoon. Hij communiceert volgens hen

helder. De persoon wordt gedurende zijn opsluiting meermaals verhoord. De

man zou geen enkele keer geklaagd hebben over pijn en vroeg niets. Hij deed

dit ook niet tegenover zijn ouders.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de persoon vroeger gekend was als heroïnegebruiker en een gerechtelijk verle-

den heeft. Bij de politie-interventie is ook een drugseenheid aanwezig en men

vindt ook drugs op de persoon. De jongeman vertoont een aantal hematomen

ten gevolge van geweldsgebruik ter hoogte van zijn mond, oren en neus. Het

is niet duidelijk of dit gevolgen zijn van de slagen die de eigenaar van het voer-

tuig hem toediende. Uit de autopsie blijkt dat de persoon niet enkel een grote

hoeveelheid cocaïne had genomen, maar eveneens een cocktail van medicij-

nen, zowel kalmerende als opwekkende middelen, had geslikt. Bovendien wor-

den er verwondingen vastgesteld ter hoogte van zijn hoofd.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen kan men een

deel van het verloop onder toezicht van de politie volgen. Er gebeurt effectief

toezicht in de nabijheid van de cel en de persoon wordt ook verschillende keren

uit de cel gehaald voor een verhoor. De laatste keer dat dit gebeurde, was on-

geveer 2 uur voor de vaststelling van zijn overlijden. Er wordt contact genomen

met de naasten van de persoon, die hem in de cel mogen bezoeken. Uit de al-

gemene registratie van de tijdsgegevens kan worden afgeleid dat er tussen de op-

sluiting en de vaststelling van overlijden maximum 6 uur verloopt. Het bezoek
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en vervolgens het toedienen van de medicijnen door de ouders, vindt ongeveer

1.45 uur na de opsluiting plaats. De beschreven politiemaatregelen zijn achter-

eenvolgens: de aanhouding en overbrenging van de persoon na veiligheids-

fouillering. Nadien gebeurt een gerechtelijke fouillering en een fouillering voor

opsluiting in de cel. Op verschillende tijdstippen wordt betrokkene verhoord.

De installatie betreft één van de cellen in het gemeentelijk cellencomplex. Het

politietoezicht gebeurt op een aantal gekende momenten effectief in de nabij-

heid van de cel en men treedt in contact met de persoon. Volgens de instructies

is het, in principe, de planton die instaat voor de bewaking aan de hand van

videobeelden. Onderzoeksmatig wordt een gerechtelijk onderzoek gevoerd met

betrekking tot het overlijden.

Case 7
De bestuurlijke aanhouding volgt op een oproep voor een verkeersongeval met

vluchtmisdrijf. De politie treft een persoon aan op de parking naast een aantal

beschadigde voertuigen. Ze weet niet of hij het slachtoffer is van een aanrijding

of niet. Hij bevindt zich in een zwaar benevelde toestand. De man heeft een

aantal keren overgegeven. Hij wordt overgebracht en aangehouden op basis

van openbare dronkenschap. De man doet later een malaise in de cel met de

dood tot gevolg. De levensbedreigende toestand wordt veroorzaakt door de li-

chamelijk en medisch risicovolle toestand waarin de persoon zich bevindt op het

ogenblik van de tussenkomst, in casu een zware intoxicatie en blijkbaar lijdt

de man aan de gevolgen van een zwaar hersenletsel.

Na ongeveer 5 uur opsluiting hoort men de persoon vreemde geluiden maken

en blijkt dat hij het bewustzijn heeft verloren. Hij ligt op zijn rug op de vloer

van de cel. Zo had men hem ook telkens bij de uitvoering van het toezicht zien

liggen. De urgentiediensten brengen de man over naar het ziekenhuis, waar hij

later overlijdt. Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten

dat de tussenkomst gebeurt in uiterst verwarrende omstandigheden. De man

kan het slachtoffer zijn van een aanrijding, maar zelf ontkent hij dat in zijn be-

nevelde toestand. De politie vindt de man op de grond en ziet dat hij verschil-

lende malen heeft overgegeven. Er zijn weinig kenmerken van de persoon

gekend: een man van 38 jaar. Zijn gedrag is uiterst kalm, maar hij blijkt heel

verward. Er is weinig tot geen interactie met de politie: hij spreekt wartaal en

mompelt volgens de politie. Hij klaagt helemaal niet over pijn en vraagt ook

niets tijdens de duur van de opsluiting.
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Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de man niet mee wilde met de ziekenwagen die ter plaatse kwam en daarom

aan de zorgen van de politie werd overgelaten. De man blijkt enorm veel alco-

hol geconsumeerd te hebben. Hij geeft ook nog veel over in de cel. Uit de au-

topsie blijkt dat de persoon overlijdt ten gevolge van een hersenletsel. Zijn

alcoholgehalte is enorm hoog.

Er zijn in het analysedossier weinig gegevens beschikbaar over de verschillende

werkzaamheden en de registratie van politiemaatregelen. Hierdoor is er totaal

geen zicht op het uitgevoerde toezicht en de eventueel ondernomen stappen.

Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens kan men opmaken dat er tussen

de opsluiting en het aantreffen van de man in een zorgwekkende toestand

maximum 5 uur verlopen is.

De installatie betreft in het bijzonder een cel met camerabewaking in de ge-

meentelijke amigo. Men plaatst de man speciaal in deze cel omdat men hem

extra in het oog wil houden. Het politietoezicht zou volgens de verklaringen

minstens tweemaal op een effectieve manier gebeurd zijn, namelijk ongeveer

2.30 uur en 1 uur voor de vaststelling van de zorgwekkende toestand. Er zijn

op het ogenblik van dit gebeuren geen instructies voorhanden, deze werden

pas achteraf opgesteld. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek

door de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P, initieel op basis van klacht en

burgerlijke partijstelling.

Case 8
De gerechtelijke aanhouding is het gevolg van een oproep voor diefstal. De

man verblijft, in afwachting van zijn voorleiding, in de politiecel. Hij doet later

een malaise in de cel met de dood tot gevolg. De levensbedreigende toestand

wordt veroorzaakt door de lichamelijk en medisch risicovolle toestand waarin

de persoon zich bevindt, in casu een zware intoxicatie in combinatie met een

ziekte.

Pas ‘s morgens stelt men zijn overlijden vast, op het ogenblik dat men zich in

de nabijheid van de persoon bevindt om hem op te halen. De man ligt op dat

moment nog altijd op zijn buik op de matras, zoals men hem daar initieel gelegd

had.Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weten we dat de man

zich uiterst gewillig en zonder reactie laat meenemen door de politie. De ken-

merken zijn: een man van 29 jaar. Hij heeft voorheen in de gevangenis gezeten

en leeft actueel in een home en heeft geen werk. De man heeft een gerechtelijk
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verleden. Zijn gedrag lijkt, uit wat de politieambtenaren achteraf verklaarden,

opvallend kalm, “te kalm” eigenlijk. Er ontstaat enkel een minieme interactie

met de politie. De man verklaart te stelen om eten en drugs te kunnen kopen.

Hij verklaart ook dat hij methadon en valium heeft genomen. Tijdens de duur

van de opsluiting vraagt hij eenmaal, net voor middernacht, wat water. Voor de

rest klaagt de man niet over pijn en vraagt totaal geen bijstand.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de man zwaar verslaafd is aan heroïne en methadon. Hij is, volgens de politie,

te rustig en gelaten voor iemand die opgepakt wordt. De begeleiders uit het

home werden gecontacteerd en meldden dat de man griep had. Hij krijgt nog

medicijnen toegediend in de cel. Overdag heeft hij overdadig drugs en medicij-

nen geconsumeerd. Men vindt ook drugs bij de huiszoeking in zijn kamer in het

home. De man heeft gedurende de ganse nacht geslapen in dezelfde houding,

op zijn buik. Hij ligt met zijn gezicht naar beneden of in het kussen en heeft

zich niet één keer gedraaid. Uit de autopsie blijkt dat het gehalte van methadon

en de verschillende soorten medicijnen veel te hoog was. De man heeft geen

alcohol gedronken.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen kan worden

opgemaakt dat er een aflossing van het bewakingspersoneel gebeurt net voor

middernacht. De persoon krijgt op dat ogenblik hoestsiroop toegediend. Het is

die nacht juist heel druk in het cellencomplex. Er zitten 31 personen in de cel.

Volgens de algemene registratie van de tijdsgegevens gebeurt een effectief uit-

gevoerd toezicht bij de persoon in de cel meer dan 8 uur voor de vaststelling

van de zorgwekkende toestand. Er verloopt in totaal, vanaf de opsluiting, maxi-

mum 11 uur. De genoteerde politiemaatregelen zijn de aanhouding en over-

brenging van de persoon, de veiligheidsfouillering, het verhoor en de opsluiting

in de cel, na fouillering.

De installatie betreft één van de vele cellen in het gemeentelijk cellencomplex,

waar een specifieke bewakingsdienst instaat voor het politietoezicht. Er is geen

camerabewaking noch interfoon aanwezig. Het toezicht gebeurt doorgaans via

de spionvenstertjes in de celdeuren. Ofschoon er geen specifieke regeling be-

staat, zou het toezicht via de spionvenstertjes ongeveer om het half uur gebeu-

ren. Er is voorzien dat een dokter alleen kan gevorderd worden bij openbare

dronkenschap én op vraag. Recent werden de instructies opnieuw in herinne-

ring gebracht van het personeel met betrekking tot de rol van de officier van

bestuurlijke politie en de officier van gerechtelijke politie op dit vlak. Onder-
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zoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden van

het overlijden.

Case 9
De bestuurlijke aanhouding komt voort uit een oproep voor een uitzinnige per-

soon die mensen op straat lastig valt en een baseballknuppel zou vasthebben.

De man wordt aangehouden op basis van verstoring van de openbare orde en

weerspannigheid. De aanhouding wordt net voor afloop van de maximumter-

mijn gewijzigd in een gerechtelijke aanhouding, bevestigd door de gerechtelijke

overheid. De persoon doet later een malaise in de cel met de dood tot gevolg.

Men vindt de persoon na afloop van de opsluiting in een levensbedreigende

toestand als gevolg van de lichamelijk en medisch risicovolle toestand waarin de

persoon zich op een bepaald moment bevindt. Het gaat over een zware intoxi-

catie in combinatie met kwetsuren aan het hoofd en de ledematen en het lijden

aan de gevolgen van ziekte. De man blijkt bij zijn overbrenging door de urgen-

tiedienst totaal verzwakt en overlijdt enkele dagen later in het ziekenhuis aan

de gevolgen van een darmperforatie.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men dat de persoon

bij zijn aanhouding verschillende verwondingen aan het hoofd heeft. De man

bevindt zich in ontbloot bovenlijf op straat en valt er mensen lastig. Er is in één

van de berichtgevingen over de radio sprake van een baseballknuppel. De po-

litie vindt dit wapen achteraf niet terug. De tussenkomende politieambtenaren

gaan ervan uit dat de persoon ofwel fel onder invloed van drank en eventueel

drugs is, ofwel tekenen van dementie vertoont. Daarom wordt na verloop van

enige tijd in de cel de spoedprocedure tot collocatie opgestart. De kenmerken

zijn: een man van 27 jaar met bloeddoorlopen ogen die zich vreemd gedraagt.

De persoon oefent geen beroep uit en is voor 66% invalide. Bij de tussenkomst

bloedt de man uit zijn mond. Het gedrag van de man is totaal verward en uit-

zinnig. Hij doet heel vreemd. In eerste instantie is hij heel agressief. Tijdens de

overbrenging en nadien in de cel verandert zijn stemming voortdurend. Soms is

hij gedurende korte tijd kalm en gelaten, om dan terug van tien tot nul af te

tellen en in woede uit te barsten. Er is geen normale dialoog met de man mo-

gelijk. Er is enkel een heel verwarde en agressieve interactie tussen de persoon

en de politie. Hij spreekt op sommige ogenblikken enorme wartaal en lijkt vol-

ledig gedesoriënteerd. Hij geeft wel, na een relatief lange periode in de cel, aan

dat hij het koud heeft, waarop men uiteindelijk zijn boeien uitdoet en hem een
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deken geeft. De man bevindt zich volgens de documenten volledig uitgekleed

in de cel.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

er bij de overbrenging dwang en geweld wordt gebruikt om de man in de combi

in bedwang te houden. De man trapt wild om zich heen en tracht de deuren en

ramen van het voertuig te raken. Eén van de twee politieambtenaren zit daarom

achterin en naast de persoon. De persoon blijkt achteraf aan de onderste lede-

maten voor meer dan 66% invalide te zijn. Er wordt niet onmiddellijk medische

hulp ingeroepen om de man te laten verzorgen. De verantwoordelijke verklaart

dat de persoon dit ook helemaal niet vraagt en bovendien schrijft men zijn

vreemde gedrag volledig toe aan dementie. De politie vordert een wetsdokter

om de mentale toestand van de persoon na te gaan. Er verlopen verschillende

uren in afwachting van de komst van deze arts. Op een bepaald ogenblik treft

men de man in zijn eigen uitwerpselen aan. Volgens zijn moeder bevindt de

man zich in een eindfase van hepatitis C of aids. Hij neemt proefmedicatie waar-

van het effect op het gedrag felle gelijkenissen vertoont met dementie. Tijdens

de duur van de opsluiting geeft de familie de, in ieder geval zieke, man als ver-

mist op bij de politie, terwijl zij helemaal niet te weten komt dat hij zich op dat

moment in de cel bevindt. De naasten worden pas verwittigd anderhalve dag

nadat de persoon zich op de dienst intensieve zorgen in heel kritieke toestand

bevindt.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat de

persoon onder constant en effectief politietoezicht staat. De wachtofficier tracht

op verschillende tijdstippen in dialoog te treden met de persoon, wat niet lukt.

De gerechtelijke overheid beslist na minimum 10 uur opsluiting om het mentale

vermogen van de persoon, met het oog op collocatie, te laten nakijken door een

wetsdokter. Er wordt ondertussen geen andere arts gevorderd om de medische

toestand van de persoon te controleren. Uit de algemene registratie van de tijds-

gegevens blijkt dat er in totaal meer dan 14 uur verloopt tussen de aanhouding

en de uiteindelijke overbrenging naar het ziekenhuis. De persoon verblijft de

eerste 6 uur naakt en geboeid in de cel. Daarna krijgt hij dekens. De beschreven

politiemaatregelen zijn de aanhouding en overbrenging, de vraag naar verster-

king bij binnenkomst. Het gebruik van dwang en geweld wordt genoteerd in

de vaststellingen. De politie dient te reageren op het geweldsgebruik van de

man bij de tussenkomst en geeft hem een trap in de (onder)buik en slaat met

een matrak op één van zijn armen. De persoon wordt volledig uitgekleed en
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wordt daarna naakt opgesloten. Het toezicht is volgens de geschriften effectief

en constant geweest in de nabijheid van de persoon in de cel.

De installatie betreft één van de vele cellen van het cellencomplex. De cel is

open en voorzien van tralies. Een houten plank doet dienst als bed, zonder ma-

tras. Het is niet bekend of er camerabewaking aanwezig is. Het toezicht wordt

specifiek uitgevoerd door een celbewaker. Het effectieve politietoezicht gebeurt

om het half uur, waarbij de wachtofficier, op verschillende momenten, tracht in

dialoog te treden met de persoon. Er worden ook specifieke instructies gegeven

aan de celbewaker(s) om de persoon om het half uur te controleren en alle ge-

dragsveranderingen door te geven aan de wachtofficier. Onderzoeksmatig ge-

beurt er zowel een gerechtelijk onderzoek met betrekking tot het overlijden,

alsook een onderzoek door het Vast Comité P op basis van klacht.

Case 10
De bestuurlijke aanhouding en vervolgens de verwijdering gebeuren op basis

van een uitwijzingsbevel van een illegaal in België verblijvende persoon naar

het land van oorsprong. De vrouw wordt aangehouden ter hoogte van de grens

en wordt na een langdurig verblijf in een politiecel overgebracht naar de lucht-

haven voor uitvoering van de uitwijzingsmaatregel. De persoon dient te worden

verwijderd naar Polen, haar land van herkomst. De politie verneemt achteraf dat

men de vrouw in haar thuisland dood aantreft op straat – de doodsoorzaak is

niet gekend – daags na de verwijdering. De vrouw bevindt zich van bij aanvang

op de luchthaven in een zorgwekkende toestand veroorzaakt door wellicht de

lichamelijk en medisch risicovolle toestand waarin de persoon zich bevindt. Die

toestand wordt bevestigd en als zorgwekkend omschreven.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis kan worden opgemaakt

dat de politie de vrouw eerst niet wil laten vertrekken met de voorziene vlucht.

Ze is na verloop van meer dan 10 à 11 uur opsluiting en overbrenging, vanaf

de initiële aanhouding, nog steeds fel onder invloed wanneer zij bij de Dienst

Verwijderingen op de luchthaven aankomt. De persoon wordt daar tweemaal

onderzocht door een arts. Men omschrijft haar gedrag ook als onrustwekkend

in de aanwezige documenten. Volgens de politieambtenaren is de vrouw labiel,

lijkt ze verward en fel onder invloed. Ze krijgt ook medicijnen toegediend door

de aanwezige arts. De kenmerken zijn: een vrouw van vreemde herkomst, on-

geveer 40 jaar oud, die werd opgepakt aan de Belgische grens voor illegaal ver-

blijf in het land. Er is weinig interactie mogelijk gezien haar toestand en de

taalbarrière.
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Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de vrouw pas door een arts wordt opgevolgd vanaf het ogenblik dat zij zich op

de luchthaven bevindt. Er gaat hier al een lange periode aan vooraf. Haar toe-

stand wordt vanaf dan als onrustwekkend omschreven. Ze krijgt na de raadple-

ging van de arts toelating om te vliegen via een attest ‘Fit to Fly’. Er doen zich

geen problemen voor tijdens de vlucht. De politie vermoedt dat de vrouw

drank, drugs en/of medicijnen samen geconsumeerd had. De juiste doodsoor-

zaak is onbekend.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen is niets ge-

kend over de voorgeschiedenis van de vrouw. Vanaf het ogenblik dat zij op de

luchthaven is, staat ze onder permanent toezicht en is er een arts aanwezig. Uit

de registratie van de algemene tijdsgegevens kan men opmaken dat de totale

duur van de opsluiting, de overbrenging en de verwijdering naar het thuisland

ongeveer 14 uur bedraagt. De genomen politiemaatregelen verlopen vanaf de

luchthaven als volgt: ze wordt in een wachtkamer geplaatst, ondergaat twee-

maal een medische controle en krijgt een attest ‘Fit to Fly’. Ze wordt gerepatri-

eerd met het vliegtuig en staat onder permanent politietoezicht.

De installatie op de luchthaven betreft een wachtkamer waar men constant en

rechtstreeks zicht heeft op de betrokken persoon, type ‘Amerikaanse cel’. De

instructies op de Dienst Verwijderingen werden recent nog bijgewerkt. Het po-

litietoezicht is gedetailleerd beschreven. De tussenkomst van een arts is auto-

matisch voorzien en deze is constant bereikbaar. Onderzoeksmatig gebeurt er

intern een onderzoek, alsook een onderzoek door het Vast Comité P.

Case 11
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van de controle van een

dronken persoon die zich naast zijn fiets langs de kant van de openbare weg

bevindt. Hij wordt overgebracht en opgesloten in de cel op basis van openbare

dronkenschap. De man doet op het ogenblik van de aanhouding een malaise

op de openbare weg, die door de politie verkeerd begrepen wordt. De zorgwek-

kende toestand ontstaat door de lichamelijk en medisch risicovolle toestand

waarin de persoon zich bij aanvang en tijdens de duur van de opsluiting in de

cel bevindt. Het gaat over een bepaalde mate van intoxicatie en een ernstig

hoofdletsel. De zorgwekkende toestand leidt niet tot zijn overlijden. De man

klaagt onmiddellijk fel over hoofdpijn. Nochtans wordt op geen enkel ogenblik

medische hulp geroepen. Niettemin blijft de persoon gedurende minimum 10
128 Incidenten met personen onder politietoezicht



uur opgesloten. Hij kan pas na zijn invrijheidstelling medische hulp inroepen,

die wel degelijk noodzakelijk was.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men dat de man bij

de politietussenkomst met zijn fiets langs de kant van de weg ligt. De man is

mogelijk het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Hij heeft ogen-

schijnlijk fel gedronken en blijkt ook drugs te hebben geconsumeerd. Hij komt

met zijn fiets van een fuif terug. De kenmerken zijn: een man van 32 jaar die

nog bij zijn ouders woont. Hij vertoont volgens de politie een normaal gedrag.

De enige interactie die gekend is vanwege de persoon, is het feit dat hij onmid-

dellijk klaagt over felle hoofdpijn. Volgens de politie heeft de persoon op geen

enkel moment iets gevraagd of geklaagd.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving is geweten dat de persoon

wel degelijk een zwaar hoofdletsel opgelopen heeft en onmiddellijk verzorging

nodig had. Op geen enkel moment vindt de politie het tijdens de 10 uur duren-

de opsluiting nodig om medische hulp in te roepen. Er zijn geen gegevens be-

kend over de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen. De

uitvoering van het politietoezicht blijft ook heel onduidelijk. Uit de algemene re-

gistratie van de tijdsgegevens kan worden opgemaakt dat er tussen de overbren-

ging van de persoon en de uiteindelijke vrijlating minimum 10 uur verloopt. Er

is echter geen informatie aanwezig over de initiële vaststellingen, de genomen

politionele maatregelen, de installatie noch betreffende het uitgevoerde politie-

toezicht. Er gebeurt een onderzoek door het Vast Comité P op basis van klacht.

Case 12
De bestuurlijke aanhouding geschiedt naar aanleiding van een oproep voor een

man die zich op een terras van een café bevindt. De persoon wordt aangehou-

den op basis van openbare dronkenschap. De zorgwekkende toestand wordt

veroorzaakt door de lichamelijk en medisch risicovolle toestand waarin de per-

soon zich achteraf bevindt in de cel, in casu een zware intoxicatie in combina-

tie met de mogelijke gevolgen van een ziekte en de aanwezigheid van

verschillende kwetsuren ter hoogte van het hoofd, de borstkas en de armen. Deze

zorgwekkende toestand leidt niet tot het overlijden. De man bevindt zich op het

ogenblik van de tussenkomst in een labiele, fel beschonken toestand. Hij ver-

toont een aantal kwetsuren aan het hoofd, die al of niet aanwezig waren voor

de tussenkomst of opsluiting. De man wordt pas heel laat verzorgd in de cel en

wordt pas in tweede instantie naar een urgentiedienst gebracht. De man ver-
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klaart dat hij een epilepsieaanval kreeg die verkeerdelijk geïnterpreteerd werd

door de politie. Volgens de politieambtenaren was dit geveinsd.

Uit de op dat moment aanwezige achtergrondkennis weet men dat de man, al

slapend, gevonden wordt op een stoel op het terras van een café. Men krijgt de

persoon niet goed wakker. Hij vertoont evenwichtsproblemen en spreekt war-

taal. De kenmerken van de persoon zijn: een man van 50 jaar, zonder vast in-

komen en op de dool. Zijn gedrag wordt als labiel en verward omschreven. Er

ontstaat een agressieve interactie met de politie waarbij de persoon beweert dat

hij een epilepsieaanval krijgt. Volgens de politieambtenaren is de man dronken

en spreekt hij wartaal.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de persoon inderdaad serieuze kwetsuren vertoont aan het hoofd, de borstkas

en de voorarmen. Hij legt hiervan een medisch attest voor. Hij bonkt, volgens

de verklaring van de politieambtenaren, voortdurend met zijn hoofd tegen de

celmuur, terwijl de man zelf beweert dat hij geschopt en geslagen werd in de

cel. De man wordt in elk geval, na verloop van een hele tijd, uit de cel gehaald

en wordt na een eerste controle door een dokter overgebracht naar een urgen-

tiedienst. De man blijkt zowel medicijnen als een grote hoeveelheid alcohol te

hebben geconsumeerd. Hij is gekend voor tal van gerechtelijke feiten, zoals

valsheden en diefstal. Daarnaast staat hij geregistreerd voor openbare dronken-

schap en het ondernemen van een poging tot zelfmoord. Er gebeurden in de

afgelopen twee jaar minstens tien politietussenkomsten voor dezelfde man.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat de

eerste zorgen pas ongeveer anderhalf uur na opsluiting worden toegediend. De

overbrenging naar een urgentiedienst gebeurt korte tijd nadien. Uit de algemene

registratie van de tijdsgegevens kan de totale duur van de opsluiting niet worden

afgeleid. Het lijkt er wel op dat de man in totaal minimum 8 uur onder politie-

toezicht stond. Na verzorging in het ziekenhuis wordt hij in een andere cel

opgesloten. De gekende politiemaatregelen zijn de aanhouding en de overbren-

ging, waarbij er onduidelijkheid bestaat over het al dan niet bij bewustzijn zijn

van de persoon ten gevolge van een epilepsieaanval. In het politiekantoor

wordt een alcoholtest uitgevoerd met positief resultaat. De man wordt gefouil-

leerd en opgesloten in de cel. Er wordt een arts opgeroepen om hem te verzor-

gen. Vervolgens wordt de man overgebracht naar een urgentiedienst om na

afloop terug opgesloten te worden in een tweede cel.
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De installaties betreffen twee gelijkaardige cellen in het cellencomplex. Er is

geen camerabewaking noch interfoon. Aangezien de matras en de eerste cel vol

bloed hingen, wordt de persoon, na het bezoek aan de urgentiedienst, in een

tweede cel opgesloten. Beide zijn gesloten cellen met een deur van glas. Het

politietoezicht gebeurt door een specifieke celbewaker. De wijze van toezicht

noch de specifieke instructies zijn gekend. Er werden recent nieuwe instructies

uitgewerkt. Onderzoeksmatig wordt een gerechtelijk onderzoek verricht door

de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P op basis van een klacht.

Case 13
De gerechtelijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een oproep voor een

persoon die zich ter hoogte van een welbepaald adres bevindt en er kiezel-

steentjes naar de ruiten gooit. De man wordt gerechtelijk aangehouden op basis

van stalking. Hij wordt in een politiecel opgesloten in afwachting van zijn voor-

leiding. De man bevindt zich in een ernstige, zorgwekkende toestand die ont-

staat door de combinatie van de lichamelijk, medisch en psychisch risicovolle

toestand waarin de persoon zich bij aanvang en tijdens de duur van de opslui-

ting bevindt, in casu een zware intoxicatie in combinatie met de gevolgen van

het innemen van veel slaap- en andere middelen om zelfmoord te plegen. De

zorgwekkende toestand leidt niet tot zijn overlijden. De man is slaperig bij zijn

aanhouding en slaapt onmiddellijk in na zijn opsluiting. De man overleeft het

overdadige gebruik van alcohol en medicijnen die hij specifiek nam om zelf-

moord te plegen.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de politie

voor de zoveelste keer op basis van eenzelfde klacht tussenkomt voor deze man

die zijn ex-vriendin stalkt. Men treft de man bij de tussenkomst niet direct aan

op het aangegeven adres, maar vindt hem na een korte zoektocht in zijn voer-

tuig. De kenmerken van de persoon zijn: een man van 33 jaar die feitelijk ge-

scheiden is sinds acht à tien maanden. Zijn gedrag is heel verward en hij blijft

ook gedurig heel slaperig. Naast de herhaaldelijke verhoren vraagt de man geen

enkele hulp. Er grijpt weinig interactie plaats met de politie.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving weten we dat de politie al

verschillende keren tussenkwam voor hetzelfde probleem. De persoon heeft

zijn ex die morgen bezocht en liet haar weten niet zonder haar te kunnen. Hij

spreekt ook over zijn wil om zelfmoord te plegen. Zij blijkt hem te hebben toe-

geroepen dat hij ook nog zijn werk zou verliezen. Na afloop van zijn dagtaak,

waar toevallig ook allusie wordt gemaakt op veranderingen, neemt de man ver-
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schillende soorten alcohol en medicijnen in. Hij deponeert vervolgens een

afscheidsbrief op haar adres en wil in deze benevelde toestand in de rivier rij-

den. Het is op dat moment dat de politie tussenkomt en hem overbrengt en op-

sluit. De politieambtenaren verklaren dat de persoon niet onder invloed van

alcohol – de uitgevoerde alcoholtest is negatief – is, maar omschrijven zijn toe-

stand wel als soortgelijk. Men weet op basis van zijn verklaringen en de huis-

zoeking dat de man inderdaad veel alcohol en medicijnen tot zich nam. De

politie contacteert weliswaar een arts, doch deze onderzoekt de opgesloten per-

soon niet en geeft enkel de raad hem veel water te geven. Het is pas na afloop

van ongeveer 12 uur opsluiting dat de man overgebracht wordt naar de dienst

intensieve zorgen van het ziekenhuis. Hij verblijft er twee dagen en vervolgens

nog 10 dagen in een psychiatrische afdeling.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijken een

hoop onduidelijkheden. Men ondervraagt de persoon gedurende lange opeen-

volgende periodes in de labiele toestand waarin hij zich bevindt. Er is weinig

gekend betreffende de veiligheid en het uitgeoefende politietoezicht op de per-

soon. De persoon werd door de vele verhoren echter wel wakker gehouden.

Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens blijkt dat de persoon in totaal

meer dan 18 uur onder het toezicht van de politie blijft. Hij wordt anderhalf uur

na de opsluiting een eerste keer kort verhoord en de gerechtelijke overheid

wordt pas na 7 uur opsluiting gecontacteerd. De beschreven politiemaatregelen

zijn achtereenvolgens de tussenkomst, de aanhouding en overbrenging van de

persoon naar het commissariaat. Hij wordt hierbij geboeid. In het politiekantoor

doet men een alcoholtest die negatief blijkt te zijn. De man wordt gefouilleerd

voor opsluiting in de cel en ondergaat een kort verhoor. De man wordt nog ver-

schillende keren verhoord in de periode van opsluiting. Het laatste verhoor

wordt opeens onderbroken waarop de man ongeveer 14 uur na de initiële tus-

senkomst overgebracht wordt naar het ziekenhuis.

De installatie betreft één van de doorgangscellen in het commissariaat. De

werkwijze noch de uitvoering van het politietoezicht is gekend. Er is geen ken-

nis over enige instructies. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onder-

zoek, uitgevoerd door de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P, initieel op

basis van een klacht.
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Case 14
De aanhouding, niet naar aard omschreven, gebeurt naar aanleiding van een

controle van een voertuig dat zigzag op de openbare weg rijdt. De vrouw wordt

wegens sturen onder invloed aangehouden.

De zorgwekkende toestand ontstaat door de combinatie van de lichamelijk, me-

disch en psychisch risicovolle toestand waarin de vrouw zich bevindt in de cel,

in casu een zware intoxicatie en de gevolgen van opgelopen verwondingen ter

hoogte van het hoofd en de armen en de psychologisch labiele toestand. Deze toe-

stand leidt niet tot de dood. Deze risicovolle toestand wordt onmiddellijk beves-

tigd bij de initiële medische controle door een doktersattest afgeleverd in functie

van de opsluiting.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis blijkt dat de vrouw fel

dronken is en niet meer op haar benen kan staan. Ze vraagt haar medicijnen,

die men haar niet geeft. De weigering berust op doktersadvies. De kenmerken

van de persoon zijn: een vrouw van 50 jaar die fel depressief lijkt. Haar gedrag

is agressief en ze werkt fel tegen bij de aanhouding. De interactie vanwege de

vrouw naar de politie bestaat in een voortdurend hulpgeroep. Ze haalt aan dat

ze hartpatiënte is en op welbepaalde tijdstippen medicijnen moet nemen. Ze

weigert de alcoholtest en verzet zich eveneens tegen een bloedafname door de

dokter. Ze beweert depressief te zijn en niet in de cel te kunnen verblijven om-

dat ze claustrofobie heeft.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de vrouw inderdaad een hartpatiënte is en leidt aan een erfelijke ziekte. Ze heeft

een medisch attest en een pacemakerkaart bij zich. Ze vraagt tijdens de opslui-

ting voortdurend medische hulp en klaagt het gebrek aan welzijn aan. De ur-

gentiearts die haar voor de opsluiting zag, omschrijft haar toestand als risicovol,

maar neemt haar niet op in het ziekenhuis.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat er

uiterst weinig notities zijn met betrekking tot maatregelen en betreffende een

exact tijdsverloop. Het toezicht wordt om het kwartier voorgeschreven, gezien

de risicosituatie, maar wordt niet geregistreerd. Volgens de registratie van de

tijdsgegevens verloopt er in totaal iets meer dan 12 uur tussen de politietussen-

komst en de uiteindelijke vrijlating. De vrouw verblijft bijna de maximale duur

van een bestuurlijke aanhouding in de cel. De omschreven politiemaatregelen

zijn de aanhouding en overbrenging, het opleggen van de alcoholtest, de vor-
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dering van een dokter voor bloedafname, de fouillering voor opsluiting in de

cel en de opsluiting in haar ondergoed. Haar bh wordt afgenomen.

De installatie betreft één van de vele cellen in het cellencomplex, gelegen op

de tussenverdieping van het politiekantoor. Er is camerabewaking voorzien. Het

politietoezicht dient, op advies van de medische wereld, om de 15 minuten te

gebeuren. Dit politietoezicht gebeurt eveneens, volgens de verklaringen, via het

spionvenstertje in de deur. Er zijn een aantal specifieke instructies op advies van

de arts. Er wordt aan de politie gevraagd om de nodige veiligheidsmaatregelen

in acht te nemen bij de opsluiting van de vrouw. Onderzoeksmatig gebeurt het

onderzoek door het Vast Comité P op basis van klacht.

Case 15
De bestuurlijke aanhouding is het gevolg van een politiecontrole op de open-

bare weg. De persoon wordt aangehouden op basis van openbare dronken-

schap. Er ontstaat een zorgwekkende toestand door de combinatie van de

psychisch en ook fysiek risicovolle toestand waarin de persoon zich bevindt. De

zwaar onder intoxicatie vertoevende vrouw blijft opgesloten in de cel met zwa-

re verwondingen ter hoogte van het hoofd en de ledematen. Ze is voor 66 % min-

dervalide. De vrouw wordt in die toestand niet overgebracht naar een

ziekenhuis, noch kan ze een arts raadplegen.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de vrouw

zich in dronken toestand bevindt in de buurt van het politiekantoor. De optre-

dende politieambtenaar kent de vrouw persoonlijk. Zij is namelijk de vriendin

van zijn ex-vrouw. De kenmerken van de persoon zijn: een vrouw van 28 jaar

die mindervalide is gezien haar beperkt geestelijk vermogen. Haar gedrag is bij

de versterkte tussenkomst uitzinnig. Ze verzet zich hevig tegen de aanhouding

en het gebruikte geweld. De interactie is sterk gekleurd door het onderliggende

conflict tussen de vrouw en de politieambtenaar.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de vrouw hardhandig wordt aangepakt bij de aanhouding zelf, tijdens de over-

brenging en vooral tijdens het verblijf in de cel. De overbrenging gebeurt te

voet. De vrouw beweert geschopt en geslagen te zijn. Ze beweert eveneens dat

de tussenkomst opzettelijk gebeurt omdat de agent haar nauwe relatie met zijn

ex-vrouw afkeurt. De vrouw kan pas na haar vrijlating een urgentiearts raadple-

gen. Uit het medisch attest blijkt dat zij zware verwondingen overhoudt aan het

hoofd, de hals, de ogen en ter hoogte van de ledematen. De vrouw blijkt een
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beperkt geestelijk vermogen te hebben en is erkend mindervalide. Ze is bij de

politie gekend voor openbare dronkenschap. Eén van de aanwezige politie-

ambtenaren bevestigt achteraf de schermutselingen en het geweldsgebruik dat

zichtbaar was op de camerabeelden. De beelden van dit geweldsgebruik wer-

den gewist.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen komen er

grote onduidelijkheden en tegenstrijdige verklaringen naar voor. Er gebeurt tij-

delijk geen registratie van beelden in de cel en er wordt geen juiste notering

gemaakt van het geweldsgebruik noch van het juiste tijdsverloop. Uit de analyse

van de algemene registratie van de tijdsgegevens blijkt dat de totale duur van de

opsluiting ongeveer 9.30 uur bedraagt. De politiemaatregelen zijn achtereenvol-

gens de aanhouding en overbrenging te voet, de veiligheidsfouillering waarte-

gen de persoon zich verzet en de opsluiting in de cel.

De installatie betreft een cel op de benedenverdieping waarbij het toezicht ge-

beurt via camerabewaking. De monitor, die in principe zicht geeft op de toe-

gangspoort, wordt automatisch overgeschakeld op het cellencomplex wanneer

zich daar bewegingen voordoen. Het politietoezicht dient te gebeuren door po-

litieambtenaren die zich in het permanentielokaal bevinden. Er zijn verder geen

specifieke instructies gekend en onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk

onderzoek over de feiten.

Case 16
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een oproep voor een

caféruzie. De betrokken man wordt aangehouden op basis van openbare dron-

kenschap. Op zeker ogenblik komt de man in een zorgwekkende toestand in

de cel door de fysiek risicovolle toestand waarin hij zich bevindt in de cel. Hij is

zwaar onder intoxicatie van alcohol en/of andere verdovende middelen. Het is

onduidelijk of de verwondingen aan zijn hoofd het gevolg zijn van een bestaan-

de toestand voor de tussenkomst dan wel toegebracht zijn in de cel, door poli-

tieambtenaren of door hemzelf. De persoon dient in elk geval overgebracht te

worden naar een urgentiedienst. Hij bloedt hevig aan het hoofd en aan de han-

den.

Uit de op dat moment aanwezige achtergrondkennis weet men dat de man op-

gepakt wordt na een vechtpartij in een café. Hij bevindt zich in ontbloot boven-

lijf in een fel dronken toestand. Hij heeft zichtbaar schuim op de mond. De

kenmerken zijn: een man van Noord-Afrikaanse afkomst van 29 jaar zonder be-
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roep. Het gedrag van de persoon is erg agressief en uitzinnig. De enige inter-

actie met de politie is het stampen en spuwen, als verzet tegen zijn aanhouding.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de politie de man kent van zaken als dronkenschap en agressie. Volgens de

agenten is de man al gewond voor de politietussenkomst en verwondt hij zijn

hoofd door tegen de celmuur te bonken. Volgens de persoon gebruikt de politie

daarentegen excessief geweld door met een matrak en een radiopost op zijn

hoofd en lichaam te slaan. Dit gebruik van geweld gebeurt volgens de man zo-

wel bij de aanhouding, de overbrenging als tijdens het celverblijf. Uit het navol-

gend onderzoek blijkt dat de cel fel besmeurd is met bloed. Men vindt

omzeggens geen bloedsporen terug ter hoogte van het café, noch in het poli-

tievoertuig.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving is het duidelijk dat de man

zich onmiddellijk na zijn invrijheidstelling tot een urgentiedienst wendt. Er

wordt een medisch attest afgeleverd met betrekking tot een gebroken neus, een

hoofdwonde, een gebroken gebit en een aantal hematomen verspreid over het

lichaam. Er worden door de politieambtenaren tegenstrijdige verklaringen afge-

legd over het aangewende geweld.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat de

planton bij het beëindigen van zijn dienst – dit is ongeveer 1 uur na opsluiting –

onophoudelijk hoort bonken in de cel. De persoon verwondt zichzelf volgens

de verklaringen van de politie door zijn hoofd herhaaldelijk te stoten tegen de

muur en de celdeur. Hij wordt pas laat voor verzorging overgebracht naar een

urgentiedienst. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens kan worden op-

gemaakt dat dit pas twee uur na de opsluiting en zo’n 3.30 uur na de tussen-

komst in het café gebeurt. De totale duur van de opsluiting bedraagt minimum

10 uur. Er is geen verdere registratie van tijdsaanduidingen bekend. De beschre-

ven politiemaatregelen zijn de tussenkomst in het café, de aanhouding waar-

voor een versterking van 4 à 6 politieambtenaren aanwezig is, de overbrenging

waarbij men de persoon boeit, de fouillering voor opsluiting in de cel en de op-

sluiting zelf.

De installatie betreft enerzijds het politievoertuig waarin de persoon ongeveer

20 minuten verblijft en anderzijds één van de gesloten cellen van het cellencom-

plex. Het is niet bekend of er camerabewaking aanwezig is. In elk geval zijn er

geen geregistreerde beelden beschikbaar. Er is geen enkel gegeven gekend met
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betrekking tot de uitvoering van het politietoezicht, noch zijn er instructies voor-

handen. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek door een an-

dere politiedienst.

Case 17
De bestuurlijke aanhouding vloeit voort uit een tussenkomst bij een caféruzie.

De persoon wordt aangehouden op basis van verstoring van de openbare orde

en vernieling. De zorgwekkende toestand wordt veroorzaakt door de lichame-

lijk risicovolle toestand waarin de persoon zich bevindt in de cel. De man blijkt

zwaar onder invloed en verblijft zwaargewond aan het hoofd en in de onder-

buik in de cel. Pas wanneer hij het bewustzijn verliest, wordt hij overgebracht

naar een urgentiedienst waar hij 15 dagen gehospitaliseerd blijft. Hij houdt blij-

vende letsels over.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de man

ruzie heeft met de cafébaas naar aanleiding van een geldprobleem. Hij verzet

zich heftig tegen zijn aanhouding. De kenmerken van de persoon zijn: een man

van 37 jaar, dakwerker. Zijn gedrag is fel agressief en uitdagend. Tijdens zijn

verzet geeft hij op een bepaald moment een vuistslag in het gezicht van één van

de politieambtenaren. De man wordt met dwang en geweld overgebracht. De

interactie bestaat uit de constant geuite beledigingen aan het adres van de po-

litie. De man vraagt uiteindelijk om medische verzorging in de cel, die hem

wordt geweigerd.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de man in het café heel wat alcohol had gedronken zonder te betalen. De politie

vindt bij de fouillering hasj. De man is een bekende figuur voor de politie en

staat geregistreerd voor slagen en verwondingen, vernieling en druggebruik. Hij

beweert met een matrak in het gezicht en op de armen geslagen te zijn en zou

met zijn hoofd naar beneden van de trappen zijn gegooid. Volgens de versie

van de politieambtenaren bonkt en slaat de man zijn hoofd constant tegen de

celdeur. Hij houdt blijvende letsels over aan zijn oog en dient in urgentie geo-

pereerd te worden aan de testikels.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen komt naar

voor dat er geen duidelijke vaststellingen worden gedaan, noch van de tussen-

komst noch van het gebruikte geweld. Er gebeurt bovendien slechts een minie-

me registratie van tijdsgegevens, namelijk het uur van de tussenkomst en van

de aanhouding. Er verloopt in totaal 2.30 uur tussen het tijdstip van de tussen-
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komst en de overbrenging in urgentie naar het ziekenhuis. De omschreven po-

litiemaatregelen zijn de aanhouding en de overbrenging waarbij de persoon

geboeid wordt. De politie roept hiertoe versterking op. Er vindt een fouillering

voor opsluiting in de cel plaats – de persoon wordt volledig uitgekleed –, waar-

na hij, enkel in slip, opgesloten wordt. Later wordt hij naar een ziekenhuis over-

gebracht.

De installatie betreft één van de cellen in het gemeentelijk cellencomplex op

de kelderverdieping. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de uitoefening van

het politietoezicht. Specifieke instructies zijn niet gekend en onderzoeksmatig

gebeurt er een onderzoek door het Vast Comité P op basis van een klacht.

Case 18
De gerechtelijk bevestigde aanhouding gebeurt naar aanleiding van de vaststel-

lingen van een verkeersongeval waarbij de chauffeur aangehouden wordt voor

sturen onder invloed. De zorgwekkende toestand ontstaat door de lichamelijk

en medisch risicovolle toestand waarin de persoon zich achteraf in de cel be-

vindt, namelijk een zware intoxicatie in combinatie met de gevolgen van

verwondingen en de mogelijke gevolgen van een diabetescrisis. Deze zorgwek-

kende toestand leidt niet tot het overlijden van de persoon. De man maakt bij de

tussenkomst een diabetescrisis door en wordt voor nazicht overgebracht naar

het ziekenhuis voorafgaand aan de opsluiting. Zijn toestand en gedrag worden

volledig toegeschreven aan het overdadig consumeren van alcohol.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men dat de persoon

betrokken is bij een ongeval en volgens de alcoholtest te veel heeft gedronken.

De enige kenmerken van de persoon zijn: een man van 59 jaar. Zijn gedrag is

op het ogenblik van de tussenkomst van de politie erg agressief. Hij roept en

tiert en is volgens de agenten enorm weerspannig. Er blijkt een constante inter-

actie met de politie te gebeuren omdat de man voortdurend de aandacht vraagt.

Hij geeft aan dat hij diabetespatiënt is en daardoor een ongeval heeft gehad. Hij

vraagt tijdens de opsluiting meermaals om water en wil een vertrouwensper-

soon bellen.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de man inderdaad diabetespatiënt is. Bovendien is de man op fysiek vlak voor

66% mindervalide. Er heerst zeer grote onduidelijkheid over het gebruik van ge-

weld door de politie en het aanwenden van pepperspray in de combi bij de

overbrenging. Er gebeurt na het spraygebruik geen decontaminatie. De man
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dient echter uit medische noodzaak een tweede maal verzorgd te worden na

ongeveer anderhalf uur opsluiting. Hij heeft verschillende kneuzingen en gebro-

ken ribben opgelopen. Wanneer de familie tijdens zijn afwezigheid navraag

doet bij de politie, komt ze helemaal niet te weten dat de persoon zich in de cel

bevindt. De familie belt naar alle ziekenhuizen in de buurt omdat zij op de

hoogte is van zijn behoeftige toestand. De man laat zich nadien verzorgen en

levert een attest van zijn verwondingen af.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt enkel

de vordering van de arts in de cel en het uur waarop deze tweede verzorging

gebeurt. Er staat nagenoeg niets in de vaststellingen betreffende de weerspan-

nigheid en het aangewende geweld. Uit de algemene registratie van de tijdsge-

gevens blijkt dat er ongeveer 10.30 uur verloopt tussen de opsluiting na de

eerste verzorging in het ziekenhuis en de invrijheidstelling. In totaal staat de

persoon ongeveer 12 uur onder toezicht van de politie. De omschreven politie-

maatregelen zijn de volgende: de vaststellingen van het verkeersongeval, de

overbrenging naar het ziekenhuis, de alcoholtest, de contactname met de ge-

rechtelijke overheid en het verhoor.

De installatie betreft in eerste instantie een soort ‘veiligheidsbox’. Daarna betreft

het een gewone cel. Er is camerabewaking voorzien. Het politietoezicht wordt

uitgeoefend door het permanentiepersoneel op basis van de videobeelden. Bij

een effectieve aanwezigheid in de nabijheid van de cel stelt men de malaise van

de persoon vast en wordt een dokter gevorderd. Instructies zijn er niet gekend

en onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek door de Dienst En-

quêtes van het Vast Comité P.

Case 19
De gerechtelijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een oproep voor een

poging tot diefstal. De persoon wordt aangehouden op basis van het plegen van

gerechtelijke feiten en verblijft in een kamer of cel in afwachting van zijn voor-

leiding. De zorgwekkende toestand vloeit voort uit de medisch risicovolle toe-

stand waarin de persoon zich bevindt in de cel. Deze toestand leidt niet tot het

overlijden. De man doet op een bepaald ogenblik in de cel een malaise, een dia-

betescrisis, waarbij geen zorgen worden toegediend.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis blijkt vrijwel onmiddellijk

dat de persoon diabetespatiënt is. Hij wordt in eerste instantie tot bedaren ge-

bracht door het gebruik van dwang en geweld. De kenmerken van de persoon
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zijn: een minderjarige man, 17 jaar, van allochtone afkomst die bij zijn ouders

woont. Zijn gedrag blijkt agressief en fel protesterend te zijn. Hij krijgt een klap

in het gezicht om te kalmeren. De interactie bestaat erin dat de jongen bij zijn

aanhouding vermeldt dat hij diabetespatiënt is en insuline nodig zal hebben ge-

durende de volgende uren.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de man een medische steekkaart bij zich heeft die zijn toestand bevestigt. De

politie verwittigt de ouders pas op het ogenblik dat de jongen effectief een dia-

betescrisis heeft en vervolgens in coma raakt. Er wordt op geen enkel moment

een dokter gevorderd. De politieambtenaren geven de man cola en dienen hem

daarna, nadat ze de moeder de nodige medicijnen hebben laten brengen, de

noodzakelijke insuline toe. De politie erkent achteraf de persoon geslagen te

hebben opdat hij zou kalmeren.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen kan men wei-

nig opmaken over het verloop van de overbrenging, de opsluiting noch van de

uitoefening van toezicht op de persoon. Uit de algemene registratie van de tijds-

gegevens kan worden afgeleid dat de moeder, ongeveer vier uur na de opslui-

ting, de nodige medicijnen brengt. Er verloopt in totaal 14 uur tussen de

aanhouding en de invrijheidstelling. De genoteerde politiemaatregelen zijn de

aanhouding en de overbrenging van de jongen. Hierbij wordt hij geboeid met

de armen voor het lichaam. In de gebouwen van de politie wordt de jongen

opgesloten met gebruik van dwang en geweld. De familie wordt verwittigd naar

aanleiding van het incident waarbij de jongen zich al in een comateuze toestand

bevindt.

De installatie betreft één van de kamers of specifieke cellen van het cellencom-

plex, waarbij de wijze van het toezicht onbekend blijft. Er zijn geen specifieke

instructies bekend en onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek

door de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P.

Case 20
De bestuurlijke aanhouding gebeurt op basis van de vaststellingen van een ver-

keersongeval. De persoon bevindt zich bij de tussenkomst bewusteloos achter

het stuur van zijn voertuig. Hij verkeert in een verwarde en labiele toestand. Dit

wordt door de politie verkeerdelijk als dronkenschap geïnterpreteerd, waardoor

hij naar de politiecel wordt overgebracht. De aanhouding wordt achteraf door

de omstandigheden niet verder behouden noch geregistreerd. De zorgwekken-
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de toestand ontstaat door de medisch risicovolle toestand waarin de persoon

zich bevindt bij aanvang en tijdens de overbrenging. De man doet een malaise

in zijn voertuig door een diabetescrisis, waardoor hij een ongeval veroorzaakt.

De zorgwekkende toestand leidt niet tot zijn overlijden.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondinformatie is geweten dat de be-

stuurder bewusteloos aangetroffen wordt achter zijn stuur. Door zijn labiele en

verwarde toestand oordelen de politieambtenaren dat de persoon zwaar onder

invloed van drank is. De kenmerken van de persoon zijn: een man van allocht-

one afkomst van 48 jaar. Zijn gedrag is labiel. De man spreekt wartaal en is niet

volledig bij bewustzijn. De interactie wordt totaal onbegrepen tot wanneer de

persoon even bijkomt en medische bijstand kan vragen. Hij gedraagt zich on-

geloofwaardig voor de politieomgeving waarin hij zich op dat moment bevindt.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt dat de persoon niet

onmiddellijk overgebracht wordt naar een ziekenhuis omdat de politie er vol-

gens de man van uitging dat hij als allochtoon niet zou kunnen instaan voor de

kosten. Hij zou hen duidelijk hebben horen zeggen dat ‘les arabes’ hun kosten

niet betalen. Betrokkene blijkt diabetespatiënt te zijn en maakte inderdaad een

ernstige crisis door waardoor het ongeval veroorzaakt werd. De persoon ver-

toont bij de tussenkomst net dezelfde uiterlijke tekenen als iemand die heel veel

gedronken heeft. Op een bepaald moment krijgt hij in het politiekantoor toch

dextrose toegediend, waardoor hij beperkt bijkomt en zelf in staat is om zijn toe-

stand uit te klaren. Pas daarna wordt de persoon overgebracht naar een zieken-

huis voor verzorging.

Er zijn weinig gegevens beschikbaar met betrekking tot de werkzaamheden en

de registratie van de genomen politiemaatregelen. Er zijn slechts gedeeltelijke

gegevens voorhanden. De documenten over de initiële tussenkomst ontbreken.

Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens kan men opmaken dat er mini-

mum een uur verloopt tussen de vaststellingen van het verkeersongeval en de

overbrenging naar een urgentiedienst. De genoteerde politiemaatregelen zijn de

tussenkomst naar aanleiding van het verkeersongeval, het boeien en overbren-

gen van de persoon. De persoon krijgt in het politiekantoor extra suiker toege-

diend. Daarna wordt de urgentiedienst verwittigd.

De installatie betreft het politievoertuig en de gebouwen van de politie. De per-

soon wordt niet opgesloten in de cel. Het politietoezicht is daardoor permanent

gebeurd in de nabijheid van de persoon. Er zijn betreffende dit soort problemen
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geen specifieke instructies gekend. Onderzoeksmatig wordt er, op vraag van

het Vast Comité P, een onderzoek gevoerd door de dienst intern toezicht van

het betrokken korps. Dit gebeurt op klacht van de betrokkene.
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BIJLAGE II
DE ZORGWEKKENDE TOESTAND WORDT 
VEROORZAAKT DOOR ZELFMOORD, EEN 
POGING ERTOE OF DREIGING ERMEE

Case 21
De gerechtelijke aanhouding gebeurt in opdracht van het parket. De persoon

wordt aangehouden en in afwachting van zijn voorleiding in een politiecel op-

gesloten. Hij dient nog een gevangenisstraf van één jaar uit te zitten. Hij pleegt

zelfmoord door verhanging in de cel en gebruikt als middel het koordje uit zijn

trainingsbroek, samen met een aantal uitgerafelde draden van het deken dat hij

in de cel kreeg. Als hefboom worden de gleuven van de luchtkoker in de cel

gebruikt.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men bij de aanhou-

ding dat de persoon gekend is als zwaar drugsverslaafde en een crimineel ver-

leden – het plegen van diefstallen – heeft. Men houdt de man aan op het adres

van een vriend waar hij onderdook, hij is blijkbaar op de vlucht. De volgende

kenmerken zijn gekend: een man met een normale lichaamsbouw van 22 jaar.

Hij is ongehuwd, heeft geen officiële woonplaats noch beroep en is op de

vlucht voor het gerecht. Zijn gedrag is op het ogenblik van de aanhouding en

later tijdens de opsluiting uiterst kalm. Hij toont gelatenheid en protesteert niet

tegen zijn opsluiting in de politiecel. Er ontstaat weinig interactie met de politie.

De persoon zelf voert geen enkele dialoog. Hij vraagt tijdens de ganse duur van

opsluiting eenmaal om eten en klopt nadien nog een keer op de celdeur. De

deur wordt op dat moment niet geopend en hij wordt mondeling aangemaand

te gaan slapen.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt dat zijn stiefvader op

de hoogte was van het feit dat de man nooit meer terugwilde naar de gevange-

nis en ‘nog liever wilde sterven’. Hij weet ook dat de man al twee eerdere zelf-

moordpogingen ondernam, waarvan één tijdens een vorige opsluiting in

dezelfde cel van hetzelfde gebouw. De man laat een afscheidsbrief na bij zijn

vriend, bij wie hij zich bevond op het moment van de aanhouding. In deze af-
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scheidsbrief geeft hij een aantal verklaringen voor de daad die hij bij zijn opslui-

ting wil stellen. Hij heeft ernstige problemen met zijn ouders en met het gerecht

en ervaart ook als drugsverslaafde enorme problemen, na een erg negatieve er-

varing met een ‘trip’.

Er zijn geen autopsiegegevens beschikbaar en de registratie die gebeurt naar

aanleiding van de werkzaamheden en politiemaatregelen vertoont grote ondui-

delijkheden wanneer het gaat om het toezicht in de cellen, de aflossingen van

de celbewakers en meer specifiek omtrent het effectief uitgevoerde toezicht op

de betrokken persoon. Uit de algemene registratie waarin tijdsgegevens naar

voor komen, kan worden opgemaakt dat er tussen het uur van opsluiting en het

laatste geluid dat men van betrokkene hoort – het kloppen op de celdeur –

maximaal 3.15 uur verloopt. Tot de vaststelling van het overlijden bedraagt dit

maximum 4.45 uur. De omschreven politiemaatregelen zijn achtereenvolgens de

aanhouding en overbrenging, de fouillering voor opsluiting in de cel door een

eerste bewaker, de inbeslagname van een persoonlijk briefje, de opsluiting en

het op de hoogte brengen van de stiefvader. Dit laatste gebeurt ongeveer 2.15

uur na de vaststelling van het gebeuren.

De installatie betreft een gesloten cel met een verluchtingskoker, geplaatst bo-

ven de stalen toegangsdeur. In de deur is een spionvenstertje aangebracht. Er

werd geen enkel uitsteeksel of los voorwerp aangetroffen. Het politietoezicht

gebeurt enerzijds via een interfoon en anderzijds, zonder een vooraf afgespro-

ken regelmaat, door middel van toezicht, via het spionvenstertje. Er gebeurt

geen registratie van het toezicht en er heerst grote onduidelijkheid omtrent het

aanvangsuur en het uur van einde van de dienst van de bewakers. Net voor de

aflossing, dit is ongeveer 2 uur voor de vaststelling van het overlijden, oefent de

planton tijdelijk de taak van bewaker uit. In de instructies van het korps voorziet

men dat de uren van het uitgevoerde toezicht op een formulier moeten geno-

teerd worden. In de praktijk zijn er echter weinig gegevens op terug te vinden.

Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak.

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt de staat van de cel nagegaan en wor-

den de betrokken bewakers verhoord. Er gebeurt geen autopsie.

Case 22
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een oproep voor een

agressieve persoon die vernielingen aanbrengt op de openbare weg. De per-

soon wordt aangehouden op basis van openbare ordeverstoring en wordt op-

gesloten in een politiecel. De man pleegt daarna zelfmoord door verhanging in
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de cel en maakt daarbij gebruik van een medisch verband dat bij de verzorging

rond zijn arm werd aangebracht. De persoon wendt het spionvenstertje in de

celdeur aan als hefboom. Het betreft een onvolledige verhanging.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis blijkt de man ernstige fa-

miliale problemen te hebben. De politie dient tussen te komen wanneer de man

het voertuig van zijn ex-vrouw kapot slaat. Hij is weggelopen uit het ziekenhuis

waar hij zich twaalf dagen eerder liet opnemen in de afdeling psychiatrie. Hij

kon door die opname een collocatie vermijden, maar wordt nu opgesloten in

de cel in afwachting dat een wetsdokter hem onderzoekt met het oog op collo-

catie. De persoon heeft de volgende kenmerken: een man van 26 jaar, vracht-

wagenchauffeur van beroep, maar op dat ogenblik zonder werk. Zijn gedrag is

op het ogenblik van de aanhouding heel agressief en dreigend naar derden, om

daarna in de cel compleet in het ander uiterste te vervallen. Hij wordt op dat

moment uiterst gelaten en kalm. Hij onderhoudt heel weinig interactie met de

politie. Hij vraagt slechts één keer om een sigaret te mogen roken, wat hem

wordt toegestaan. Op dat moment praat hij over zijn persoonlijke problemen.

Als achtergrondinformatie uit de brede omgeving is, via de ouders, geweten dat

de man ernstige familiale problemen heeft na een recente echtscheiding. Hij kan

de scheiding van zijn vrouw niet verwerken. Hij blijkt ook al geruime tijd psy-

chologische problemen te hebben. Hij is depressief en liep weg uit de psychia-

trische afdeling van het ziekenhuis. Zijn naaste omgeving is op de hoogte van

het feit dat hij vijf maanden voordien al een zelfmoordpoging ondernam. Hij laat

vier afscheidsbrieven na: aan zijn ex, zijn ouders, zijn huidige vriendin en zijn

zoon. Daarin schrijft hij dat hij de scheiding van zijn vrouw en kind niet kan

aanvaarden. De man wordt in de cel verzorgd door een arts die een wonde aan

zijn arm hecht. Hij brengt nadien een verband aan, dat de man vervolgens aan-

wendt om zich te verhangen. Er zijn geen autopsiegegevens beschikbaar.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt de

chronologie van de ondernomen stappen. Er gebeurt een laatste effectieve con-

trole in de nabijheid van de persoon ongeveer een uur voor de vaststelling van

zijn daad. De persoon wordt op dat ogenblik nog even uit de cel gelaten om te

roken. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens blijkt dat er tussen het

uur van de opsluiting en de vaststelling minimum 3 uur en maximum 4 uur ver-

loopt. De politiemaatregelen die men beschrijft, zijn achtereenvolgens de aan-

houding op de openbare weg en de overbrenging, de fouillering voor opsluiting

en de opsluiting in de cel. De man krijgt in de cel medische zorgen toegediend
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door een arts. De politie verwittigt de familie ongeveer 3 uur na de vaststelling

van de zelfmoord.

De installatie betreft een doorgangscel met een zware metalen deur. Op kijk-

hoogte bevindt zich doorkijktraliewerk als spionvenster. Het politietoezicht ge-

beurt door de planton die effectief toezicht uitoefent ter hoogte van de cellen.

De planton heeft geen rechtstreeks zicht op de cel, noch is er camerabewaking

voorzien. De instructies van het korps zijn niet gekend. Volgens de documenten

is de planton, naast zijn andere permanentietaken, verantwoordelijk voor het

toezicht. Onderzoeksmatig wordt een gerechtelijk onderzoek gevoerd naar de

omstandigheden van het overlijden. Het lichaam wordt onmiddellijk vrijgege-

ven en er heeft geen autopsie plaats.

Case 23
De bestuurlijke aanhouding is het gevolg van een politieoproep voor agressie

en vernieling op basis van openbare dronkenschap. De persoon pleegt zelf-

moord door verhanging in de cel door middel van het gebruik van de mouwen

van zijn hemd. Als hefboom maakt hij gebruik van het 1,5 m hoge traliewerk

door op zijn knieën te gaan zitten. Het betreft een onvolledige verhanging.

Uit de op dat moment aanwezige achtergrondkennis weet men dat de politie

tussenkomt in verband met zware familiale problemen. De vriendin van de man

belt de politie op na verschillende uren van agressie en vernieling. De vrouw is

het slachtoffer van slagen en verwondingen. De persoon is gekend voor drug-

gebruik, drankverslaving en herhaaldelijke daden van diefstal en agressie. Hij

vertoont de volgende kenmerken: een ongehuwde man, restaurantuitbater van

32 jaar die samenwoont met zijn vriendin. Hij heeft op het ogenblik van de tus-

senkomst bloeddoorlopen ogen, waggelt op zijn benen en is totaal onverzorgd.

Zijn gedrag is uitzinnig. Hij roept en tiert en is gewelddadig. Dit duurt tot onge-

veer twee uur na de opsluiting. Hij trekt op een bepaald moment in de gang,

doorheen het traliewerk van de cel, de elektrische leidingen los, waardoor er

geen elektriciteit meer is in het cellencomplex. Nadien wordt hij opvallend rus-

tig en gelaten. Er is, buiten het roepen en vernielen, weinig interactie tussen de

man en de politie. Hij vraagt eenmaal om naar het toilet te gaan en krijgt ver-

volgens een nachtemmer aangereikt. Hij slaat die woedend tegen de muur en

de celdeur stuk. Nadien vraagt hij niets meer.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt dat de man al meer

dan een jaar depressief is, antidepressiva en pijnstillers slikt en een ernstig
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drankprobleem heeft. Hij laat recent een brief na aan zijn moeder waarin hij

schrijft dat hij alles wil achterlaten en wil vertrekken naar het buitenland om er

een nieuw leven te beginnen. Hij heeft enorme financiële problemen en moet

zijn zaak verkopen. Men vindt de persoon op het ogenblik dat er door de plan-

ton een patrouille wordt gestuurd om de man uit zijn cel te halen voor verhoor.

Uit de autopsiegegevens blijkt het gebruik van een grote hoeveelheid alcohol,

verschillende medicijnen en XTC.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt heel

duidelijk de stemmingswisseling van de man tijdens zijn verblijf in de cel. Daar-

naast zijn de vernielingen van de man en vervolgens de maatregelen vermeld

waarbij de persoon in een tweede cel wordt geplaatst. Er is niets gekend om-

trent het uitoefenen van toezicht. Uit de algemene registratie van de tijdsgege-

vens kan worden afgeleid dat er tussen het uur van opsluiting en de vaststelling

van de opvallend kalme houding – de vaststelling van buiten het cellencomplex

dat de man niet meer tiert – maximaal 4 uur verloopt. Tot de vaststelling van de

verhanging is dit minimum 5 en maximum 8 uur. De beschreven politiemaatre-

gelen zijn achtereenvolgens de aanhouding en de overbrenging van de persoon

met dwang en geweld, het boeien, de fouillering voor opsluiting en het verzet

daartegen, de inbeslagname van zijn persoonlijke stukken, waaronder veel me-

dicijnen en vreemd geld en de verwittiging van de familie ongeveer 2.30 uur na

de vaststelling van de verhanging.

De installatie is een cel van de gemeentelijke amigo. Deze bevindt zich in de

kelderverdieping en heeft over de breedte van de cel tralies met de ingangs-

deur. Op een bepaald ogenblik is er geen licht meer in de cel door het vernielen

van de elektriciteitsleidingen. Het politietoezicht wordt uitgeoefend via een in-

tercomsysteem met een verbinding naar het wachtlokaal waarin de planton zich

bevindt. Het laatste effectieve toezicht in de nabijheid van de opgesloten per-

soon gebeurt ongeveer 5 uur voor de vaststelling van zijn overlijden, wanneer

de gemeentewerkers de elektriciteitspanne komen herstellen. De aflossing van

de bewaking – de planton – gebeurt ongeveer twee uur voor het vaststellen van

de daad. Daarbuiten geschiedt er geen enkel toezicht in het cellencomplex zelf.

De instructies zijn niet gekend. Volgens de documenten is de planton verant-

woordelijk voor de opgesloten personen, een deeltaak naast tal van andere ta-

ken. Er is geen registratie van toezichtmomenten beschikbaar, dit is ook niet

voorzien. Het effectief toezicht in het cellencomplex gebeurt via oproep van een

interventiepatrouille. Onderzoeksmatig wordt een gerechtelijk onderzoek ver-
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richt. De familie stelt zich burgerlijke partij en betwist de doodsoorzaak alsook

de uitoefening van effectief politietoezicht.

Case 24
De bestuurlijke aanhouding wordt verricht naar aanleiding van een politieop-

roep wegens agressie en vernieling op de openbare weg. De persoon wordt

aangehouden op basis van openbare dronkenschap. De persoon pleegt zelf-

moord door verhanging in de cel door middel van de mouwen van zijn hemd.

Als hefboom wordt het spionvenstertje in de celdeur gebruikt. Het gaat om een

onvolledige verhanging.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men dat het een tus-

senkomst betreft inzake serieuze familiale problemen. De man slaat zijn vrouw

en vernielt het meubilair. De vrouw vertelt bij de tussenkomst dat hij veel me-

dicijnen heeft ingenomen en veel alcohol consumeerde. De vrouw verwacht ei-

genlijk geen tussenkomst van de politie, maar wel medische hulp. De persoon

heeft de volgende kenmerken: een man van 49 jaar. Hij is gehuwd en werkt.

Zijn gedrag is eerst fel agressief. Daarna wordt hij kalm bij zijn aanhouding. Op

dat moment spreekt hij ook terug op een normale toon en geeft volgens de po-

litieambtenaren geen depressieve indruk. Hij vraagt tijdens zijn opsluiting her-

haalde malen om aandacht. Er is relatief veel interactie tussen hem en de

politieambtenaren. Hij vraagt herhaaldelijk wanneer hij weg mag, vraagt om te

roken en vraagt om zijn advocaat te bellen.

De achtergrondinformatie uit de brede omgeving leert ons, via zijn vrouw, dat

de man verslaafd is aan medicijnen en alcohol en dat hij al meermaals allusie

maakte op het feit dat hij te laf is om zijn wapen te gebruiken. Actueel doen er

zich ernstige familiale moeilijkheden voor omdat de vrouw dezelfde morgen

aankondigt dat ze wil scheiden. Van de kant van de politie is geweten dat zij

het tijdens de periode van opsluiting enorm druk heeft met verschillende andere

dringende interventies, waarbij de werkzaamheden gepaard gaan met een twee-

de aanhouding. Uit de autopsiegegevens blijkt het gebruik van grote hoeveelhe-

den alcohol en van verschillende, elkaar tegenwerkende, medicijnen.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat er

weinig handelingen in detail werden neergeschreven. De laatste effectieve con-

trole bij de persoon gebeurt ongeveer 40 minuten voor de vaststelling van de

verhanging. De aflossing van de planton heeft ongeveer anderhalf uur eerder

plaats. Er is geen overgave – overname en het was in die laatste periode bijzon-
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der druk voor de bewaker-planton. Naast de toezichtfunctie dient hij alle andere

werkzaamheden eigen aan die van planton in de meldkamer uit te oefenen. Uit

de algemene registratie van de tijdsgegevens kan worden afgeleid dat er tussen

het uur van de opsluiting en de vaststelling van de zelfmoord minimum 3 uur

en maximum 3.45 uur verloopt. De omschreven politiemaatregelen zijn achter-

eenvolgens de aanhouding en overbrenging, de inbeslagname van zijn persoon-

lijk wapen, de fouillering voor opsluiting en de verwittiging van de familie

ongeveer 4 uur na de vaststelling van verhanging.

De installatie betreft één van de twee cellen in het cellencomplex. Dit complex

bevindt zich in een afgesloten gang tussen de meldkamer en het interventie-

lokaal. De cel zelf heeft een stalen deur. Het politietoezicht gebeurt via camera-

bewaking geïnstalleerd boven de celdeur. Het is de planton die in de meld-

kamer zicht heeft op de beelden. Volgens de documenten wordt tweemaal

effectief toezicht uitgeoefend op de opgesloten persoon, waarvan één ongeveer

40 minuten voor de vaststelling en één naar aanleiding van de aflossing van de

planton, ongeveer 2 uur daarvoor. Specifieke instructies zijn onbestaand. Het is

volgens de documenten de planton in de meldkamer die verantwoordelijk is

voor het toezicht. Hij oefent deze taak naast zijn andere taken uit, namelijk de

telefoon beantwoorden, de radio bedienen, de toegangspoort openen, nieuwe

werkzaamheden uitvoeren en opvolgen bij elke nieuwe aanhouding. Onder-

zoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek. De familie stelt zich burger-

lijke partij en betwist de overbrenging door de politie in plaats van door de

hulpdiensten. Ze betwist ook het gebrek aan toezicht tijdens de duur van de

opsluiting.

Case 25
Het betreft een gerechtelijke aanhouding op basis van diefstal waarvoor men de

politie ter plaatse roept. De persoon pleegt nadien zelfmoord door verhanging

in zijn cel door gebruik te maken van het koordje van zijn trainingsbroek. Als

hefboom gebruikt hij de verluchtingsrooster. Het gaat om een onvolledige ver-

hanging.

Er zijn te weinig gegevens om te kunnen spreken van aanwezige achtergrond-

kennis op het ogenblik van de aanhouding en opsluiting. De enige kenmerken

van de persoon die gekend zijn, zijn: een man van 43 jaar die een onverzorgde

indruk geeft en een dubbele laag kledij, namelijk trainingsbroek en kousen,

draagt in deze winterperiode. Noch zijn gedraging noch enige interactie met de

politie is gekend.
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Er zijn ook geen andere achtergrondgegevens uit de brede omgeving beschik-

baar. De man bleek bij de fouillering enkel autosleutels bij zich te hebben. Er

is geen informatie bekend over de werkzaamheden en de registratie van de po-

litiemaatregelen. Er gebeurt geen autopsie, noch worden andere onderzoeksda-

den gesteld. De gekende politiemaatregelen zijn de aanhouding en

overbrenging, de fouillering voor opsluiting en de opsluiting in de cel. De man

verblijft met 2 trainingsbroeken, over elkaar gedragen, en 2 paar kousen in de

cel. Er is geen uitsluitsel over de juiste tijdsgegevens. De opsluiting gebeurt in

de loop van de avond, de vaststelling van de verhanging kort na middernacht.

De totale duur van de opsluiting vanaf de aanhouding wordt geschat op maxi-

mum 4 à 5 uur.

De installatie betreft één van de vier doorgangscellen. In de cel is ongeveer

2,40 meter boven het bed een verluchtingsrooster aangebracht. De persoon ge-

bruikte zijn twee dekens om hoger te kunnen zitten en aldus zijn daad te vol-

brengen. Het politietoezicht gebeurt aan de hand van camera’s, de beelden

worden echter niet geregistreerd, noch zijn er op dat moment specifieke in-

structies voorhanden. Deze werden vorig jaar wel in herinnering gebracht van

het personeel. Uit de regelingen blijkt dat men enkel een arts kan raadplegen

op vraag. Onderzoeksmatig wordt een gerechtelijk onderzoek gevoerd waarbij

enkel de gegevens met betrekking tot de vaststelling van de zelfmoord beschik-

baar zijn. Er stelde zich niemand burgerlijke partij en er vinden geen bijkomen-

de onderzoeksactiviteiten plaats binnen dit gerechtelijk onderzoek.

Case 26
De bestuurlijke aanhouding is het gevolg van een controle van een gestolen

voertuig en de seining van de persoon voor diefstal en illegaal verblijf in het

land. De man pleegt zelfmoord in de cel door verhanging en gebruikt als middel

de veters uit zijn bottines. Als hefboom maakt hij gebruik van het traliewerk van

de cel.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weten we dat de tussen-

komst van de politie gebeurt na een controle van het voertuig en dat de persoon

gekend is voor diefstal en illegaal verblijf in het land. De opsluiting bedreigt de

nabije toekomst van de man en is onder meer afhankelijk van het antwoord van

de Dienst Vreemdelingenzaken. De persoon blijkt immers duidelijk op de dool

of op de vlucht te zijn. De kenmerken van de persoon zijn de volgende: een

man, gescheiden en zonder beroep, hij is 40 jaar en verblijft bij een jonge vrien-

din. Hij heeft geen vast adres meer. De man is uit de echt gescheiden en zijn
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ex-vrouw, eveneens van vreemde origine, woont in België. Hij vertoont een ui-

termate kalm en meewerkend gedrag in het licht en in afwachting van een mo-

gelijke uitwijzing uit het land. Er is weinig interactie mogelijk. De persoon

wordt verhoord in zijn moedertaal, het Russisch, door toedoen van een tolk. De

man onderhoudt een uiterst korte dialoog met één van de aanwezige politie-

ambtenaren in het Engels.

De achtergrondgegevens uit de brede omgeving wijzen erop dat de situatie van

betrokkene problematisch is. Hij heeft momenteel familiale en financiële pro-

blemen. Hij is in het bezit van een uitwijzingsbevel. Niettegenstaande hij na het

contact met het parket in vrijheid wordt gesteld, blijft hij in de cel in afwachting

van het antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij spreekt geen van de

Belgische landstalen. De man is enkel bij de politie geregistreerd voor een ver-

bod tot sturen naar aanleiding van een verkeersongeval. Uit de autopsiegege-

vens blijkt dat hij slechts weinig medicijnen heeft genomen.

Op basis van de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen is

het duidelijk dat de man in het uur voorafgaand aan de daad verhoord werd en

dat er ongeveer anderhalf uur voor deze vaststelling nog een effectieve controle

gebeurde door een interventiepatrouille. De algemene registratie van de tijdsge-

gevens leert ons dat tussen het uur van de opsluiting en de uiteindelijke vast-

stelling minimum 5 uur en maximum 6.30 uur is verlopen en dat de persoon,

tijdens de eerste uren van de opsluiting, verschillende malen zijn cel heeft ver-

laten om administratieve formaliteiten te vervullen. De beschreven politiemaat-

regelen zijn de politiecontrole van het voertuig, de controle van de persoon, de

aanhouding en overbrenging, de veiligheidsfouillering voor opsluiting in de cel,

waarbij de persoon zijn schoenen en broekriem kan behouden. De man dient

enkel nog te wachten op het antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij

wordt verhoord door tussenkomst van een tolk.

De installatie betreft een open cel op het gelijkvloers die gebruikt wordt als be-

waarkamer. Men omschrijft de cel als “pré-cellule”. Ze is volledig omringd met

traliewerk. Het politietoezicht in de cel gebeurt via een camera waarvan de mo-

nitor is opgehangen in het permanentielokaal. Hierop zijn steeds verspringende

beelden te zien die de vier verschillende cellen tonen, alsook drie ingangsdeu-

ren van het commissariaat.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat één

van beide personen aanwezig in het permanentielokaal en belast met het toe-
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zicht op een bepaald ogenblik slapend wordt aangetroffen. De aflossing van de

planton gebeurt ongeveer anderhalf uur voor de vaststelling van de daad. De

aanwezige instructies van het korps vermelden de werkwijzen en handelingen

bij een aanhouding en opsluiting. Ze vermelden eveneens dat een planton en

een bediende de permanentietaken vervullen en belast zijn met het toezicht. Zij

staan in voor de telefoon, het onthaal, attestafleveringen, camerabewaking, etc.

Er is niets gekend omtrent het uitoefenen van effectief toezicht ter hoogte van

de cellen. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk alsook een intern on-

derzoek op vraag van de gerechtelijke overheid.

Case 27
De bestuurlijke aanhouding op straat gebeurt naar aanleiding van het vreemde

gedrag van de persoon. De man kijkt of de huizen slotvast zijn en heeft een hak-

bijl bij. Hij wordt aangehouden op basis van poging tot diefstal en het bezit van

verboden wapens. De persoon pleegt zelfmoord in de cel door verhanging door

middel van zijn T-shirt. Als hefboom gebruikt hij het traliewerk in de cel.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat hij een be-

paalde huizenrij afgaat en nakijkt of de deuren slotvast zijn. De man is volgens

de optredende politieambtenaar onder intoxicatie en labiel. Men vindt bij de

fouillering relatief veel medicijnen en drugs op de man. Hij is gekend voor dief-

stal, druggebruik, munitiebezit en daden van agressie. De persoon vertoont de

volgende kenmerken: een man van 40 jaar, zonder beroep die verblijft in een

armzalig kamertje. Zijn gedrag is volgens de tussenkomende politieambtenaar

abnormaal. De man zet zich verschillende malen neer en gedraagt zich onstand-

vastig en verward. Hij is in eerste instantie heel agressief, maar werkt mee totdat

de politie naar zijn adres vraagt. Vanaf dat ogenblik neemt hij een afwezige en

gelaten houding aan. Er is geen enkele interactie meer tussen de man en de

politie. Hij vraagt ook tijdens de duur van zijn opsluiting niets.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt na de huiszoeking dat

het om een persoon op de dool gaat. Men vindt op zijn kamertje relatief veel

medicijnen en drugs, doch er is geen enkel comfort. Uit de autopsiegegevens

weet men achteraf dat de persoon een grote hoeveelheid alcohol, methadon,

cannabis en verschillende medicijnen genomen heeft. Hij heeft volgens dit ver-

slag een hoge tolerantiedrempel voor bepaalde specifieke medicijnen die men

vond.
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Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen is duidelijk

dat het verhoor van de persoon maximum 45 minuten voor de vaststelling van

de verhanging beëindigd wordt. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens

blijkt er tussen het moment van de opsluiting en de vaststelling van de verhan-

ging maximum 1.45 uur te zijn verlopen. De beschreven politiemaatregelen zijn

de aanhouding en fouillering op straat, de overbrenging, de fouillering voor op-

sluiting in de cel en het verhoor. Men neemt een hakbijl en een klein mes in

beslag. Bij de fouillering worden veel medicijnen en drugs gevonden.

De installatie betreft een doorgangscel met tralies binnen het cellencomplex. Er

bevindt zich een tweede persoon in een andere cel op het ogenblik van de op-

sluiting. Het politietoezicht wordt uitgeoefend via camerabewaking die uitgeeft

in de kamer naast de doorgangscel. Er blijkt een heel slecht zicht te zijn van

bovenaf. De betrokken politieambtenaar die de administratieve afhandeling van

de aanhouding en opsluiting moet verzekeren, staat tezelfdertijd in voor de be-

waking van en het toezicht op de opgesloten persoon. Die administratie gebeurt

in het bijlokaal naast de cellen zodat effectief toezicht ter hoogte van de cellen

mogelijk is. De niet-schriftelijke instructies van het korps houden in de praktijk

in dat de optredende politieambtenaren zelf instaan voor de bewaking van de

opgesloten persoon tijdens de periode van administratieve afhandeling en tot

op het ogenblik van definitieve opsluiting of vrijlating. Onderzoeksmatig voert

de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P een gerechtelijk onderzoek naar mo-

gelijke tekortkomingen op het vlak van slachtofferhulp en bijstand.

Case 28
De bestuurlijke aanhouding vloeit voort uit een oproep voor vernieling, slagen

en verwondingen. De persoon wordt aangehouden op basis van openbare

dronkenschap. Hij pleegt zelfmoord in de cel door verhanging door middel van

een in repen getrokken deken. Als hefboom dient de rooster die rond de ver-

lichting is aangebracht en zich boven de lavabo bevindt.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis blijkt dat de tussenkomst

gebeurt voor ernstige familiale problemen ter hoogte van de woonplaats van de

ex-vrouw. De persoon lijkt fel onder invloed. Hij heeft de volgende kenmerken:

een man van 30 jaar, oefent geen beroep uit en wordt geregeld in een ‘transit-

centrum’ opgenomen. Hij is duidelijk een persoon op de dool. Ofschoon zijn

adem sterk naar alcohol ruikt, reageert hij ‘relatief normaal’ volgens de politie-

ambtenaren. Zijn gedrag is in eerste instantie enorm agressief om vervolgens, in

de cel, opvallend kalm en gelaten te worden. Er wordt op dat ogenblik nog en-
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kel een minieme interactie met de politie vastgesteld. De persoon klopt name-

lijk in het begin van de opsluiting herhaaldelijk op de deur en vraagt wanneer

hij weg kan.

Uit de achtergrondgegevens uit de brede omgeving kan men afleiden dat de be-

trokken persoon al langer verslaafd is aan cocaïne, dat hij op dat ogenblik an-

tidepressiva neemt en sinds geruime tijd noch een vaste woonplaats noch een

inkomen heeft. Het is een man op de dool met ernstige familiale moeilijkheden,

zowel met zijn ex-vrouw als met zijn eigen naaste familieleden, namelijk zijn

ouders, broers en zussen. Hij kan de scheiding van zijn vrouw niet verwerken

en bevindt zich op het ogenblik van de tussenkomst ter hoogte van haar adres.

Uit de autopsiegegevens blijkt dat de man zowel alcohol, cocaïne als verschillen-

de medicijnen samen heeft genomen.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt weinig

concrete informatie te zijn genoteerd. Er gebeurt geen enkele registratie van toe-

zicht, noch is er sprake van een effectief uitgevoerd toezicht in de nabijheid van

de persoon. De algemene registratie van de tijdsgegevens is minimaal en wijst

erop dat er tussen het tijdstip van de opsluiting en de uiteindelijke vaststelling

van de daad maximaal 1.10 uur verloopt. De omschreven politiemaatregelen

zijn achtereenvolgens de tussenkomst op straat en de aanhouding, de overbren-

ging naar een ziekenhuis voor nazicht ter opsluiting, de fouillering voor opslui-

ting in de cel en de inbeslagname van een aantal persoonlijke stukken zoals zijn

das, parka, ceintuur, etc. De persoon is op het moment van de vaststelling nog

niet verhoord.

De installatie betreft een cellencomplex met twee cellen, waarbij de wc zich

binnen de cel bevindt samen met een lavabo. Boven de lavabo hangt een lamp.

Deze lamp wordt afgeschermd met een ijzeren getralied omhulsel dat werd aan-

gewend voor de uitvoering van de daad. Het politietoezicht gebeurt via een ca-

mera met vaste lens waarvan de beelden toekomen in het permanentielokaal.

De dode hoek van de camera omvat de deur en het toilet. De controle van de

monitor en van de cellen is niet specifiek toegeschreven aan iemand. Men gaat

ervan uit dat er altijd iemand van de interventieploegen aanwezig is in het per-

manentielokaal die de beelden volgt. Er zijn geen instructies aanwezig noch is

er een specifieke bewaker voorzien voor het cellencomplex. Volgens de verkla-

ringen oefent de interventiepatrouille alleen maar effectief toezicht uit wanneer

men gedurende meer dan 30 minuten de persoon niet meer waarneemt op het
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scherm. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek waarbij de fa-

milie zich burgerlijke partij stelt.

Case 29
De bestuurlijke aanhouding geschiedt naar aanleiding van een oproep vanwe-

ge een winkelier wegens betaling met valse maaltijdcheques. De persoon wordt

door de politie overgebracht voor verhoor en wordt in afwachting van de eerste

onderzoeksverrichtingen tijdelijk opgesloten in een doorgangscel. De man

pleegt zelfmoord in de cel door verhanging en gebruikt hiervoor zijn T-shirt als

middel. Hij gebruikt als hefboom het traliewerk dat zich ter hoogte van de muur

tegenover de celdeur bevindt. De politieambtenaar die de persoon na de ver-

hanging aantreft, gaat er na een vluchtige controle van de man van uit dat deze

persoon, die half stond en half hing, overleden is. De politieambtenaren begin-

nen de vaststellingen te doen en maken de man niet onmiddellijk los. Dit ge-

beurt pas wanneer de hulpdiensten aankomen en de persoon nog trachten te

reanimeren. De persoon sterft na verloop van 6 dagen in het ziekenhuis.

De op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis leert ons dat de persoon en-

kel voor één crimineel feit, namelijk diefstal gekend is. Hij was op dat ogenblik

een jonge twintiger. Hij geeft bij zijn aanhouding een logische uitleg voor het

verkrijgen van de maaltijdcheques en zou, na zijn verhoor, terug in vrijheid ge-

steld worden. De man had volgens de politieambtenaren lichtjes gedronken,

doch was zeker niet fel onder invloed. Hij heeft met de maaltijdcheques zes

blikjes bier gekocht, waarvan hij er eentje opdronk. De kenmerken van de per-

soon zijn: een man van 37 jaar, zonder beroep. Hij woont samen met een vrien-

din in hetzelfde appartementsblok als zijn moeder. Zijn gedrag is kalm en

gewillig bij zijn aanhouding. Volgens de politieambtenaren laat hij bij de over-

brenging geen depressieve indruk na. De enige interactie bestaat erin dat de

persoon tijdens zijn overbrenging even verklaart hoe hij aan de maaltijdcheques

komt. Hij geeft op geen enkel moment aan dat hij depressief is en suïcidenei-

gingen heeft.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt dat het Vast Comité P

de week ervoor, in het kader van zijn onderzoek naar amigo’s en bewaarka-

mers, heeft gewezen op de onveilige situatie van de cellen in dit cellencomplex.

De opgesloten man heeft volgens zijn moeder een alcoholprobleem. De resul-

taten van de bloedanalyse zijn onbekend. Het is niet geweten of de persoon be-

paalde medicijnen innam.
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Uit de registratie van de werkzaamheden en de politiemaatregelen blijkt dat de

tussenkomende ploeg zich, in de korte periode van opsluiting, opnieuw buiten

het politiegebouw bevindt. De politieambtenaar belast met het verhoor laat

eerst een aantal opzoekingen verrichten met betrekking tot de gestolen maal-

tijdcheques, alvorens hij de persoon uit de cel haalt voor verhoor. Op het ogen-

blik van de vaststelling van de zelfmoord is de politieambtenaar alleen in de cel.

Vervolgens ontstaan er een heleboel misverstanden die tot gevolg hebben dat

de persoon niet losgemaakt wordt. Daarnaast wordt door het taalprobleem niet

onmiddellijk de juiste urgentiedienst opgeroepen. De reanimatiedienst komt pas

als tweede voertuig aan. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens blijkt

dat tussen de aanhouding en de vaststelling maximum 2 uur verloopt. De geno-

men politiemaatregelen zijn achtereenvolgens de aanhouding en overbrenging,

waarbij de persoon niet geboeid wordt. De persoon wordt gefouilleerd voor op-

sluiting in de cel en daarna opgesloten. Men neemt zijn riem en schoenen af.

Hij houdt zijn lange broek, kousen en T-shirt aan.

De installatie betreft één van drie gesloten doorgangscellen met een zware cel-

deur met spionvenstertje. Tegenover de celdeur bevindt zich een traliewerk met

ijzeren baren. De beveiligingsdraad bevindt zich achter het traliewerk. Er is ca-

merabewaking voorzien waarbij het scherm uitgeeft in het dispatchinglokaal.

De camera is gericht op de slaapbank, maar geeft geen zicht op de plaats waar

de man zich verhing. De leden van de dispatching kunnen, gezien de beeld-

kwaliteit, niet vertrouwen op dit toezichtsmiddel. Er is enkel het interfoonsys-

teem. Dit veronderstelt dat een opgesloten persoon zelf op de bel drukt. De

camerabeelden worden niet geregistreerd. Het politietoezicht berust bij de leden

van de dispatching. Op het moment van de feiten waren ze met drie aanwezig,

wat de helft van de normale bezetting is. Wanneer iemand in de cel iets nodig

heeft en op de bel drukt, wordt vanuit de dispatching een ploeg verwittigd om

het nodige te doen. Het is erg onduidelijk wie instaat voor de uitoefening van

effectief toezicht. Uit de opgevraagde instructies blijkt dat er geen specifieke re-

gels bestaan inzake aanhouding en opsluiting. Een aantal nieuwe instructies

werd, zonder uitgebreide evaluatie, uitgevaardigd daags na de feiten. Het ge-

brek aan veiligheid wordt in de week na dit overlijden én na een tweede poging

tot zelfmoord – die op dezelfde manier gebeurt – verholpen door veiligheids-

draad voor de ijzeren baren te plaatsen. Onderzoeksmatig gebeurt er een ge-

rechtelijk onderzoek door de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P.
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Case 30
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een politiecontrole

van een voertuig waarbij de persoon geseind staat voor illegaal verblijf in het

land. De overbrenging gebeurt om een of andere onduidelijke reden niet met

het politievoertuig. De vrouw achter het stuur wordt aangemaand om de poli-

tieauto te volgen. De betrokken man neemt als passagier plaats vooraan rechts

in het voertuig. Er gebeurt geen veiligheidsfouillering en één van de politieamb-

tenaren neemt zelf achterin het voertuig plaats. De man pleegt zelfmoord tijdens

de overbrenging door middel van een vuurwapen. Op zeker ogenblik ziet de po-

litieambtenaar dat de persoon onder de passagierszetel bezig is ter hoogte van

zijn voeten. Hij zet een vuurwapen met afgezaagde loop aan zijn hoofd en

schiet zich onmiddellijk in de mond.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de persoon

geseind staat binnen de Schengenlanden. Hij vertoont de volgende kenmerken:

een man van 40 jaar van Franse herkomst. Hij heeft verschillende huwelijken

achter de rug, heeft geen kinderen. De man heeft ook geen ouders noch familie

meer. Hij is op de vlucht voor het gerecht wegens een fraudezaak. Zijn gedrag

is niet normaal. Hij toont zich erg nerveus, doch is niet agressief bij de intercep-

tie. Er is geen interactie, geen enkele dialoog met de politie. De man zit voor

zijn daad voorover gebogen op de passagierszetel.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving weten we dat de man ern-

stige problemen heeft met de firma waarvoor hij werkt en op de vlucht is we-

gens fraude. Hij zou de intentie gehad hebben zich aan te geven bij de Franse

politiediensten. Volgens de wapendeskundige is het wapen gloednieuw en

werd de loop pas recent afgezaagd. Men vindt achteraf in de bagage van de man

verschillende medicijnen, voornamelijk antidepressiva en slaapmiddelen. De

vrouw die de auto bestuurt, pikte de man op van de trein.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat de

interventieploeg contact neemt met de radiokamer om de nummerplaat van het

voertuig te controleren. Dit gebeurt ongeveer 20 minuten voor de zelfmoord in

het voertuig. De algemene registratie van de tijdsgegevens wijst eveneens uit dat

tussen het tijdstip van de controle en de zelfmoord – die ter hoogte van het po-

litiekantoor plaatsvindt – maximum 20 minuten verlopen. De omschreven poli-

tiemaatregelen zijn de controle van het voertuig en de personen via de

politieterminal. Men doet geen fouillering en één van beide politieambtenaren

stapt in eerste instantie in het voertuig van de betrokkene. Later beslist hij terug
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uit te stappen, waarna hij de bestuurder aanmaant om het politievoertuig te vol-

gen.

De installatie betreft hier het persoonlijk voertuig van de betrokkene. Het ge-

weer met afgezaagde loop bevindt zich onder de zetel. Het politietoezicht ver-

loopt niet zoals voorgeschreven, noch worden de veiligheidsmaatregelen

nageleefd. Er bestaan geen specifieke instructies met betrekking tot de over-

brenging. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek.

Case 31
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een oproep voor sla-

gen en verwondingen binnenshuis. De persoon, die intussen in slaap gevallen

is, wordt gevraagd mee te gaan naar politiekantoor. Hij wordt opgesloten in een

politiecel. De man onderneemt een poging tot zelfmoord in de cel door verhan-

ging. Hij gebruikt hiervoor zijn T-shirt als middel en wendt de dikke ijzeren ba-

ren, aan de achterkant van de muur in de cel, aan als hefboom.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men dat de persoon

zwaar onder intoxicatie is. Hij is na de agressieve toestand en het conflict met

zijn vriendin, aan wie hij verwondingen toebracht, in slaap gevallen. Gezien zijn

fel dronken toestand wordt, aan de optredende politieambtenaren, de opdracht

gegeven om betrokkene terug uit de cel te halen en hem eerst te laten nakijken

in een urgentiedienst. Het is op dat ogenblik dat men de man vindt in een zorg-

wekkende toestand. De kenmerken van de persoon zijn: een man van 45 jaar,

hij werkt bij een openbare dienst en woont sinds 7 jaar samen met een vriendin,

na een eerste huwelijk. De man blijkt ernstige alcoholproblemen te hebben. Zijn

gedrag is op het ogenblik van de tussenkomst uiterst kalm. Hij is heel slaperig.

Er is sprake van wartaal. Dit is de enige gekende interactie met de politie.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving weet men dat de persoon

depressief is en de laatste tijd suïcideneigingen heeft. Hij spreekt erover met zijn

vriendin. Er zijn geregeld conflicten tussen hen wanneer hij extreem veel drank

genuttigd heeft. Op die momenten is hij gewelddadig. Hij laat zich verzorgen

bij een arts of psycholoog. Twee dagen ervoor verhing zich in eenzelfde cel er-

naast en op dezelfde wijze een ander persoon. De vaststelling dat de cellen on-

veilig zijn, gebeurde de week voordien door het Vast Comité P. Het

toezichtsorgaan stelt dit vast naar aanleiding van het toezichtsonderzoek naar

de staat van amigo’s en de doorgangscellen. De registratie van de werkzaamhe-

den en de politiemaatregelen komt duidelijk naar voor. Er is geen sprake van
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moeilijkheden naar aanleiding van de fouillering of opsluiting. Uit de algemene

registratie van de tijdsgegevens blijkt dat er tussen de aanhouding en de uitein-

delijke vaststelling maximaal drie kwartier verloopt en dat er tussen de eigen-

lijke opsluiting en de poging slechts 15 minuten zijn verlopen. De genomen

politiemaatregelen zijn achtereenvolgens de aanhouding en overbrenging, de

veiligheidsfouillering en de inbeslagname van kledij en materiaal. De man

wordt na de overbrenging gefouilleerd voor opsluiting in de cel en wordt zon-

der broekriem en schoenen opgesloten in de cel.

De installatie betreft de tweede cel van drie gesloten doorgangscellen met een

zware celdeur voorzien van een spionvenstertje. Tegenover de celdeur bevindt

zich traliewerk met ijzeren baren. Daarachter is een beveiligingsdraad aange-

bracht. Er is camerabewaking voorzien waarbij het scherm uitgeeft in het

dispatchinglokaal. De camera is gericht op de slaapbank in de cel. Er is geen

zicht op de plaats waar de man zich tracht te verhangen. De dispatching kan,

gezien de beeldkwaliteit, niet vertrouwen op dit toezichtsmiddel. De camera-

beelden worden niet geregistreerd. Er is een interfoonsysteem aanwezig dat be-

diend wordt door de in de cel opgesloten personen. Het politietoezicht berust

bij de dispatching. Het is onduidelijk wie moet instaan voor de uitvoering van

effectief toezicht. Uit de opgevraagde instructies blijken geen specifieke regels

en procedures met betrekking tot aanhouding en opsluiting. Nieuwe instructies

worden achteraf bijgevoegd. Het gebrek aan veiligheid werd in de week die

volgde op twee incidenten opgelost. Onderzoeksmatig wordt een gerechtelijk

onderzoek verricht door de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P.

Case 32
De bestuurlijke aanhouding komt er naar aanleiding van een oproep voor een

verkeersongeval op basis van sturen onder invloed. De man onderneemt een

zelfmoordpoging in de cel door verhanging door middel van zijn T-shirt. Hij ge-

bruikt als hefboom het buizenwerk in de cel dat zich ter hoogte van het plafond

bevindt. Doordat dit buizenwerk het begeeft bij de val, mislukt de poging.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis kan men veronderstellen

dat de persoon fel onder invloed is. Hij verklaart zelf zowel alcohol als antide-

pressiva te hebben genomen. Hij vertelt bij zijn aanhouding dat zijn vrouw kan-

ker heeft en dat hij een beroepsreïntegratie bij het OCMW volgt. Momenteel

heeft hij geen werk. Hij heeft een verboden wapen, namelijk een mes bij zich.

De persoon heeft de volgende kenmerken: een man van 52 jaar, was vroeger

marinier en zoekt nu naar een mogelijkheid om een nieuw beroep en leven te
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krijgen. Hij kan op het ogenblik van de tussenkomst niet meer op zijn benen

staan. Zijn gedrag is labiel. Hij heeft blijkbaar geen notie van tijd noch ruimte.

Er is ook geen enkele interactie of dialoog met de politie gekend.

Uit de achtergrondgegevens met betrekking tot de brede omgeving verklaart de

man zelf dat hij depressief is en veel drinkt, dat hij noch vaste job noch inkomen

heeft en dat er thuis bovendien ernstige problemen zijn omdat zijn vrouw kan-

ker heeft. Hij vertelt naderhand dat de intentie tot verhanging vrijwel onmiddel-

lijk aanwezig is in de cel omdat hij niet tegen de opsluiting in een cel kan.

Van de werkzaamheden en registratie naar aanleiding van de politiemaatrege-

len vinden we weinig gegevens terug. Er gaat slechts een heel korte tijdspanne

over tussen de opsluiting en de daad. Volgens de algemene registratie van de

tijdsgegevens is dit maximum 25 minuten. De omschreven politiemaatregelen

zijn de tussenkomst bij het verkeersongeval, het uitvoeren van een alcoholtest,

de intrekking van het rijbewijs, de overbrenging, de fouillering voor opsluiting

waarbij men een verboden wapen, namelijk een mes, vindt. Men laat de per-

soon na de poging tot zelfmoord overbrengen naar het ziekenhuis. Achteraf

neemt men met toestemming de wapens bij de persoon thuis in beslag.

De installatie betreft het gemeentelijk cellencomplex. In de cel lopen de ver-

warmingsbuizen tegen het plafond. Men hoort een enorm lawaai wanneer de

buizen afbreken bij de val. Er is geen camerabewaking noch interfoon. Het po-

litietoezicht gebeurt specifiek door een bewakingseenheid die binnen het uit-

gebreide cellencomplex instaat voor effectief toezicht in de nabijheid van de

cellen. Er zijn geen specifieke instructies gekend en onderzoeksmatig vindt een

gerechtelijk onderzoek plaats.

Case 33
De bestuurlijke aanhouding wordt verricht naar aanleiding van een oproep

voor agressie en vernieling binnenshuis. De vrouw is uitzinnig en woest en slaat

alles in huis stuk. Ze wordt in een politiecel opgesloten en onderneemt een zelf-

moordpoging in de cel door verhanging door middel van de veters van haar kor-

set. Als hefboom gebruikt de vrouw de veters door de ene kant rond haar nek

te spannen en op het andere uiteinde te gaan zitten.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weten we dat de politie-

tussenkomst werd gevraagd wegens ernstige familiale moeilijkheden. De op-

roep kwam van de moeder van betrokkene. De vrouw is buiten haar zinnen en
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blijkt fel dronken. Ze woont samen met haar oudere broer bij haar moeder. De

kenmerken van de persoon zijn: een vrouw van 48 jaar. Ze is, net als haar broer,

vrijgezel en woont in bij de moeder. Op het ogenblik van de tussenkomst is haar

gedrag heel opgewonden, uitzinnig en agressief. Ze heeft zichtbaar gedronken.

Later in de cel vervalt ze in het andere uiterste en wordt ze volledig kalm. Op

een bepaald ogenblik hoort de politie, naar aanleiding van een bezoek aan een

andere cel, een bizar, rochelend geluid in haar cel. De interactie met de politie

verliep voordien stroef en agressief. Ze vraagt voor haar opsluiting expliciet om

haar korset te mogen aanhouden om medische redenen. Het advies van een

aangezochte dokter is positief, zodat de vrouw dit kledingstuk mag aanhouden.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt dat de vrouw op ze-

ker ogenblik geen uitweg meer ziet uit haar familiale en persoonlijke proble-

men. Haar moeder heeft kanker en zelf dient ze een zware operatie aan de rug

te ondergaan. Ze werd agressief na een ernstige ruzie met haar broer. Ze ge-

bruikte zowel alcohol als zware medicijnen. Het is uiteindelijk de moeder die

de hulpdiensten belt. De politie neemt de vrouw mee naar de cel. Ze is depres-

sief en vertoont vluchtgedrag. Ze wordt naderhand opgenomen in de psychia-

trische afdeling van een ziekenhuis.

De werkzaamheden en registratie van de politiemaatregelen zijn in geringe mate

gekend. In principe heeft de politie, ongeveer 20 minuten voor de zelfmoord-

poging, effectief toezicht ter hoogte van de cellen uitgeoefend – overeenkom-

stig de mondeling gegeven instructies –, maar dit toezicht wordt nergens

geregistreerd. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens kan men afleiden

dat tussen de opsluiting en de poging tot verhanging maximum 2.15 uur ver-

loopt. De omschreven politiemaatregelen zijn achtereenvolgens de tussenkomst

op het adres, de aanhouding en overbrenging, de fouillering voor opsluiting, de

controle van haar toestand in het ziekenhuis en de opsluiting. Bij de opsluiting

neemt de politie contact met de arts van het ziekenhuis om te vragen of de me-

dische argumenten al dan niet het behoud van haar korset in de cel rechtvaar-

digen.

De installatie betreft één van de cellen van het gemeentelijk cellencomplex. Er

bevindt zich nog minstens één persoon in een andere cel op het ogenblik dat

deze vrouw er verblijft. Het politietoezicht wordt uitgeoefend door een specifie-

ke bewakingseenheid. De politie treft de vrouw op een toevallige manier in

deze zorgwekkende toestand aan. Eén van de politieambtenaren hoort haar

vreemde geluiden maken en gaat kijken. Er werden door de verantwoordelijke
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officier bijkomende mondelinge instructies gegeven met betrekking tot dit toe-

zicht. Dit moest volgens de instructies elk uur op een effectieve manier gebeu-

ren ter hoogte van de cellen. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk

onderzoek naar de omstandigheden van het gebeuren.

Case 34
De gerechtelijke aanhouding is het gevolg van een politieoproep voor een per-

soon die op straat mensen lastigvalt om geld te krijgen. De man wordt op basis

van gerechtelijke feiten, namelijk afpersing, overgebracht en opgesloten in een

politiecel. Hij onderneemt een zelfmoordpoging in de cel door verhanging. Hij

maakt daarbij gebruik van zijn T-shirt en wendt het traliewerk van de cel als hef-

boom aan.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondinformatie is geweten dat de

man bij de tussenkomst zelf aan de politie vraagt om meegenomen te worden

omdat ‘hij anders toch alleen maar de mensen tot last is’. Hij heeft de volgende

kenmerken: een man van 31 jaar, zonder beroep en vast inkomen. Hij blijkt op

de dool te zijn. Zijn gedrag is eerst nerveus en agressief en na de politietussen-

komst uiterst gelaten en gewillig. Hij heeft volgens de politieambtenaren een

lege blik in zijn ogen en is ook veel te gewillig om mee te gaan met de politie.

Hij dringt er als het ware op aan. Er is duidelijk interactie met de politie op het

ogenblik van de aanhouding waarbij hij zelf vraagt om mee te gaan. Zodra op-

gesloten in de cel, vraagt de persoon geen aandacht meer.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt dat de man geregis-

treerd is bij de politie voor diefstal en drugs. Hij ondernam al eerder een zelf-

moordpoging in dezelfde omstandigheden en in dezelfde cel.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat er

geen toezicht wordt uitgeoefend in de periode waarin de administratieve forma-

liteiten afgehandeld worden door de tussenkomende politieambtenaren. Het is

in deze tijdspanne dat de man zijn poging onderneemt. Uit de algemene regis-

tratie van de tijdsgegevens blijkt dat er tussen de opsluiting en de vaststelling

van de zelfmoordpoging maximum 25 minuten zijn verlopen. De omschreven

politiemaatregelen zijn achtereenvolgens de aanhouding en overbrenging, de

fouillering voor opsluiting, waarbij de politie de man zijn broekriem, zijn veters

en het koordje uit zijn trainingsbroek afneemt.
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De installatie betreft een doorgangscel in het gemeentelijk cellencomplex. De

cel is omringd met traliewerk. Het politietoezicht gebeurt via camerabewaking,

waarvan het scherm uitgeeft in het bijlokaal van de permanentie. Dit is het rust-

lokaal van de interventieploegen. Op 30 meter van de cel bevindt zich het

wachtlokaal. Er is geen rechtstreeks zicht mogelijk. Er is sprake van schriftelijke

instructies, doch deze zijn niet beschikbaar voor analyse. Onderzoeksmatig

vindt een gerechtelijk onderzoek plaats, alsook een intern onderzoek naar het

toezicht in de cellen.

Case 35
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een politieoproep

voor een man die zich in fel beschonken toestand op de openbare weg in het

midden van het wegdek bevindt. De man vormt een gevaar voor zichzelf en

voor anderen en wordt op basis van openbare dronkenschap overgebracht en

opgesloten. Hij onderneemt een poging tot zelfmoord in de cel door gebruik te

maken van zijn T-shirt. Hij gebruikt een uitsteeksel aan de celdeur als hefboom.

Het gaat om een onvolledige verhanging. De persoon bevindt zich op de grond

voor de deur wanneer ze hem vinden.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de man

zich in fel beschonken toestand bevindt op het ogenblik van de tussenkomst.

Hij gaat gretig in op het aanbod van de politie en stapt zelf in de combi. Hij

veronderstelt dat ze hem aan de camping zullen afzetten, wat niet gebeurt,

waarop de man in woede uitbarst. De kenmerken van de persoon zijn: een man

van 32 jaar, vrijgezel, zonder beroep en al dan niet tijdelijk verblijvend op een

camping. Zijn gedrag is op een bepaald moment heel agressief, hij roept en tiert

constant tijdens de overbrenging. Na korte tijd in de cel is hij opvallend kalm.

De interactie met de politie verloopt in eerste instantie ludiek, om daarna in

agressie en woede over te slaan. In de cel vraagt de man niets meer.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving weet men dat de politie-

ambtenaren de man, vanuit de ruimte waar ze de administratieve afhandeling

doen met betrekking tot de opsluiting, onophoudelijk horen roepen en kloppen

op de celdeur en de celmuur. Hun aandacht wordt op zeker ogenblik getrokken

door de opvallende verandering in die toestand. Ze horen de opgesloten per-

soon helemaal niet meer en kunnen hem bij effectief toezicht via het spion-

venstertje van de celdeur ook niet meer zien. Vooraleer binnen te gaan, doen

de politieambtenaren eerst telefonisch navraag bij de dispatching die zicht heeft

op de cel via camerabeelden. Dit blijkt eveneens negatief, waarna de twee po-
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litieambtenaren voorzichtig gaan kijken en betrokkene op de vloer in een zorg-

wekkende toestand aantreffen. De persoon krijgt onmiddellijk medische hulp

en is na de tussenkomst van de urgentiearts in de cel terug bij zijn positieven.

De urgentiedienst wil hem daarom niet overbrengen naar het ziekenhuis, maar

levert wel een attest af voor opsluiting. De man wordt in zijn onderbroek in de

cel geplaatst. Hij blijft lang verbaal en fysiek agressief en valt dan na geruime

tijd in slaap.

Er is geen zicht op de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatrege-

len noch van de tijdsgegevens. Wel wijst het intern onderzoek uit dat de poging

tot zelfmoord plaatsheeft binnen een heel korte tijdspanne na de opsluiting. De

totale duur van de opsluiting tot de vaststelling van de persoon in die hachelijke

toestand kan maximaal 20 minuten bedragen. De omschreven politiemaatrege-

len zijn achtereenvolgens de aanhouding, de veiligheidsfouillering en de over-

brenging van de persoon achterin de combi. Zodra men de camping voorbijrijdt,

bonkt de man onophoudelijk op het glas dat het voorste gedeelte van het voer-

tuig van het achterste scheidt. De man wordt na de fouillering voor opsluiting

in de cel opgesloten in zijn T-shirt en joggingbroek, waaruit men de koord ver-

wijdert. De politieambtenaren vervullen na de opsluiting de administratieve ver-

plichtingen.

De installatie betreft één van de vier cellen in het cellencomplex. De gang geeft

aan de ene kant uit in de garagebox en vormt de toegang tot het verhoorlokaal

aan de andere kant. Het lokaal waar de administratieve afhandeling gebeurt, be-

vindt zich net naast de cellen. Het politietoezicht wordt uitgeoefend via een ca-

mera die boven de deur geplaatst is. De monitor bevindt zich bij de dispatching.

Er is in het cellencomplex een interfoonsysteem werkzaam met een geluidssig-

naal. De instructies in het korps zijn niet gekend. Het eigenlijke toezicht gebeurt

in de praktijk door het personeel op de dispatching. Er is geen specifieke cel-

bewaker voorzien. De betrokken politieambtenaren bevonden zich nog in het

cellenblok voor de administratieve afhandeling en konden op die manier de

zelfmoordpoging verhinderen. Onderzoeksmatig wordt de poging tot zelfmoord

in de cel gemeld aan de gerechtelijke overheid en gebeurt een intern onder-

zoek. De politiedienst maakt vervolgens de resultaten van dit intern onderzoek

over aan het Vast Comité P ten behoeve van verder onderzoek.

Case 36
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een oproep voor een

man die zich abnormaal op straat gedraagt. Hij wordt aangehouden op basis van
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openbare dronkenschap en agressie. Hij onderneemt een poging tot zelfmoord

door brand te stichten in de cel en gebruikt hiervoor een aansteker. Hij steekt

zijn matras in brand en gaat er op staan.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men dat de persoon

erg dronken is, wartaal spreekt en niet meer op zijn benen kan staan. Hij heeft

de volgende kenmerken: een man van 40 jaar die leeft van het bestaansmini-

mum. Hij heeft geen vast beroep noch adres en is uit het echt gescheiden. Zijn

gedrag is fel agressief en tegendraads. Hij zet, bij de politietussenkomst, zijn

hond aan om de politieambtenaren aan te vallen. Behalve dit is er weinig inter-

actie. De persoon is totaal verward bij de tussenkomst en geeft toe dat hij te

veel gedronken heeft. De politieambtenaren trachten in eerste instantie de man

te overtuigen om zijn roes, samen met zijn hond, in een open cel uit te slapen.

Hij kondigt blijkbaar in zijn wartaal aan dat hij zelfmoord wil plegen.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt dat betrokkene al zes

keer in gelijkaardige omstandigheden is aangehouden en opgesloten. Het is de

eerste keer dat hij zich op die manier gedraagt. Het is een persoon op de dool

die soms tijdelijk in een opvanghuis verblijft. Hij is gekend voor een aantal ge-

rechtelijke feiten zoals diefstal, overlast en dronkenschap. De politieambtenaren

zijn net voor de brand weggeroepen voor een dringende interventie. De man

wordt na dit gebeuren geïnterneerd. Hij blijkt chronisch alcoholgebruiker te zijn

en is bovendien depressief op het ogenblik van het gebeuren.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt weinig

informatie betreffende het gebeuren. Er zijn ook geen aanwijzingen over de

organisatie van toezicht op de persoon. Uit de algemene registratie van de tijds-

gegevens kan worden opgemaakt dat er tussen de opsluiting en de brand-

stichting maximaal 35 minuten verlopen. De omschreven politiemaatregelen

zijn de overbrenging te voet en de fouillering voorafgaand aan de opsluiting. Er

heerst grote onduidelijkheid over het al of niet fouilleren van de persoon. Hij

werkt in elk geval fel tegen. Van enige problemen is binnen de vaststellingen

geen sprake.

De installatie betreft het cellencomplex met verschillende cellen op een bene-

denverdieping van het commissariaat. Het politietoezicht gebeurt met camera-

bewaking die uitgeeft in de meldkamer. Er is geen georganiseerd toezicht

aanwezig. Daarnaast is er een misverstand tussen twee verschillende politie-

diensten die tussenkomen. De tussenkomende eenheid is immers niet dezelfde
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als deze waar de persoon opgesloten wordt. Het is onduidelijk wie waarvoor

verantwoordelijk was. Volgens de instructies is degene die de persoon aan-

houdt in principe verantwoordelijk voor het verdere verloop en het toezicht op

de opgesloten persoon. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onder-

zoek met betrekking tot de feiten.

Case 37
De bestuurlijke aanhouding vindt plaats naar aanleiding van een oproep voor

een man die zich buiten bewustzijn op de openbare weg bevindt. Hij moest

door de urgentiediensten worden bijgebracht door middel van een impuls. Aan-

gezien de man onmiddellijk bij het ontwaken fel agressief blijkt, wil de urgen-

tiedienst hem niet overbrengen naar het ziekenhuis. Daar hij een gevaar voor

zichzelf en voor anderen vormt, wordt hij aangehouden en overgebracht door

de politie op basis van openbare dronkenschap en agressie. De persoon onder-

neemt een poging tot zelfmoord door brand te stichten in de cel, wellicht door

middel van een aansteker. Hij plaatst zijn matras tegen de deur en steekt deze

in brand. Hij bevindt zich in de bijruimte van de cel ter hoogte van het sanitair.

Volgens de verklaringen van de politieambtenaren heeft de betrokkene na de

fouillering geen enkel voorwerp meer waarmee hij vuur kan hebben gemaakt.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de betrok-

kene in een erbarmelijke, denigrerende toestand op de grond achterin zijn voer-

tuig wordt gevonden. Hij is zwaar onder invloed van alcohol en is op het

ogenblik van de tussenkomst buiten bewustzijn. De man heeft joints gerookt en

veel alcohol verbruikt die dag. Die dag is trouwens gekend omdat er dan een

specifiek feest is waarop veel gedronken wordt. De kenmerken van de persoon

zijn: een man van 22 jaar, bouwvakker. Hij komt die dag terug van een feest

met zijn collega’s. Hij beweert, wanneer hij bij kennis komt, dat hij ernstige pro-

blemen heeft thuis waardoor hij niet meer naar zijn ouderlijk huis kan en dus

de intentie heeft om verder te feesten. Zijn gedrag is onmiddellijk labiel en

agressief. Hij krijgt daartoe een impuls toegediend door de hulpdiensten. De

man wil niet mee voor verdere verzorging. De interactie is erg agressief, hij

slaat, roept en tiert vanaf het ogenblik van overbrenging tot in de cel. Er is enkel

een korte dialoog waarin de man vertelt dat hij nergens naartoe kan.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt dat hij veel te veel

gedronken heeft en dat de hulpdiensten hem in die toestand niet mee willen

nemen. Hij heeft serieuze familiale problemen en kan nergens naartoe. Tijdens
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de duur van de opsluiting is het bijzonder druk in het politiekorps door de or-

ganisatie van een jaarlijkse stratenloop.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt geen

enkele aanwijzing van enige fouillering of van de uitoefening van toezicht op

de persoon. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens blijkt dat tussen de

opsluiting en de brandstichting maximaal 10 minuten verlopen. De omschreven

politiemaatregelen zijn na de aanhouding en overbrenging onduidelijk. Er rijzen

grote vraagtekens over de veiligheidsfouillering bij overbrenging en met betrek-

king tot de fouillering voor opsluiting in de cel. Bij het onderzoek vindt men

nadien niets terug in de cel wat de brand kan hebben doen ontstaan.

De installatie betreft een doorgangscel in de kelderverdieping met een bijruimte

waarin het toilet gelegen is. De cel heeft een metalen deur en wordt uitzonder-

lijk gebruikt voor opsluitingen. De wijze van politietoezicht is niet gekend. Er is

geen camerabewaking voorzien en het is niet duidelijk wie voor het effectief

toezicht dient in te staan. De instructies van het korps zijn niet gekend en on-

derzoeksmatig is er een gerechtelijk onderzoek naar de feiten.

Case 38
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een controle van een

voertuig dat al zigzaggend over de weg rijdt. De man wordt voor sturen onder

invloed op basis van openbare dronkenschap opgesloten in de politiecel. De

politie vermoedt dat de man een aanrijding heeft veroorzaakt en vluchtmisdrijf

pleegde.

De zorgwekkende toestand wordt veroorzaakt door de lichamelijk en psycholo-

gisch risicovolle toestand waarin de persoon zich bevindt in de cel, in casu een

zware intoxicatie in combinatie met de dreiging om zelfmoord te plegen. Deze

toestand leidt niet tot de dood. De man is fel onder invloed, maar weigert een

alcoholtest af te leggen. Hij vraagt tijdens zijn opsluiting voortdurend de aan-

dacht van de politieambtenaren en dreigt ermee zelfmoord te zullen plegen. Op

een bepaald moment doet de persoon in het zicht van de politieambtenaren zijn

hemd uit en maakt de mouwen vast aan het buizenwerk in de cel. Hij knoopt

het andere uiteinde rond zijn hals en dreigt ermee, vanuit zijn functie als advo-

caat, sancties te zullen treffen tegenover de politieambtenaren indien ze niet

doen wat hij vraagt.
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Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de persoon

fel onder invloed is en heel agressief is. Hij beweert achteraf dat hij geslagen is

tijdens de opsluiting. De kenmerken van de persoon zijn: een man van 39 jaar,

advocaat van beroep. Hij woont alleen en is vrijgezel. Zijn gedrag is erg agres-

sief, manipulerend en dreigend. Er is constant interactie met de politie. Hij

vraagt om overgebracht te worden naar een ziekenhuis omdat hij gekwetst is.

Hij vraagt meermaals om een arts te raadplegen, vraagt te drinken en vraagt om

zijn familie te verwittigen.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt dat de persoon van

een feest terugkwam met zijn voertuig. Hij is fel onder invloed. De man beweert

dat er excessief geweld tegen hem werd gebruikt en dat de politie zijn hemd

scheurde. Hij spreekt achteraf zowel de dreigingen die hij geuit heeft tegen de

politieambtenaren als de dreiging van zelfmoord tegen. De man kan zich pas

achteraf tot een urgentiedienst wenden. Hij legt geen attest van zijn verwondin-

gen voor.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat de

kamer waarin de man zich bevindt onder rechtstreeks en constant toezicht van

de politieambtenaren staat. De ondernomen stappen en maatregelen werden

chronologisch omschreven. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens kan

worden afgeleid dat tussen de opsluiting en de dreiging van een mogelijke zelf-

moordpoging maximum 5.30 uur verloopt. De totale duur van de opsluiting is

niet gekend. De beschreven politiemaatregelen zijn achtereenvolgens de con-

trole van het voertuig en de persoon, de veiligheidsfouillering, de aanhouding

en de overbrenging, waarbij de persoon geboeid wordt, het afnemen van een

alcoholtest, wat de persoon weigert. Er wordt geen dokter gevorderd om een

bloedproef af te nemen. Er gebeurt vervolgens een fouillering voor opsluiting

en de man wordt in een afgesloten ruimte geplaatst.

De installatie betreft een kamer met zwaar meubilair die uitgeeft op een per-

manentielokaal van de politie. Het is niet duidelijk of de ruimte afgesloten is

met tralies. Het politietoezicht wordt rechtstreeks en op constante wijze uitge-

oefend door verschillende aanwezige mensen. Er zijn geen specifieke instruc-

ties gekend en onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek op basis

van een klacht.
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Case 39
De bestuurlijke aanhouding is het gevolg van een tussenkomst voor een caféru-

zie. De man wordt aangehouden op basis van openbare ordeverstoring en ver-

nieling. De zorgwekkende toestand ontstaat door de verwondingen als gevolg

van het gebruik van geweld in combinatie met de psychisch risicovolle toestand

waarin de persoon zich bevindt. De man is zwaargewond in het gezicht en in

de borststreek en wil zich bij het bezoek aan de urgentiedienst niet laten ver-

zorgen. Hij wordt met deze verwondingen opgesloten in de cel.

Uit de aanwezige achtergrondkennis kan worden afgeleid dat de man met ge-

weld aangehouden wordt en daarbij gewond raakt in het gezicht. De man is erg

kortademig en dreigt bovendien zelfmoord te zullen plegen. De kenmerken van

de persoon zijn: een jongeman van 25 jaar die zichtbaar psychische problemen

heeft. Zijn gedrag is heel agressief en uitdagend. Hij heeft schuim op de lippen

en is erg dronken. De interactie met de politie is gekleurd door de voortduren-

de seksueel getinte uitlatingen van de man. Hij dreigt ermee zelfmoord te zullen

plegen.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de man zich verzet tegen de politie-interventie en publiekelijk hardhandig aan-

gepakt wordt. De politieambtenaren brengen hem daarna over naar het zieken-

huis, doch hij verzet zich heel fel tegen elke verzorging. De man vertoont

kwetsuren in het gezicht en in de borststreek. Achteraf verklaart hij dat hij ge-

boeid werd en op de grond in de cel werd neergegooid.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt enkel

een algemeen beeld van de genomen maatregelen betreffende de opsluiting en

de vrijlating. Er is weinig geregistreerd omtrent het verzet en evenmin omtrent

het gebruik van dwang en geweld. Er is niets bekend over het uitoefenen van

toezicht. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens blijkt er ongeveer 9 uur

te zijn verlopen vanaf de tussenkomst tot de vrijlating. De poging tot verzorging

in het ziekenhuis gebeurt meer dan één uur na de tussenkomst. De omschreven

politiemaatregelen zijn de tussenkomst en aanhouding, het boeien voor het

lichaam, de overbrenging naar het ziekenhuis en de opsluiting in de cel. De

man blijft geboeid omdat hij ermee dreigt zelfmoord te zullen plegen. Dat is te-

vens de reden waarom hij wordt opgesloten in zijn onderbroek.

De installatie betreft één van de vijf cellen in de gemeentelijke amigo. Het po-

litietoezicht wordt uitgeoefend door de postoverste die, naast zijn andere taken,
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eveneens verantwoordelijk is voor het toezicht op en de verzorging van de op-

gesloten personen. Het boeien voor het lichaam en op die manier opgesloten

worden, gebeurt volgens de politieambtenaren enkel ten uitzonderlijke titel bij

felle weerstand. Er bestaan echter geen specifieke richtlijnen in dit korps en on-

derzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek door de Dienst Enquêtes

op basis van een klacht bij het Vast Comité P.

Case 40
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een politiecontrole op

straat. De vrouw wordt later op basis van openbare dronkenschap aangehou-

den. De zorgwekkende toestand ontstaat door de lichamelijk en vooral psy-

chisch risicovolle toestand waarin de vrouw zich bevindt in de cel. Het gaat om

een persoon die in een belabberde en fel emotionele toestand in de cel wordt

opgesloten. Ze is bovendien 66 % mindervalide. De toestand leidt niet tot de

dood. De vrouw wordt in deze toestand opgesloten na eerst naar het ziekenhuis

te zijn overgebracht voor verzorging. Ze wordt op vraag van het ziekenhuis

meegenomen en in een politiecel geplaatst.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men dat de vrouw

zich in een fel dronken toestand bevindt. Men vindt haar al huilend langs de

openbare weg. De vrouw kan niet in het ziekenhuis worden opgenomen, on-

danks de negatief geladen psychologische en emotionele toestand waarin ze

verkeert. De kenmerken van de persoon zijn: een vrouw van 54 jaar, minderva-

lide en werkonbekwaam. Haar gedrag is agressief bij de tussenkomst. Ze huilt

voortdurend. Ze bonkt en slaat om zich heen. Zowel in het ziekenhuis als bij

de politie kalmeert ze in eerste instantie niet. Later kalmeert ze in de cel, maar

blijft de ganse nacht wenen. De vrouw voert geen normale dialoog en de enige

interactie met de politie bestaat erin dat ze zich agressief verzet tegen de geno-

men politiemaatregel. Ze meldt dat ze heel depressief is en hiervoor medicijnen

neemt.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de vrouw hardhandig aangepakt wordt door de politie. De politie gebruikt

dwang en geweld bij de aanhouding en overbrenging. In het ziekenhuis wil ze

zich helemaal niet laten verzorgen. De vrouw beweert op een ‘manu militari’

manier aangepakt te zijn. Ze blijkt medicijnen samen met alcohol te hebben ge-

consumeerd.
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Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat er

heel weinig wordt genoteerd betreffende de ondernomen stappen en de poli-

tiemaatregelen. Er is geen enkele notering van eventueel toegepast geweldsge-

bruik. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens blijkt dat er effectief

toezicht wordt uitgeoefend ongeveer 8.30 uur na de opsluiting. Op dat ogenblik

vraagt de vrouw hoe laat het is en wanneer ze vrijkomt. Er verloopt ongeveer

11.30 uur tussen de politietussenkomst en de uiteindelijke vrijlating. De om-

schreven politiemaatregelen zijn de tussenkomst en de aanhouding van de

vrouw. Daarna gebeurt de overbrenging met het politievoertuig naar het zieken-

huis. Ze wordt later, op vraag van de urgentiedienst, terug opgehaald en naar

de cel gebracht. Ze wordt gefouilleerd voor opsluiting in de cel en wordt in slip

en hemd, maar zonder bh, in de cel opgesloten.

De installatie betreft één van de cellen in het gemeentelijk complex. Er zijn

geen gegevens met betrekking tot de organisatie van het toezicht noch zijn er

specifieke instructies gekend. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk on-

derzoek door de Dienst Enquêtes P op basis van een klacht ingediend bij het

Vast Comité P.
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BIJLAGE III
DE ZORGWEKKENDE TOESTAND WORDT 
VEROORZAAKT DOOR GEWELD. IN EEN 
AANTAL GEVALLEN BESTAAT ER AL EEN 
ZEKERE RISICOVOLLE TOESTAND

Case 41
De bestuurlijke aanhouding gebeurt na een oproep en tussenkomst voor slagen

en verwondingen op de openbare weg. Na de overbrenging, waarbij de per-

soon alleen en geboeid achterin de combi zit, stelt men bij aankomst aan het

politiekantoor vast dat hij zich niet meer in het politievoertuig bevindt.

De man springt of valt uit het politievoertuig tijdens de overbrenging met de dood

tot gevolg. De politieambtenaren vinden de persoon zwaargewond terug op een

verlaten deel van het traject van de overbrenging. De man ligt in een bloedplas

en vertoont zichtbaar een snede in het achterhoofd. Volgens de politieambtena-

ren beweegt hij op dat ogenblik nog. De man overlijdt na overbrenging door

de urgentiediensten ten gevolge van de verwondingen aan het hoofd.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de man op

straat wordt aangehouden op basis van een ernstig conflict met zijn vriendin.

Hij is erg dronken en agressief. Hij wordt geboeid en alleen, achteraan, in het

politievoertuig gezet. In het achtercompartiment van de combi werkt de verlich-

ting niet. De kenmerken van de persoon zijn: een man van 48 jaar van vreemde

herkomst. Zijn gedrag is labiel en heel agressief. Hij wankelt op zijn benen. De

enige interactie met de politie is zijn constant geroep en getier.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de politieambtenaren de man overbrengen via een weinig gebruikte en onver-

lichte weg. Ze houden de betrokkene niet permanent in het oog. Ze merken

pas bij aankomst aan het commissariaat dat de man er niet meer is en dat de

schuifdeur van de combi openstaat. Het is niet duidelijk of de schuifdeur al dan

niet vergrendeld was noch of de man eruit gevallen dan wel gesprongen is. Het

slot van de schuifdeur kan, zoals blijkt uit het onderzoek achteraf, onmogelijk
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vergrendeld zijn geweest. Er wordt evenmin een defect in het systeem van ver-

grendeling vastgesteld. De chauffeur rijdt volgens de verklaringen met een snel-

heid van 20 à 30 km/uur. De betrokkene loopt geen zichtbare schaafwonden of

kneuzingen op en ook zijn kledij is onbeschadigd. De politieambtenaren vinden

de man wanneer ze het traject in omgekeerde richting afleggen. Ze vinden hem

op de grond langs de weg en menen dat hij nog kreunt. Er kan geen dialoog

meer worden gevoerd met de man. Uit de gegevens van de autopsie blijkt dat

de betrokkene onmiddellijk na de val klinisch dood moet zijn geweest. De mate

van intoxicatie van de persoon is niet gekend.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijken enkel

de uren van de overbrenging en het voorval. De tijdstippen zijn geregistreerd

op basis van de berichtgeving. De verklaringen vanwege de betrokken politie-

ambtenaren zijn onduidelijk en zeer vaag. Uit de algemene registratie van de

tijdsgegevens blijkt dat er ongeveer 1.30 uur verloopt tussen het vertrek bij over-

brenging en het terugvinden van de persoon langs de kant van de weg. Op dat

ogenblik wordt de urgentiedienst verwittigd. De omschreven politiemaatregelen

zijn de aanhouding en overbrenging, waarbij de man geboeid achterin de combi

wordt geplaatst.

De installatie betreft een politiecombi met schuifdeur waarin achterin, op de 2

zitbanken, personen kunnen worden vervoerd. De veiligheidsvergrendeling

blijkt achteraf intact, doch de verlichting binnenin werkt niet. De man werd

links achteraan in het voertuig geplaatst. Hij bevindt zich daar alleen. De chauf-

feur en passagier bevinden zich voorin en zijn afgescheiden van het achterste

deel door een veiligheidsglas. Het politietoezicht kan rechtstreeks worden uit-

geoefend via dit schuifraam in de combi. De politieambtenaren hielden niet per-

manent toezicht op de persoon tijdens de rit. Er bestaan geen specifieke

instructies over de wijze van overbrenging van personen. Het is niet duidelijk

of de overbrenging van een persoon in dergelijke situaties als thema uitgewerkt

is binnen de basisopleiding. In principe dient de veiligheidsvergrendeling op te

staan bij elke verplaatsing met personen. Onderzoeksmatig gebeurt er een ge-

rechtelijk onderzoek door de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P.

Case 42
De bestuurlijke aanhouding wordt verricht na een klacht van een dierenasiel

waar een kerstmarkt aan de gang is en waar iemand voor last zorgt. De man is

fel dronken en agressief. Hij valt mensen lastig en wordt aangehouden voor

openbare dronkenschap en agressie. Tijdens de overbrenging springt of valt hij
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uit het politievoertuig met de dood tot gevolg. De man komt terecht onder een

voertuig dat de politiecombi volgt en overlijdt ten gevolge van de verwondingen

aan zijn hoofd.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat, eer de po-

litie wordt opgeroepen, er veel pogingen worden ondernomen door de aanwe-

zigen opdat de man naar huis zou gaan of zou gebracht worden. Hij is, gezien

zijn toestand, immers niet meer in staat om zelf met zijn motorfiets te rijden. Hij

wordt steeds agressiever waarop de hulp van de politie wordt ingeroepen. De

man gaat ook niet op het voorstel in van de politieambtenaren om hem naar

huis te brengen. De discussie met de betrokkene gaat over het betalen van de

verbruikte drank op de kerstmarkt in het dierenasiel. De kenmerken van de per-

soon zijn: een man van 29 jaar die uit het echt gescheiden is. Hij is vader van

meerdere kinderen uit verschillende huwelijken. Hij leeft van het bestaansmini-

mum en is via het OCMW tewerkgesteld in het dierenasiel. Zijn gedrag is enorm

agressief en weerspannig. Hij weent, stampt en slaat om zich heen bij de aan-

houding en overbrenging. Hij kalmeert niet wanneer de agenten hem toespre-

ken. Uit de agressieve interactie met de politie blijkt dat er op geen enkel

moment een normale communicatie met hem mogelijk is. De man zit geboeid

en alleen op de achterbank van het voertuig. Hij wordt een aantal keer door de

agenten, via het schuifraam tussen het voorste en het achterste gedeelte van de

combi, aangemaand om te kalmeren. Gezien zijn fel agressief gedrag en de mo-

gelijke vernielingen beslissen de agenten om als prioritair voertuig binnen te rij-

den. De afstand tot het politiekantoor bedraagt ongeveer 2 kilometer. Ze rijden

snel en er is veel lawaai door de sirene van het voertuig. De man stampt en

schopt constant tegen de deur van de combi, waardoor hij ze op een bepaald

ogenblik volledig vernielt.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de schuifdeur van de combi wel degelijk vergrendeld is, maar dat de persoon

zo heftig tekeerging dat hij de hengsels van de deur eruit stampt. De deur be-

geeft het tijdens de rit naar het politiekantoor. Er wordt noch bij de aanhouding,

noch bij de overbrenging versterking gevraagd. De man valt of springt uit de

combi en komt terecht onder een voertuig dat eerst opzij ging voor het prioritair

voertuig om daarna terug op de rijbaan te komen.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat de

agenten op een bepaald ogenblik met zwaailicht en sirene rijden met een rela-

tief hoge snelheid. Er gebeurt alleen een registratie van de oproep en van het
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uur van de overbrenging. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens kan

worden afgeleid dat tussen de aanhouding en de overbrenging maximum tien

à vijftien minuten verlopen. De algemeen omschreven politiemaatregelen be-

treffen de aanhouding en de overbrenging. De man is geboeid en zit alleen ach-

terin de combi.

De installatie betreft een politiecombi met schuifdeur. Het voor- en achtercom-

partiment is afgesloten met een wand. Er is rechtstreeks zicht mogelijk via de

doorzichtige veiligheidswand die men open kan schuiven. De hengsels van de

deur begeven het onder het continue gestamp van de betrokken man. Het po-

litietoezicht gebeurt vanuit de passagierszetel vooraan. Er zit niemand naast de

aangehouden persoon. In de instructies is geen specifieke regeling opgenomen

over de wijze van overbrengen, het toezicht in de combi, noch betreffende de

snelheid bij de overbrenging. Het is niet duidelijk of de overbrenging in het po-

litievoertuig als thema besproken en geoefend wordt tijdens de basisopleiding.

Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek door de Dienst Enquê-

tes van het Vast Comité P.

Case 43
De verwijdering van een illegaal in het land verblijvende persoon door de po-

litie gebeurt vanuit het Centrum 127 bis in opdracht van de Dienst Vreemdelin-

genzaken. Er ontstaat een levensbedreigende toestand voor de overbrenging door

de dreiging en de verwondingen ten gevolge van automutilatie. De persoon

toont duidelijk aan de begeleidende politieambtenaren dat hij een scheermesje

in de mond heeft op het ogenblik dat ze hem willen overbrengen. Hij slikt dit

scheermesje in voor de ogen van de politieambtenaren, waarop hij onmiddellijk

voor verzorging wordt overgebracht naar de urgentiedienst van het ziekenhuis.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de persoon

kost wat kost wil beletten dat hij door de politie uitgewezen wordt. Hij tracht

eerst te bijten en te stampen, waarna hij op een bepaald ogenblik laat zien dat

hij een scheermesje in zijn mond heeft. De kenmerken van de persoon zijn: een

man van Afrikaanse afkomst die tijdelijk verblijft in een voor hem ongewenste

toestand, namelijk in een centrum voor illegale vreemdelingen in afwachting

van zijn nakende verwijdering. Zijn gedrag is fel agressief en uitdagend. Hij

tracht zich zo veel als mogelijk te verzetten tegen de overbrenging, spuwt en

stampt. Uit de interactie die de politie met de betrokkene heeft, blijkt dat de

man weigert om vrijwillig het land te verlaten. De begeleidende agenten trach-
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ten nog vergeefs op de man in te spreken, maar hij weigert het scheermesje af

te geven. Hij laat hen duidelijk zien dat hij het inslikt.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

er een arts ter plaatse is – dit is gebruikelijk –, die onmiddellijk de betrokkene

laat overbrengen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Uit de röntgenfo-

to’s blijkt duidelijk dat de man een metalen voorwerp heeft ingeslikt. Dit kan

enkel nog langs de normale weg uit het lichaam afgescheiden worden. De man

wordt gedurende de volgende vier dagen telkens voor nazicht overgebracht

naar de urgentiedienst. Uiteindelijk werkt hij toch mee en laat hij toe dat men

een purgeermiddel gebruikt. Hij blijkt achteraf inwendig niet gekwetst te zijn

omdat het scheermesje ingepakt was in bruin papier. Dit werd op het ogenblik

van het gebeuren niet opgemerkt door de politieambtenaren. De man werkt

verder gewillig mee bij de volgende poging tot uitwijzing, na afloop van de

zorgwekkende toestand.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat men

bij elke uitwijzing of uitdrijving een dossier per persoon bijhoudt waarin een

aantal objectieve gegevens staan betreffende de overbrenging, de begeleiding

en in het bijzonder met betrekking tot het gedrag van de persoon. Dit werkdos-

sier van de politie gaat constant mee met de betrokken persoon en zijn bege-

leiders. Uit de registratie van de tijdsgegevens kan worden opgemaakt dat er in

totaal meer dan vier dagen verlopen vooraleer de persoon buiten gevaar is en

vervolgens uitgewezen kan worden. De omschreven politiemaatregelen zijn de

overname van de persoon in het centrum, de fouillering en de overbrenging te

voet.

De installatie betreft een kamer in de gebouwen van het Centrum 127 bis, waar

de persoon tijdelijk verblijft. Het politietoezicht gebeurt vanaf het ogenblik van

de overname rechtstreeks in de nabijheid van de persoon. Het politietoezicht

wordt aangevuld met een permanent medische begeleiding. Als instructies zijn

er door de dienst repatriëring van de luchthavenpolitie specifieke regels opge-

maakt betreffende het gebruik van dwang en geweld. Onderzoeksmatig gebeurt

er een beperkt intern onderzoek. De vaststellingen worden overgemaakt aan de

gerechtelijke overheid. Er wordt geen verder onderzoek gevoerd omdat de per-

soon korte tijd later het land verlaat. Het werkdossier bij de dienst zelf wordt

aangevuld met deze gegevens en blijft ter beschikking.
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Case 44
De collectieve actie ter verwijdering van illegaal in ons land verblijvende perso-

nen door de politie gebeurt in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken. Er

ontstaat een levensbedreigende toestand voor de overbrenging door de dreiging

en verwondingen ten gevolge van automutilatie. Drie personen dreigen ermee

zich voor hun overbrenging naar de luchthaven te snijden met een scheermesje

ter hoogte van de halsslagader. Bij de tussenkomst van de politie verwonden de

personen zich effectief alledrie ter hoogte van de hals. Ze worden per ambulan-

ce weggebracht voor verzorging.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de perso-

nen zich in het Centrum 127 bis bevinden en kort erna het land zullen moeten

verlaten. De drie mannen willen daarom hun kamers niet verlaten en weigeren

naar hun land terug te keren. Ze verwonden zich in het bijzijn van de politie en

de centrumverantwoordelijke. Het enige kenmerk dat van de personen gekend

is, is hun Noord-Afrikaanse afkomst. Hun gedrag is fel uitdagend en ze verzetten

zich. Ze willen kost wat kost beletten dat ze verwijderd worden en dreigen er-

mee zich ernstig te verwonden. Bij de interventie van de politie voeren ze ook

effectief hun dreigement uit, doch hun actie slaagt niet. Er is geen interactie en

geen communicatie mogelijk, noch met de centrumverantwoordelijke, noch met

de leden van de politie.

Uit de achtergrondkennis uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat de

verantwoordelijke van het Centrum 127 bis voordien al op de hoogte is van de

vreemde gedragingen van de drie personen en de politie daarvan in kennis

heeft gesteld. In samenspraak met de begeleidende arts worden, ter voorberei-

ding van de interventie, drie urgentieteams voorzien. De personen worden on-

middellijk voor verzorging overgebracht naar een urgentiedienst, waar de

wonden worden gehecht en afgedekt. Hun toestand is van die aard dat de ver-

wijdering, gepland via speciale vlucht, alsnog kan worden uitgevoerd. Dit ge-

beurt zonder verder actief verzet van de uitgewezenen.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat de

toestand van elke uitgewezen persoon constant opgevolgd en genoteerd wordt

in een werkdossier. Dit gebeurt ten behoeve van een permanente informatie-

uitwisseling tussen de verschillende tussenkomende diensten. Hierin worden

alle gedragingen en problemen, eigen aan elke uitgewezen persoon, genoteerd.

Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens blijkt dat dit incident en de in-

terventie zich voordeden binnen een heel korte tijdspanne. De politiemaatrege-
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len betreffen de voorbereiding van de interventie op vraag van de

centrumverantwoordelijke en het oproepen van drie MUG-teams in samen-

spraak met de begeleidende arts.

De installatie betreft de kamers van het Centrum 127 bis. Het politietoezicht ge-

beurt op vraag van de centrumverantwoordelijke en vervolgens rechtstreeks en

in de nabijheid van de personen. Als instructies zijn er specifiek geldende regels

betreffende het gebruik van dwang en geweld in het kader van de repatriëring.

Onderzoeksmatig gebeurt er een beperkt intern onderzoek. Het werkdossier

wordt met die gegevens aangevuld en blijft ter beschikking binnen de politie-

dienst. De vaststellingen van het incident worden overgemaakt aan de gerech-

telijke overheid.

Case 45
De verwijdering van een illegaal in het land verblijvende persoon door de po-

litie gebeurt vanuit de politielokalen in de luchthaven, in opdracht van de Fe-

derale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken. De

eerdere overbrenging van de persoon naar de luchthaven door de begeleiders

van de Dienst Vreemdelingenzaken verliep zonder problemen.

Er ontstaat een zorgwekkende toestand tijdens de overbrenging door de verwon-

dingen ten gevolge van automutilatie van een persoon tijdens zijn verblijf onder

het toezicht van de politie. Dit incident doet zich voor tijdens de overbrenging

van het vliegtuig naar de cel, na afbreking van de poging tot verwijdering. De

man verwondt zich door te bijten op zijn lippen, door bestaande verwondingen

opnieuw open te krabben ter hoogte van zijn neus en voorhoofd, door zich te ver-

wonden met zijn handboeien en ten slotte door zich voortdurend op de grond te

laten vallen. In de cel begint hij te schokken en te beven. Hij moet verschillende

malen verzorgd worden en de politieambtenaren nemen extra veiligheidsmaat-

regelen om de persoon tegen zichzelf te beschermen.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de persoon

kost wat kost wil beletten dat hij door de politie uitgewezen wordt. Hij bijt in

eerste instantie zijn lippen tot bloedens toe stuk, spuwt en stampt voortdurend

om zich heen. Hij tracht elke gelegenheid te baat te nemen om zich te verwon-

den tijdens de verschillende onderdelen van de overbrenging van het vliegtuig

naar de cel op de luchthaven en daarna naar het centrum voor illegalen. Die

overbrenging wordt uitgevoerd door verschillende mensen en diensten. De man

tracht voortdurend de aandacht van omstanders te trekken. Hij vermeldt op een
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bepaald moment dat hij een ernstige bloedbesmetting heeft. De kenmerken van

de persoon zijn: een man van 37 jaar van vreemde afkomst en illegaal in het

land verblijvend tegen wie een bevel tot repatriëring naar zijn land van her-

komst is uitgevaardigd. Zijn gedrag is heel kalm totdat hij zich op het vliegtuig

in de nabijheid van publiek bevindt. Hij wordt heel agressief en onstandvastig.

Hij schreeuwt dat hij het slachtoffer is van slagen en verwondingen. Uit de in-

teractie blijkt dat de betrokkene in eerste instantie vrijwillig het land wil verla-

ten. Het is pas op het vliegtuig dat zijn intenties en gedragingen het tegendeel

uitstralen.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt dat er in zijn begelei-

dend dossier al aanwijzingen staan met betrekking tot automutilatie bij eerdere

pogingen tot verwijdering. De laatste wonden dateren van anderhalve maand

voor deze poging en zijn nog niet volledig geheeld. De man wordt om die reden

preventief geboeid bij de overbrenging naar het vliegtuig. Hij is in België gere-

gistreerd bij de politie voor verschillende criminele feiten, voornamelijk voor

diefstal en drugs. Zijn ouders wonen in België. Achteraf legt de man klacht neer

bij het Vast Comité P. Hij beweert geschopt en geslagen te zijn tijdens de ver-

schillende overbrengingen en legt een attest voor waaruit verschillende verwon-

dingen blijken. Uit de gegevens van het centrum voor illegalen, waar de man

voordien verbleef, blijkt dat hij gekend is voor automutilatie en er om die reden

in afzondering zat. Verschillende eenheden en politieambtenaren voeren de

overbrenging uit. De man beweert telkens het slachtoffer van geweld te zijn ge-

weest. Hij wordt op verscheidene tijdstippen verzorgd door de begeleidende

arts.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat men

een begeleidend dossier per persoon bijhoudt waarin een aantal objectieve ge-

gevens betreffende de overbrenging, de begeleiding en de gedragingen van de

persoon vermeld staan. Het werkdossier van deze persoon bevat expliciet deze

intenties en gedragingen. Uit de registratie van de tijdsgegevens kan worden op-

gemaakt dat tussen de overbrenging vanuit de politiecel op de luchthaven tot

het vertrek naar het centrum voor illegalen ongeveer 4.30 uur verloopt. De po-

litiemaatregelen zijn achtereenvolgens de overbrenging van de politiecel naar

het vliegtuig. De man zit, in afwachting van zijn vlucht, opgesloten op de lucht-

haven in een cel met rechtstreeks toezicht. Vervolgens gebeurt de overbrenging

met een politievoertuig tot aan het vliegtuig. Na het afbreken van de missie gaat

de terugreis stapsgewijs en wordt de man tweemaal voor verzorging overge-

bracht. De politie dient tijdens deze overbrengingen verschillende keren dwang
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en geweld te gebruiken om de veiligheid van de man te garanderen zodat hij

zichzelf niet kan verwonden.

De installatie betreft enerzijds de politiecel op de luchthaven. Het gaat over de

‘Amerikaanse cel’ waarbij het toezicht rechtstreeks en constant wordt uitgeoe-

fend. Tijdens de overbrenging zijn dit de gebouwen van de luchthaven en het

passagiersvliegtuig waarmee de persoon terugvliegt naar zijn land van oor-

sprong. Het politietoezicht is vanaf het ogenblik van de overname op de lucht-

haven rechtstreeks en wordt op dat ogenblik ook aangevuld met een medische

begeleiding. Als instructies zijn er specifiek geldende regels betreffende het ge-

bruik van dwang en geweld. Onderzoeksmatig gebeurt er een onderzoek door

het Vast Comité P op basis van een klacht. Het werkdossier op de luchthaven

zelf wordt na elk incident aangevuld met de gegevens en blijft ter beschikking

voor evaluatie.

Case 46
De bestuurlijke aanhouding is het gevolg van een oproep voor een persoon die

mensen lastigvalt en voortdurend uitdaagt. Deze persoon wordt aangehouden

en opgesloten in de politiecel op basis van openbare ordeverstoring.

Er ontstaat een zorgwekkende toestand in de cel door verwondingen ten gevolge

van automutilatie in combinatie met de psychisch risicovolle toestand waarin de

persoon zich bevindt. Hij laat zich naar aanleiding van de overbrenging herhaal-

delijk vallen en slaat met zijn voorhoofd tot bloedens toe op de grond voor de

cel. Hij zou zich, volgens zijn eigen verklaringen, op dat ogenblik in een psy-

chose hebben bevonden en geeft achteraf toe dat, wanneer dit voorvalt, hij op

die manier handelt. De man wordt overgebracht naar een urgentiedienst waar

hij elke verzorging weigert. Gezien zijn agressieve toestand wordt hij onmiddel-

lijk overgebracht naar het commissariaat. De arts levert een attest af voor opslui-

ting. Hij wordt opgesloten in de zogenaamde ‘verzekeringscel’ bij de politie.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondinformatie blijkt dat de man op

straat mensen lastigvalt, hen beledigt en hen uitdaagt om te vechten. De ken-

merken van de persoon zijn: een jongeman van 19 jaar, ongehuwd, student die

bij zijn ouders woont. Hij heeft bij zijn aanhouding bloeddoorlopen ogen en

wankelt. Zijn adem ruikt sterk naar alcohol. Zijn gedrag is uitermate agressief

en wordt als razend omschreven. Hij tiert en krijst en gooit blijkbaar abnormale

zaken en seksueel getinte suggesties naar het hoofd van de tussenkomende

agenten. Het soort interactie dat betrokkene met de politie – en eerst ook met
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toevallige passanten – heeft, is blijkbaar fel gestoord. Hij spreekt wartaal. Hij

vraagt op een bepaald ogenblik om zijn medicijnen te mogen innemen, in casu

een middel tegen schizofrenie. De politieambtenaren nemen contact op met een

urgentiearts die, gezien het gebrek aan verdere informatie over zijn toestand, de

agenten afraadt om die medicijnen te verstrekken.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving komt naar voor dat de man

psychologisch heel labiel is op het ogenblik van de aanhouding. Hij zou elke

medische verzorging geweigerd hebben, zelfs wanneer de urgentiearts voorstelt

hem een kalmerend middel toe te dienen. Er vindt geen gedwongen verzorging

plaats. De man blijkt schizofrenie te hebben en beweert altijd een medische

steekkaart op zak te hebben, samen met de badge van het ziekenhuis dat zijn

medische gegevens beheert. Hij veronderstelt dat men hem, indien hij daar zelf

niet meer toe in staat is, naar dat ziekenhuis zal brengen. Dit gebeurt niet. Vol-

gens zijn verklaringen wakkert het optreden van de politie zijn psychose aan

omdat de agenten hem boeien en schoppen. Hij geeft toe dat hij zijn hoofd op

de grond sloeg en zich op die manier verwondde ter hoogte van zijn hoofd. De

man is volgens zijn vader depressief en staat hiervoor eveneens onder medische

behandeling.

De werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen zijn onvolledig,

doch wel chronologisch beschreven. De persoon wordt door zijn gedrag en

psychische toestand geboeid en opgesloten in een beveiligde cel. De fouillering

wordt verricht onder moeilijke omstandigheden waarbij de politieambtenaren

de benen van de persoon in een houdgreep moeten houden, terwijl ze be-

spuwd worden. Ze omschrijven deze problemen in hun vaststellingen. Uit de

algemene registratie van de tijdsgegevens kan men afleiden dat de politieambte-

naren elke stap en gebeurtenis chronologisch weergeven. De ziekenwagen

volgt kort na aankomst met de persoon in het politiekantoor. De persoon wordt

na afloop van de verzorging opgesloten in de cel. Dit is ongeveer anderhalf uur

na de politietussenkomst. In die periode neemt men eveneens contact op met

zijn ouders. Er verloopt in totaal 7.30 uur vanaf het ogenblik van de tussen-

komst. De man wordt nog voor zijn vrijlating verhoord.

De installatie wordt omschreven als een ‘verzekeringscel’ of ‘bewaringscel’. Het

is volgens de registratie één van de gesloten cellen op de kelderverdieping. Het

politietoezicht noch de veiligheidsmaatregelen staan specifiek vermeld. Specifie-

ke instructies zijn niet aanwezig. Het is meestal niet voorzien dat een arts of spe-
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cialist kan geraadpleegd worden. Onderzoeksmatig gebeurt er een onderzoek

door het Vast Comité P op basis van een klacht.

Case 47
De gerechtelijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een tussenkomst voor

herhaalde stalking ter hoogte van een welbepaald adres. De persoon wordt aan-

gehouden op die basis en vervolgens opgesloten in de politiecel. De zorgwek-

kende toestand in de cel wordt veroorzaakt door de verwondingen ten gevolge

van geweld in combinatie met de psychisch risicovolle toestand waarin de per-

soon zich bevindt. Hij beweert psychologische problemen en claustrofobie te

hebben en blijft gedurende de ganse periode van opsluiting verkrampt in de cel.

Hij blijkt achteraf verschillende gebroken ribben te hebben.

Uit op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men dat de persoon ge-

kend is voor stalking en dat de politie voordien meermaals moest tussenkomen.

De kenmerken van de persoon zijn: een man van 42 jaar, zonder beroep. Zijn

relatie met de persoon die hij stalkt, is een tijd ervoor stukgelopen. Het gedrag

van de man is in eerste instantie fel verbaal agressief om later in de cel in het

andere uiterste te veranderen. Hij vertoont op dat moment een zeer gelaten en

kalme indruk. Dit is zichtbaar op de videobeelden. De interactie die plaatsheeft,

is de communicatie die met de betrokkene wordt tot stand gebracht op initiatief

van de politie. Op de camerabeelden is ook zichtbaar dat de persoon zich her-

haalde malen tot de camera richt en in zichzelf praat.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving is op de geregistreerde ca-

merabeelden duidelijk te zien dat de man heel onrustig is. Hij verplaatst zich

meermaals in zijn cel om zich vervolgens neer te leggen op het bed en onmid-

dellijk weer op te staan en rond te lopen. Later merkt men op de beelden – een

gedeelte van de beelden werd gewist – dat de man zichtbaar pijn heeft in de

linkerborststreek en in een verkrampte houding zit. De camerabeelden tonen

de persoon eveneens wanneer hij plast. De man blijkt op de beelden af en toe

aangekleed te zijn en dan weer in zijn slip en onderhemd te zitten. Hij verklaart

achteraf dat hij onder psychiatrische behandeling staat, dat hij dit aan de poli-

tieambtenaren heeft gezegd en eveneens dat hij aan claustrofobie lijdt. Hij heeft

hen gevraagd om het licht in de cel aan te laten. De man wordt tijdens de op-

sluiting tweemaal uit de cel gehaald en krijgt op die momenten slagen en

voetstampen ter hoogte van de ribben. Er gebeurt achteraf op vraag van de ge-

rechtelijke overheid een medische expertise die de verwondingen bevestigt.
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Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijken

enorm veel onduidelijkheden. Zo worden onder meer bepaalde geregistreerde

beelden gewist en worden uiterst vage omschrijvingen gegeven van wie wat

deed op welk moment. De politieambtenaren beweren dat de persoon veel in

en uit de cel wordt gehaald omwille van de medische controle, het nemen van

vingerafdrukken, het verhoor, het eten van een maaltijd, enz. Er bestaan enkel

tijdsaanduidingen betreffende het verhoor, de overbrenging en de voorleiding

voor de gerechtelijke overheid. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens

blijkt dat de man in totaal ongeveer 18 uur in de cel zit en dat hij pas na 9 uur

opsluiting – na het verhoor en voor zijn voorleiding – voor verzorging wordt

overgebracht naar een urgentiedienst. De summier omschreven politiemaatre-

gelen zijn de aanhouding en het geboeid overbrengen van de persoon, de ge-

rechtelijke fouillering, het laten uitvoeren van kniebuigingen en de opsluiting.

De man wordt daarna verschillende keren uit de cel gehaald en dient zich ook

telkens uit te kleden, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan.

De installatie betreft eerst een cel met traliewerk die men de ‘afwachtingscel’

noemt. Daarna wordt hij overgebracht naar een ander gebouw in een gesloten

cel. Het politietoezicht gebeurt via camerabewaking waarvan het scherm zicht-

baar is bij het onthaal. De beelden worden in principe permanent geregistreerd.

Een gedeelte ervan blijkt achteraf echter te ontbreken. Volgens de instructies

houdt de onthaalbediende – geen politieambtenaar – zich bezig met het toe-

zicht. Dit gebeurt naast de andere taken, zoals het verzekeren van het onthaal

aan het loket en het beantwoorden van telefonische oproepen. Het is in het ont-

haallokaal dat de registratie van de beelden gebeurt. Elke opgesloten persoon

wordt, volgens de verklaringen van de politieambtenaren, voor zijn opsluiting

aan een medisch onderzoek onderworpen. In dit geval gebeurde dit ook, doch

voorafgaand aan de verwondingen. Er zijn schriftelijke instructies voorhanden,

doch niet concreet naar de uitvoering van het politiewerk. Onderzoeksmatig ge-

beurt er een gerechtelijk onderzoek door de Dienst Enquêtes van het Vast

Comité P.

Case 48
De bestuurlijke aanhouding volgt op herhaalde oproepen voor overlast en stal-

king. De persoon wordt aangehouden op basis van openbare ordeverstoring.

De vrouw verkeert in een zorgwekkende toestand in de cel door de verwondin-

gen ten gevolge van geweld in combinatie met de psychisch risicovolle toestand

waarin ze zich bevindt.
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Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis blijkt dat de vrouw tijdens

de dag van het gebeuren voor aanhoudende overlast en stalking zorgt ter hoog-

te van een specifiek adres. Ze is emotioneel zeer geladen en wil per se met een

bepaalde persoon spreken die ze op dat adres kent. De kenmerken zijn: een

jonge vrouw van in de twintig die zichtbaar en kenbaar psychologische proble-

men heeft en van een uitkering leeft. Haar gedrag is hysterisch en uitzinnig bij

de tussenkomst. De interactie is fel gekleurd doordat de vrouw bij de tussen-

komst heftig schreeuwt en weent en zich bovendien krachtig verzet tegen haar

aanhouding. Ze klemt zich krampachtig vast aan haar fiets en beweert niet naar

de cel te willen omdat ze aan claustrofobie lijdt.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving blijkt dat de politie de be-

trokkene al kent van vroegere tussenkomsten in hetzelfde kader. De vrouw be-

weert dat één van de politieambtenaren haar, tijdens de aanhouding en de

overbrenging, in het gezicht en op de benen slaat met een matrak. Ze is onder

psychologische behandeling en heeft later die dag een afspraak bij de psychia-

ter. De man die de vrouw op dit adres stalkt, is getrouwd en werkte vroeger bij

de betrokken politiedienst. Hij hielp de vrouw vroeger telkens zij problemen

had. Zo hielp hij haar onder andere met het verkrijgen van een uitkering. De

man is die dag thuis samen met zijn vrouw en wil de betrokkene niet spreken.

Een medische expertise bevestigt de gevolgen van het geweld ter hoogte van

het hoofd en in het gezicht. Deze expertise gebeurt op vraag van de gerechtelij-

ke overheid die het onderzoek voert. Nadien bevestigen ook de betrokken po-

litieambtenaren het geweldsgebruik met de matrak.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat er

in eerste instantie niets van het gebruikte geweld wordt geregistreerd. Er zijn

ook geen precieze notities in verband met het tijdsgebruik vanaf het ogenblik

van de tussenkomst. Uit de registratie van de tijdsmomenten kan worden afge-

leid dat er ongeveer 45 minuten verlopen tussen de politietussenkomst en de

opvang door de korpspsycholoog in de cel. De politiemaatregelen zijn achter-

eenvolgens de aanhouding en overbrenging met dwang en geweld, het boeien

en de opsluiting in de cel. Nadien wordt de korpspsycholoog erbij gehaald die

de vrouw opvangt en doorverwijst naar haar eigen begeleidende arts. Zij wordt

daarop voor verzorging overgebracht.

De installatie betreft in eerste instantie het politievoertuig. De vrouw bevindt

zich op de achterzetel en krijgt op een bepaald moment een matrak in het ge-

zicht geslingerd door de passagier vooraan rechts in het voertuig. Vervolgens
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wordt zij opgesloten in een cel, die men in de registratie ‘de speciale cel’ noemt.

Dit is een cel met glazen wand waarbij het toezicht op een rechtstreekse en ef-

fectieve manier kan worden uitgeoefend. Er is geen kennis over de uitvoering

van dit politietoezicht en wie ervoor instaat. Er zijn ook geen specifieke instruc-

ties gekend. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek en een

medische expertise.

Case 49
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een tussenkomst op

straat in een conflict tussen twee partners in hun voertuig. De vrouw wordt aan-

gehouden op basis van openbare ordeverstoring. De zorgwekkende toestand tij-

dens de overbrenging wordt veroorzaakt door de verwondingen ten gevolge van

geweld in combinatie met de medisch risicovolle toestand waarin de vrouw zich

bevindt. De vrouw is ziek en houdt een aantal kwetsuren over aan het hoofd en

ter hoogte van de ledematen. Ze wordt daarna gehospitaliseerd.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de tussen-

komende politieambtenaren de vrouw met geweld uit het stilstaande voertuig

halen en haar geboeid overbrengen. Zij bevindt zich volledig naakt in het voer-

tuig, schreeuwt en weent. De kenmerken van de persoon zijn: een vrouw van

37 jaar van Afrikaanse afkomst, zonder beroep. Haar gedrag is erg agressief en

furieus. Ze is uitzinnig en werkt fel tegen door te bijten en te schoppen. Behalve

deze gedragsmatige uitingen tegenover de politie is er geen verdere interactie

gekend met de politie.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de vrouw fel dronken is. Ze is op het ogenblik van de tussenkomst in een hevig

conflict verwikkeld met haar partner en zit blijkbaar volledig naakt in het voer-

tuig. Volgens de verklaringen heeft ze herhaaldelijk haar hoofd tegen de ruit van

het voertuig geslagen. De politieambtenaren gaan ervan uit dat de vrouw een

alcoholcrisis doormaakt. Ze vernemen immers op een bepaald moment van de

partner dat ze enorm veel whisky heeft gedronken. Achteraf blijkt dat de vrouw

seropositief en ziek is.

Er zijn heel weinig registraties ter beschikking met betrekking tot de werkzaam-

heden en de politiemaatregelen. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens

kan worden opgemaakt dat er maximum 15 minuten verlopen tussen de tussen-

komst en het oproepen van een ziekenwagen. De genomen politiemaatregelen

zijn de tussenkomst, waarbij grote onduidelijkheid heerst omtrent het gewelds-
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gebruik. Daaropvolgend roept de politie een ziekenwagen op gezien de zorg-

wekkende toestand waarin de vrouw zich bevindt.

De installatie betreft het persoonlijke voertuig van het koppel op de openbare

weg. De vrouw staat onder constant politietoezicht. In principe leert men in de

basisopleiding hoe men een persoon uit een voertuig moet halen. Er zijn geen

specifieke instructies gekend en er gebeurt onderzoeksmatig een gerechtelijk

onderzoek naar het mogelijk excessief geweldsgebruik.

Case 50
De bestuurlijke aanhouding wordt verricht op basis van een oproep van een

taxichauffeur betreffende problemen met een klant. De man wordt aangehou-

den op basis van openbare dronkenschap. De man bevindt zich in een zorg-

wekkende toestand in de cel door de verwondingen ten gevolge van geweld in

combinatie met de medisch risicovolle toestand waarin hij zich bevindt. Hij heeft

in de cel last van astma en is in ademnood. Hij vraagt tevergeefs om medicijnen

en zijn inhalator. Hij is door het gebruik van dwang en geweld bij de aanhou-

ding en overbrenging gekwetst aan de polsen en de arm. Hij wordt pas later

overgebracht naar de urgentiedienst voor verzorging.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis blijkt het te gaan om een

tussenkomst in een conflict tussen de man in kwestie en een taxichauffeur. De

man beweert dat hij de rit niet onmiddellijk kan betalen en stelt voor om geld

te gaan halen bij zijn ouders. De man is fel onder invloed. De kenmerken van

de persoon zijn: een man van 43 jaar die 66% mindervalide is en bij zijn moeder

woont. Zijn gedrag is heel agressief. Hij maakt volgens de politieambtenaren

constant amok en werkt tegen. De interactie met de politie houdt volgens de

persoon in dat hij verschillende malen naar zijn medicijnen die hij nodig had,

gevraagd zou hebben. Later vraagt hij nog verschillende zaken, onder andere

wc-papier, die hij volgens zijn verklaring niet krijgt.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de persoon zwaar mindervalide is na een ongeval en daarvoor relatief veel me-

dicijnen dient in te nemen. Hij laat zich door een taxi thuis afzetten. Er ontstaat

een geschil over het betalen van de rit. De persoon wordt na een eerste periode

van opsluiting, een tweede keer naar de cel gebracht als gevolg van de discussie

die hij met de politieambtenaren uitlokt. De klacht van geweldsgebruik betreft

vooral de periode van de tweede opsluiting.
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Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat er

heel wat onduidelijkheid bestaat over het verloop van de interventies en het ge-

weldsgebruik. Er is heel weinig informatie voorhanden over het juiste tijdsver-

loop. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens kan worden opgemaakt

dat de gevraagde medicijnen pas na verloop van 17 uur onder toezicht van de

politie bij de persoon thuis worden opgehaald en toegediend. Dit gebeurt op

dat moment uit dringende noodzaak. De totale duur van de eerste opsluiting

bedraagt 12 uur. Betrokkene wordt een eerste maal naar het ziekenhuis ge-

bracht ongeveer 7.30 uur na de opsluiting. Hij wordt een tweede maal voor ver-

zorging van de verwondingen overgebracht tijdens de tweede periode van

opsluiting. Dit is ongeveer een uur voor de definitieve vrijlating. Hij blijft in die

tweede periode ongeveer zes uur in de cel. De omschreven politiemaatregelen

zijn de aanhouding, de fouillering voor opsluiting in de cel – de eerste maal

houdt de persoon de meeste kledij aan die hij draagt, de tweede maal behoudt

hij enkel zijn onderbroek – en de toediening van de medicijnen, nadat men deze

eerst had opgehaald bij de persoon thuis.

De installatie is één van de cellen op de benedenverdieping van het commis-

sariaat. De cel heeft een stalen deur met spionvenster. Het politietoezicht ge-

beurt aan de hand van camerabewaking waarvan de beelden uitgeven in het

dispatchinglokaal. De beeldkwaliteit is heel slecht. Het is niet duidelijk wie in-

staat voor het effectief toezicht in de nabijheid van de cellen. De instructies wer-

den recent vernieuwd, doch blijken nog steeds niet compleet. Zo zijn het

doktersbezoek en de verwittiging van de familie nog steeds niet voorzien. On-

derzoeksmatig gebeurt er een onderzoek door het Vast Comité P op basis van

een klacht.

Case 51
De gerechtelijke aanhouding gebeurt op basis van een oproep vanuit een win-

kelcentrum voor diefstal. De persoon wordt aangehouden op basis van een po-

ging tot diefstal. De zorgwekkende toestand wordt veroorzaakt in de cel door de

verwondingen ten gevolge van geweld in combinatie met de medisch risicovolle

toestand waarin de persoon zich bevindt. De vrouw heeft of wendt een astma-

aanval voor net voor ze wordt overgebracht naar het politiekantoor. Ze breekt

haar pols ten gevolge van het dwang- en geweldsgebruik bij de aanhouding en

overbrenging, doch wordt daarna zonder verzorging in die toestand opgesloten

in een politiecel.
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Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de vrouw

een aantal gratis geschenken wilde ontvreemden uit de winkel. Ze komt in aan-

varing met een winkeldetective die de politie erbij haalt. De politieambtenaren

besluiten onmiddellijk de vrouw aan te houden voor diefstal. Daarop begint de

vrouw zich heftig te verweren waardoor ze een astma-aanval krijgt. De kenmer-

ken van de persoon zijn: een vrouw van 31 jaar die net over de Belgische grens

woont. Haar gedrag is voortdurend tegenwerkend en uitdagend. Ze dreigt er

volgens de politieambtenaren mee geweld te zullen gebruiken met een open-

gevouwen paperclip. Na een periode in de cel verloopt er een kalme interactie

met de politie waarop de vrouw verschillende keren vraagt om een dokter te

mogen raadplegen, gezien de astma-aanval en de pijnlijke pols. Dit wordt niet

toegestaan.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

er veel onduidelijkheid bestaat en vooral veel tegenstrijdige informatie wordt

gegeven. De politieambtenaren verklaren dat de vrouw herhaaldelijk met haar

hoofd tegen de celdeur bonkt, terwijl zij beweert geslagen te zijn. Ze legt ach-

teraf een medisch attest voor van de verschillende kwetsuren, namelijk een ge-

broken pols, een ontwrichte schouder en verschillende hematomen ter hoogte

van de bovenste ledematen. Haar advocaat, die ze voor haar opsluiting nog kon

verwittigen, neemt tijdens de opsluiting herhaaldelijk contact op met de politie

om te wijzen op haar zorgwekkende toestand. De vrouw blijkt achteraf inder-

daad astmapatiënte te zijn. Ze wordt uiteindelijk na contact met de gerechtelijke

overheid in vrijheid gesteld.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt een

chronologische opeenvolging van de politiewerking. Deze beperkt zich echter

tot de vrijheidsberoving, de verschillende verwittigingen van meerderen en

overheden en de uiteindelijke vrijlating. Er zijn geen gegevens bekend over het

dwang- en geweldsgebruik, de problemen die met de vrouw ontstonden, het

uitgevoerde politietoezicht en ten slotte betreffende de eventuele verzorging

van de persoon. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens blijkt dat tussen

de politietussenkomst en de uiteindelijke vrijlating maximaal 4 uur verloopt. De

omschreven politiemaatregelen zijn de aanhouding en de overbrenging. De

vrouw wordt hierbij geboeid. Er gebeurt zowel een veiligheidsfouillering als een

fouillering voor opsluiting. Alle politiemaatregelen gebeuren met een versterkte

ploeg.
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De installatie betreft in eerste instantie de parking van een grootwarenhuis en

daaropvolgend, na de overbrenging per combi, de politiecel. Er is niets bekend

over de uitoefening van het politietoezicht noch betreffende de veiligheidsmaat-

regelen. Daarnaast zijn ook geen specifieke instructies gekend. Het is niet dui-

delijk wanneer een arts kan gecontacteerd worden noch op wiens initiatief dit

gebeurt. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek door een an-

dere politiedienst op basis van een klacht.

Case 52
De gerechtelijke aanhouding kadert in een bestaand gerechtelijk dossier. De

persoon dient volgens de instructies van de gerechtelijke overheid te worden

opgesloten na het verhoor. Hij verblijft daarna in de politiecel in afwachting van

zijn voorleiding. De man doet een malaise tijdens de overbrenging naar de cel.

De zorgwekkende toestand in de cel wordt veroorzaakt door verwondingen als

gevolg van het gebruik van geweld en de medisch risicovolle toestand waarin de

persoon zich bevindt. Hij klaagt over felle pijn in de nierstreek. De politie brengt

hem op een bepaald moment over naar het ziekenhuis, maar hij wordt er, om

onbekende redenen, niet verzorgd. Hij wordt aan handen en voeten aan het bed

geboeid in afwachting dat de politie hem terug overbrengt naar de cel. De ur-

gentiearts levert een attest voor opsluiting af. De man wordt op die wijze, ge-

bonden aan handen en voeten, overgebracht naar de politiecel.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de persoon

een gerechtelijk verleden heeft en op dat moment, voor hem althans, onver-

wacht in de cel moet na het verhoor bij de politie. De kenmerken van de per-

soon zijn: een man van 20 jaar van allochtone afkomst. Zijn gedrag is fel

agressief, protesterend en uitdagend. Hij stelt constant het handelen van de po-

litie in vraag. Er is interactie tussen de persoon en de politie die escaleert in

agressie en geweld. De man vraagt voortdurend medische hulp en klaagt fel

over pijn in de nierstreek.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de man inderdaad geregeld nierproblemen heeft en onlangs een operatie on-

derging. De persoon beweert dat hij geen verzorging kreeg en integendeel ge-

slagen en mishandeld werd door de politie. Hij legt achteraf een attest voor van

de verwondingen in het gezicht en de gebroken tand.

Er zijn weinig gegevens bekend over de werkzaamheden en de registratie van

de politiemaatregelen. Er is geen duidelijkheid over de aard van het geweld
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noch betreffende de eventuele weerspannigheid vanwege de persoon. Er is

geen zicht op het uitgevoerde toezicht in de cel. De politiemaatregelen zijn ach-

tereenvolgens en algemeen omschreven de aanhouding, de overbrenging naar

het ziekenhuis, het boeien in het ziekenhuis en daarna de overbrenging naar de

politiecel, de fouillering voor opsluiting en ten slotte de opsluiting.

De installatie betreft eerst de politiecombi waar de persoon, alleen achterin, aan

handen en voeten geboeid wordt overgebracht en vervolgens één van de cellen

van de gemeentelijke amigo. Het politietoezicht is noch tijdens de verzorging in

het ziekenhuis, noch tijdens de overbrenging duidelijk weergegeven in de do-

cumenten. Wel blijkt dat beide politieambtenaren vooraan zitten in het politie-

voertuig. In het cellencomplex is in principe geen camerasysteem en geen

interfoon aanwezig. Het uitoefenen van effectief toezicht in de nabijheid van de

persoon wordt niet geregistreerd. Er zijn geen specifieke instructies aanwezig,

maar die zouden wel bestaan. Onderzoeksmatig loopt er een onderzoek bij het

Vast Comité P op basis van een klacht.

Case 53
De bestuurlijke aanhouding gebeurt op basis van een oproep voor een agres-

sieve persoon in een ziekenhuis. De man bevindt er zich op blote voeten en

zonder identiteitspapieren. Hij is in het bezit van een uitwijzingsbevel. Hij valt

patiënten lastig en dreigt ermee vernielingen aan te brengen als men hem niet

helpt. De politie brengt de persoon, die ondertussen gekalmeerd is, over naar

de politiecel in afwachting van verdere instructies. De man bevindt zich in een

zorgwekkende toestand door de lichamelijk risicovolle omstandigheden waarin

hij zich bevindt. De man klaagt niet over pijn noch over tekorten en blijft meer

dan drie dagen onopgemerkt in de politiecel zonder voedsel. Deze toestand leidt

niet tot de dood.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is bekend dat de persoon

op de dool is en onderdak en eten zoekt. In het ziekenhuis liet men de man

een douche nemen. De kenmerken van de persoon zijn: een man van 32 jaar

van vreemde afkomst die verklaart al liftend naar ons land gekomen te zijn. Hij

heeft geen adres noch inkomen en heeft geen naasten meer. Zijn gedrag is heel

kalm en heel gewillig. Hij stelt op geen enkel ogenblik het handelen van de po-

litie in vraag. Er is uiterst weinig interactie tussen de persoon en de politie. De

man klopt pas na verloop van enkele dagen op de celdeur.
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Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de man op de dool is en geen bezittingen of financiële middelen heeft op het

ogenblik van de aanhouding. Men weet enkel dat hij verplicht wordt om een

douche te nemen in het ziekenhuis. Men weet niet wanneer de man voor het

laatst gegeten of gedronken heeft. Er gebeurt blijkbaar ook in een eerste fase

geen bedeling van eten of water in de cel. Volgens de man zelf mankeert hij

niets. Hij is op zoek naar onderdak en voedsel en dacht dit te vinden in het zie-

kenhuis. De man wordt in een cel geplaatst en wordt pas na drie dagen toevallig

opgemerkt, wanneer men een andere opgesloten persoon ‘s morgens eten komt

brengen. Op dat moment horen de politieambtenaren geklop op de celdeur. De

man leeft gedurende drie dagen van het water dat beschikbaar is via het toilet.

Hij krijgt onmiddellijk verzorging en voedsel toegediend.

Uit de diverse werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt

dat er grote onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van het politiewerk.

Zo blijken twee nieuwe politieambtenaren in te staan voor de opsluiting. Het is

de eerste keer dat zij niet met een oudere collega op dienst gaan en tezamen

een interventieploeg vormen ter versterking. Ze zijn nog niet op de hoogte van

alle procedures en gewoontes, terwijl de wachtofficier veronderstelt dat zij de

instructies en gewoontes kennen en deze ook vanzelf uitvoeren. Er gebeurt

blijkbaar geen controle van hun werkzaamheden. Het document om het land te

verlaten, dat na de aanhouding werd afgegeven aan de meerdere, blijkt achteraf

onvindbaar. Er wordt geen formele vaststelling gedaan van de aanhouding noch

wordt er contact genomen met de Dienst Vreemdelingenzaken. De registratie

van de opsluiting gebeurt per toeval op een nieuw blad in het register. Er werd

een bladzijde open gelaten tussen de registraties van de vorige twee dagen. Het

nazicht van deze opsluiting wordt daardoor uit het oog verloren. Er gebeurt tij-

dens de periode van opsluiting geen enkele effectieve controle ter hoogte van

de cel. De cel wordt uitzonderlijk gebruikt en die dag was er een overbezetting

in de cellen. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens kan worden afge-

leid dat de man in totaal 74 uur in de cel blijft zonder eten of drinken. De om-

schreven politiemaatregelen zijn de veiligheidsfouillering, de overbrenging, de

fouillering voor opsluiting en de opsluiting zelf.

De installatie betreft een ‘reservecel’ van een groot cellencomplex. De cel wordt

in principe niet meer gebruikt en ligt verscholen achter de hoek in het cellen-

complex. Er is in de cel een bel voorzien naast de celdeur en er is camera-

bewaking. De uitvoering van het politietoezicht gebeurt in principe via video-

beelden die toekomen op de dispatching van de dienst. Het systeem van deze
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cel functioneert op het moment van de aanhouding niet, zodat er tijdens de to-

tale periode geen enkel toezicht gebeurt met betrekking tot deze cel. Er zijn

geen specifieke instructies voorhanden met betrekking tot de aanhouding en

opsluiting en bovendien heerst er grote onduidelijkheid wie welke verantwoor-

delijkheden draagt. Onderzoeksmatig loopt er ambtshalve een onderzoek bij het

Vast Comité P op basis van berichtgeving in de media.

Case 54
De poging tot verwijdering gebeurt naar aanleiding van een illegaal verblijf in

ons land. De vrouw wordt overgebracht naar de luchthaven vanuit het centrum

voor illegalen en wordt op basis van een uitwijzingsbevel naar het land van oor-

sprong gebracht.

Er ontstaat in het vliegtuig een levensbedreigende toestand tijdens de overbren-

ging door de verwondingen ten gevolge van geweld met de dood tot gevolg. De

persoon stikt door een gebrek aan zuurstof wanneer politieambtenaren haar

trachten in bedwang te houden op het vliegtuig. De vrouw verkeert in coma

wanneer de urgentiediensten aankomen en overlijdt daarna.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de persoon

zich kost wat kost wil verzetten tegen de uitwijzing door publiekelijk de aan-

dacht te trekken op het vliegtuig. Wanneer de politie op een bepaald ogenblik

dwang en geweld gebruikt, wordt na een tijd de geur van ontlasting waargeno-

men. De kenmerken van de persoon zijn: een vrouw van 20 jaar van vreemde

herkomst die per se wil beletten dat ze terug naar haar thuisland moet. Haar

gedrag is in eerste instantie heel kalm. Vervolgens begint ze in het vliegtuig

eerst luidop te zingen, daarna om hulp te roepen en ten slotte fel weerstand te

bieden tegen de dwang. Ze wil, volgens de verklaringen, één van de begelei-

dende politieambtenaren bij het kruis nemen en zijn gordel met wapen losma-

ken. Er is een voortdurende interactie: de vrouw zingt in eerste instantie om

daarna steeds luider te gaan roepen. Zodra geblokkeerd met haar romp over de

leuning van de zetel en haar hoofd in het kussen, is de vrouw niet meer in de

mogelijkheid om haar nood aan te geven.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving weet men dat het al de zes-

de poging is om de vrouw uit het land te verwijderen. Ze doet, bij elke poging,

al het mogelijke om tegen te werken. Ze is bij de dienst gekend voor bijten,

stampen en spuwen. De politieambtenaren verwachten incidenten en zijn daar-

om met een versterkte ploeg. Om die reden wordt de uitvoering van de maat-
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regel tevens gefilmd. Achteraf blijkt een gedeelte van de opname te ontbreken,

net de passage waarin het geweldsgebruik zich voordoet. De politieambtenaren

staan op dat moment in een halve kring rond de zitplaats van de betrokken

vrouw in het vliegtuig. Eén van de leden filmt het gebeuren en twee politieamb-

tenaren zitten elk langs een kant naast haar. Het kussen ligt op de schoot van

één van beide politieambtenaren. De vrouw wordt bij het gebruik van dwang

en geweld over de zijleuning van de zetel geduwd. Op die manier is er een

blokkering van de luchtwegen. Haar gezicht wordt in het kussen geduwd, wat

de verstikking veroorzaakt. De leuning tussen de zetels kan in principe naar be-

neden worden gebracht. In dit geval was dit mechanisme stuk.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat er

een onvolledige beeldopname bestaat van de poging tot verwijdering. Er ont-

breekt een opname van 8 minuten van het moment waarop het dwang- en ge-

weldsgebruik gebeurt. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens komt

naar voor dat de geur van ontlasting waargenomen wordt 5 minuten na aanvang

van het geweldsgebruik. De totale duur van dit gebruik kan maximaal 8 minu-

ten in beslag genomen hebben. In die periode is er permanent toezicht van ver-

schillende politieambtenaren en is er een verantwoordelijke officier aanwezig.

De politiemaatregelen worden uitgevoerd met een versterkt team.

De installatie betreft een passagiersvliegtuig tijdens een normaal voorziene pas-

sagiersvlucht. Achterin wordt een gedeelte vrijgehouden voor de persoon en de

politiebegeleiders. De vrouw bevindt zich in de middelste van 3 zetels. De leu-

ning tussenin zit vast en kan niet naar beneden worden geduwd. Het politietoe-

zicht gebeurt op een constante wijze. Uit de instructies blijkt dat het gebruik

van het kussen voorzien is onder bepaalde voorwaarden. Dit dient te gebeuren

onder de strikte verantwoordelijkheid van de politieambtenaar die er gebruik

van maakt. Er gelden op dat moment nog geen specifieke richtlijnen op het ge-

bied van het dwang- en geweldsgebruik bij de dienst. Onderzoeksmatig gebeurt

er een gerechtelijk onderzoek door de Algemene inspectie van de federale po-

litie en van de lokale politie.

Case 55
De bestuurlijke aanhouding vloeit voort uit een controle van een voertuig op

basis van sturen onder invloed. Er wordt versterking gevraagd bij de tussen-

komst en de passagier wordt, net als de chauffeur, aangehouden op basis van

verdachte handelingen en openbare dronkenschap.
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Er ontstaat onmiddellijk een ernstige, zorgwekkende toestand voor en tijdens de

overbrenging door de verwondingen als gevolg van geweld. Het geweld wordt,

door verschillende politieambtenaren bij het versterkte politieoptreden, aange-

wend naar aanleiding van de aanhouding en de overbrenging. Bij aankomst in

het commissariaat kan de vrouw niet meer op haar benen staan en dient zij

overgebracht te worden naar het ziekenhuis. Ze loopt een bekkenbreuk op en

dient gehospitaliseerd te worden.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat de vrouw

zich heftig verzet tegen haar aanhouding en dat de politie daarom dwang en

geweld gebruikt. De vrouw komt hierbij tegen het voertuig terecht en wordt

daarna hardhandig in het politievoertuig geplaatst. Ze wordt geboeid en achter-

in het voertuig overgebracht naar het politiekantoor. Volgens haar verklaring

werd ze hardhandig tegen het voertuig gesmeten en wordt ze vervolgens, tegen

haar wil, in het voertuig gewrongen. Ze schreeuwt van de pijn en kan bij aan-

komst in het politiekantoor niet meer op haar benen staan. De vrouw blijkt fel

onder intoxicatie. De kenmerken van de persoon zijn: een vrouw van 43 jaar

die net over de Belgische grens woont. Haar gedrag is uitermate agressief. Ze

schopt en slaat om zich heen om zich te verweren. De interactie met de politie

is heftig en opgewonden van toon en escaleert op zeker ogenblik. Het is pas

bij aankomst in het politiekantoor dat de politieambtenaren haar gedrag inter-

preteren als een uiting van heftige pijn en de urgentiedienst oproepen.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving is duidelijk dat de politie

versterking van 4 à 6 politieambtenaren krijgt bij deze interventie. Men houdt

beide personen bestuurlijk aan en brengt hen over naar het politiecommissa-

riaat. De vrouw dient onmiddellijk vervoerd te worden naar het ziekenhuis,

waar ze wordt opgenomen. Ze kan een medisch attest van de verwondingen

voorleggen en houdt blijvende letsels over aan de politie-interventie. Beide per-

sonen stellen achteraf de controle van het voertuig in vraag. De tussenkomst ge-

beurt na een achtervolging van het voertuig tot aan het huis van de

betrokkenen. Er wordt tussengekomen op het moment dat ze zich buiten het

voertuig op de openbare weg bevinden.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijkt dat het

omstreden geweldsgebruik nergens geregistreerd staat. De vrouw zou volgens

de versie van de politie gevallen zijn tijdens de tussenkomst. Er is weinig zicht

op de verschillende tijdsmomenten binnen de registratie. De totale duur van de

tussenkomst en de overbrenging wordt – op basis van de verklaringen – ge-
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raamd op maximum 30 à 45 minuten. De beschreven politiemaatregelen zijn de

politietussenkomst waarvoor versterking wordt bekomen, de aanhouding, de

veiligheidsfouillering en de overbrenging met het politievoertuig.

De installatie betreft een politievoertuig, type combi. De persoon verblijft op

dat ogenblik onder rechtstreeks politietoezicht. Specifieke instructies met be-

trekking tot de overbrenging zijn er niet. De aanhouding van weerspannige per-

sonen komt in principe in de basisopleiding aan bod. Het is echter niet duidelijk

of de overbrenging met een politievoertuig een thema is. Onderzoeksmatig ge-

beurt er een gerechtelijk onderzoek door de Algemene inspectie van de federale

politie en van de lokale politie.

Case 56
De gerechtelijke aanhouding van drie minderjarigen gebeurt naar aanleiding

van een diefstal. De drie meisjes worden tezamen opgesloten in een bewaarka-

mer achter traliewerk. Er ontstaat een levensbedreigende toestand in de cel door

de dreiging alsook de verwondingen ten gevolge van het geweld. Eén van de

meisjes wordt getroffen in de hand door een kogel afkomstig van één van de po-

litieambtenaren die zich bevindt in het lokaal waar de bewaarkamer op uitgeeft.

Het meisje dient overgebracht en gehospitaliseerd te worden, terwijl de twee an-

deren psychologische bijstand nodig hebben.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis weet men dat de bewaar-

kamer waar de drie meisjes zitten, aan de kant van het traliewerk met deur, uit-

geeft op een groter lokaal, waar verschillende politieambtenaren hun

schrijfwerk verrichten. Er bevinden zich zes politieambtenaren in dit lokaal op

het ogenblik van het incident. Twee van de drie meisjes slapen, terwijl het derde

meisje wakker is en aan de kant van het traliewerk op de grond zit. Wanneer

één van de politieambtenaren zijn wapen op hen richt, wil ze verschrikt recht-

staan als onverwacht een schot afgevuurd wordt en haar in de hand treft. De

afstand tussen de schutter en de meisjes bedraagt op dat ogenblik vier meter.

Het licht in de bewaarkamer is uit. De kenmerken van de persoon zijn: een min-

derjarig meisje tussen 12 en 16 jaar oud. Het zijn allen minderjarigen die deel

uitmaken van een zigeunergroep. Haar gedrag is heel rustig en teruggetrokken

in de cel. Zij is de enige die niet slaapt. De interactie gaat uit van de politieamb-

tenaren waarbij één onder hen zijn wapen manipuleert in het zicht van de be-

trokkene.
196 Incidenten met personen onder politietoezicht



Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving komt naar voor dat er uit-

eenlopende versies bestaan over het gebeuren. De politieambtenaren beweren

dat de collega zijn pistool manipuleert en nakijkt omdat het blokkeert. De po-

litieambtenaren beweren niet op de hoogte te zijn van het feit dat er zich per-

sonen in dit bijlokaal bevinden. Het is niet gebruikelijk dat men dit lokaal

aanwendt voor opsluiting. De politieambtenaren zijn volgens hun verklaring bij

de aanvang van hun dienst niet gebrieft over de aanwezigheid van de opgeslo-

ten personen in de bewaarkamer. Volgens het meisje gebeurde de manipulatie

in haar gezichtsveld en was deze bedoeld om hen bang te maken. Ze meent

eveneens dat ze tezelfdertijd verbaal bedreigd werd. Volgens het ballistisch ex-

pertiseverslag bevindt het wapen zich in perfecte staat en twijfelt men aan de

versie van blokkering. Het verslag vermeldt eveneens dat het schot niet auto-

matisch kan afgegaan zijn omdat, zelfs indien er zich een blokkering voordoet,

men wel degelijk nog de trekker moet overhalen alvorens het schot afgaat. De

schietende politieambtenaar maakt onmiddellijk na de feiten eigenhandig de cel

schoon, vooraleer verdere expertise kan gebeuren.

Er gebeurt heel weinig registratie met betrekking tot de eventuele werkzaamhe-

den en politionele maatregelen. De meisjes bevinden zich al in de bewaarkamer

wanneer de nieuwe interventieploegen hun dienst aanvangen en zich in dit lo-

kaal bevinden. Er zijn ook verschillende tegenstrijdige versies vanwege de aan-

wezige politieambtenaren. Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens blijkt

dat de meisjes op dat ogenblik al 6 uur in deze kamer verblijven. Het incident

doet zich voor binnen het uur na de aflossing van de interventieploegen. De

urgentiedienst is binnen de 10 minuten ter plaatse. Het meisje wordt voor ver-

zorging overgebracht en een psycholoog bekommert zich om de opvang van

beide andere meisjes.

De installatie betreft een bewaarkamer, een bijlokaal van een permanentielo-

kaal. In het bijlokaal brandt geen licht op het ogenblik dat het schot afgaat. De

meisjes bevinden zich in principe in het zicht van de politieambtenaren. Ze be-

vinden zich achter traliewerk. Het politietoezicht gebeurt rechtstreeks, doch de

politieambtenaren beweren niet op de hoogte geweest te zijn van de aanwezig-

heid van de meisjes en dit ook niet opgemerkt te hebben, aangezien de ruimte

donker was. Er bestaan algemene instructies omtrent de manipulatie van wa-

pens, die in de basisopleiding aangeleerd worden. Bovendien gaan politieamb-

tenaren in principe geregeld schieten en onderhouden ze hun kennis en

vaardigheden in dit verband. Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk on-
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derzoek met verschillende expertises. De zigeunergemeenschap stelt zich bur-

gerlijke partij.

Case 57
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een vordering van de

politie als sterke arm bij een publiek gehouden vergadering betreffende de ver-

koop van een huis. De notaris verwacht dat de openbare orde zal verstoord

worden in de zaal door een betrokken familielid. De man wordt onmiddellijk

met geweld en met spraygebruik aangehouden en vervolgens geboeid aan han-

den en voeten. Volgens de verklaringen van de persoon wordt hij eerst gedu-

rende relatief lange tijd buiten in volle zon op de grond gegooid. Daarna wordt

hij overgebracht en, nog steeds geboeid aan handen en voeten, opgesloten in

een afgesloten kamer in het politiecommissariaat.

Er ontstaat een levensbedreigende toestand in de cel door de verwondingen ten

gevolge van geweld. De persoon is niet gedecontamineerd en verblijft nadien in

een kleine afgesloten ruimte zonder verluchting. Hij ligt bovendien op zijn buik

op de vloer geboeid aan handen en voeten. De man is in ademnood, mede door

de breuken ter hoogte van de ribben. Hij blijft op die manier geruime tijd in de

cel liggen.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis blijkt dat de man aanwe-

zig is op de verkoop van zijn ouderlijk huis en daaromtrent een conflict heeft

met één van zijn ouders. Hij wordt vrijwel onmiddellijk verwijderd bij zijn aan-

komst in de zaal. De kenmerken van de persoon zijn: een man van 52 jaar. Hij

is de zoon van de verkoopster van het huis en leeft al langer in ruzie met haar.

Zijn gedrag is bij de tussenkomst fel agressief en tegenwerkend. Hij stelt het po-

litieoptreden in vraag. Volgens de politieambtenaren spuwt en krabt de man. Er

is interactie met de politie omdat de persoon het optreden constant in vraag

stelt en weerstand biedt. Hij vraagt na de tussenkomst herhaaldelijk om medi-

sche hulp en water. Dit wordt hem geweigerd.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de persoon betrokken partij is bij de verkoop. Het verlenen van de sterke arm

werd gevraagd door een notaris in het kader van de openbare verkoop van een

huis. Volgens de politieambtenaren zou de man getracht hebben hun vuurwa-

pen te bemachtigen. Daardoor waren ze, volgens hun verklaringen, verplicht de

man te boeien aan de handen en de voeten na het spraygebruik. De dienst-

overste beweert achteraf dat hij speciaal die twee politieambtenaren gestuurd
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heeft omdat zij in alle omstandigheden kalm kunnen blijven en de technieken

van zelfverdediging goed beheersen. De betrokken man heeft niet gedronken

en raadpleegt onmiddellijk na zijn vrijlating een urgentiedienst. Hij kan een at-

test voorleggen van de gebroken ribben en de vele kneuzingen.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen blijken

enorm veel onduidelijkheden over dit politieoptreden en het geweldsgebruik.

Uit de algemene registratie van de tijdsgegevens kan worden opgemaakt dat er

inderdaad geruime tijd verstrijkt tussen de aanhouding enerzijds en de opslui-

ting in het politiekantoor anderzijds. Er wordt effectief toezicht uitgeoefend in

de nabijheid van de man, ongeveer 30 à 45 minuten voor de vrijlating. Van de

tussenkomst tot en met de vrijlating verloopt in totaal ongeveer 3 uur. De per-

soon blijft gedurende een hele tijd zonder verzorging en decontaminatie. De

omschreven politiemaatregelen zijn achtereenvolgens de aanhouding, het

boeien aan de handen en voeten, de overbrenging en ten slotte de opsluiting

in de afgesloten ruimte. Volgens de politie wil men de persoon op een bepaald

moment naar een ziekenhuis brengen, wat betrokkene weigert. Er is in de do-

cumenten geen sprake van een veiligheidsfouillering noch van een fouillering

voor opsluiting in de cel. De man verblijft geboeid in de cel.

De installatie betreft een gesloten ruimte. Het is een kleine kamer zonder ramen

en verluchting. Er is geen camerabewaking voorzien. Het politietoezicht gebeurt

niet automatisch omdat het volgens de registraties niet om één van de eigenlijke

cellen gaat. Volgens de algemene instructies kan het gebruik van pepperspray

in principe niet in afgesloten ruimtes en moet er verplicht decontaminatie ge-

beuren. Er zijn geen specifieke instructies aanwezig. Onderzoeksmatig gebeurt

er een onderzoek op basis van klacht bij het Vast Comité P.

Case 58
De gerechtelijke aanhouding wordt verricht op basis van een klacht voor aan-

randing van een minderjarige. De persoon verblijft, in afwachting dat hij voor

de rechter verschijnt, in de politiecel.

De man bevindt zich op een bepaald moment in een zorgwekkende toestand in

de cel door de verwondingen als gevolg van geweld. Bij zijn verschijning stuurt

de rechter hem onmiddellijk door voor verzorging. Er volgt dadelijk een medi-

sche expertise op het gebied van de verwondingen. De man vertoont verschil-

lende kwetsuren in het gezicht en breuken en zijn bril is totaal vernield.
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Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is het duidelijk dat de be-

trokken politieambtenaren, die de tussenkomst doen in het cellencomplex, op

een bepaald ogenblik op de hoogte zijn van het feit waarvoor de opgesloten

persoon dient te verschijnen voor de rechter. Deze interventiepatrouille bestaat

uit twee politieambtenaren die de bewuste morgen verschillende keren worden

opgeroepen om opgesloten personen naar het toilet te laten gaan buiten hun

cel. De kenmerken van de persoon zijn: een jongeman van 20 jaar van autocht-

one afkomst. Zijn gedrag is rustig en gewillig, in afwachting van het ogenblik

dat hij voor de rechter dient te verschijnen. De interactie gebeurt vanwege de

politieambtenaren wanneer zij, ter gelegenheid van één van de opdrachten in

het cellencomplex, de man eerst verbaal uitmaken en uitdagen en hem daarna,

zodra hij alleen in het cellencomplex overblijft, slagen en verwondingen toe-

brengen.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving is weinig gekend over de

achtergrond van de persoon. Het gebeuren speelt zich op een bepaald ogenblik

af, wanneer hij zich nog alleen in het cellencomplex bevindt. De man beweert

dat men hem bij de keel greep en aan de haren trok en op die manier herhaal-

delijk stampte en sloeg. Daarnaast vernielde men ook zijn bril, die buiten de cel

ligt bij de in beslag genomen voorwerpen. Wanneer daarna twee andere poli-

tieambtenaren de persoon komen halen voor de voorleiding, vinden ze de man

al wenend en ineengekrompen van de pijn in zijn cel. Het is de rechter die de

man in die toestand ziet en beslist om een onderzoek op te starten. Hij vraagt

onmiddellijk een medische expertise. Achteraf wordt verondersteld dat men in

het onthaallokaal waar het intercomsysteem zich bevindt, niet noodzakelijk op

de hoogte hoeft te zijn van de gebeurtenissen in de cel. Dit systeem kan immers

buiten werking gesteld worden binnen het cellencomplex. Er worden geen

beelden geregistreerd.

Uit de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen en tijdsindi-

caties blijkt dat de verschillende bezoeken van de betrokken interventiepa-

trouille aan het cellencomplex zich afspelen in een tijdspanne van minder dan

2 uur. Tussen het toegepaste geweld – tijdstip dat precies door de betrokkene

kan aangegeven worden – en het uur waarop de volgende patrouille instaat

voor de voorleiding, verlopen maximum 15 minuten.

De installatie betreft een cel in het cellencomplex dat zich buiten het politiege-

bouw bevindt. Er zijn die ochtend meerdere personen opgesloten in de cellen,

doch op het ogenblik van de feiten zijn zij allemaal reeds in vrijheid gesteld of
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weggebracht. Er is een intercomsysteem aanwezig in het cellencomplex dat uit-

geeft bij het onthaal. Dit systeem kan ter plaatse bediend worden. Er is geen

camerabewaking aanwezig. Het politietoezicht wordt uitgeoefend via het ont-

haal dat daarvoor een interventiepatrouille moet binnenroepen. Er zijn geen

specifieke instructies gekend en onderzoeksmatig gebeurt er onmiddellijk een

gerechtelijk onderzoek naar de feiten door de Algemene inspectie van de fede-

rale politie en van de lokale politie.

Case 59
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van de vaststellingen van

een verkeersongeval. De passagier wordt op de plaats van de vaststellingen aan-

gehouden en opgesloten in een politiecel voor openbare ordeverstoring en

weerspannigheid. Er ontstaat een zorgwekkende toestand in de cel door de ver-

wondingen ten gevolge van geweld. De man kan pas na afloop van de vrijheids-

beroving een beroep doen op medische verzorging. Hij heeft verschillende

zware kwetsuren aan het hoofd en in het gezicht en hij heeft een gebroken voet.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis is geweten dat deze per-

soon niet de bestuurder van het voertuig is. Hij heeft ogenschijnlijk gedronken

en is agressief omdat de politieambtenaren hem in die toestand niet willen ver-

horen. De man wordt daarom overgebracht en opgesloten in de cel. De politie

voert bij de man een alcoholtest uit die negatief blijkt. Er zijn onduidelijke be-

richtgevingen die laten uitschijnen dat er eveneens een bloedtest zou gebeurd

zijn. De kenmerken van de persoon zijn: een man van 37 jaar, vrijgezel en van

autochtone afkomst. Hij woont binnen de omschrijving waar de politieambte-

naren optreden. Zijn gedrag is opgewonden en verward. De interactie tussen

de man en de politie escaleert op een zeker moment. De man stelt het politie-

optreden in vraag en wordt op een bepaald ogenblik eveneens aangehouden.

Er zou door beide partijen geweld gebruikt zijn binnen de muren van het poli-

tiekantoor.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving is gekend dat er grote on-

duidelijkheid heerst over dit geweldsgebruik, over de opsluiting en de behan-

deling in de cel. De man beweert dat hij geslagen en geschopt werd in zijn

gezicht en op zijn blote voeten. Hij erkent dat hij gewelddadig uithaalt, wanneer

de politieambtenaren hem van de trap duwen. De politie beweert dat de man

zodanig tegenwerkt en heel gewelddadig is, zodat ze omwille van zijn eigen

veiligheid dwang en geweld dienen te gebruiken. De man verbleef volledig uit-

gekleed, enkel met slip en kousen, in een volgens hem ‘koude’ cel. Er heerst
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veel onduidelijkheid omtrent gebroken juwelen. De politieambtenaren verkla-

ren dat de betrokkene zich uit eigen beweging uitkleedt en ter provocatie zijn

juwelen op de grond gooit waardoor ze gebroken zijn. De man bezoekt achteraf

een urgentiedienst en kan zijn verwondingen staven met een medisch attest.

Uit de gebrekkige registratie van de werkzaamheden, maatregelen en tijdsindi-

caties blijkt dat de man in totaal ongeveer 7 uur onder het toezicht van de politie

staat. Men onderwerpt de persoon, als passagier van het voertuig, aan een

ademtest en wellicht ook aan een bloedproef. Hij wordt op dat moment noch

tijdens de opsluiting verzorgd. De vaag omschreven politiemaatregelen zijn de

aanhouding en overbrenging, het uitvoeren van een alcoholtest, het vorderen

van een arts voor een bloedproef. Daarna volgt een fouillering voor opsluiting

en wordt de man in zijn slip opgesloten. Het geweldsgebruik wordt in de vast-

stellingen aangehaald als gevolg van de weerspannigheid van de man. Er volgt

een verhoor net voor de invrijheidstelling.

De installatie betreft één van de cellen op de benedenverdieping van het com-

missariaat. Er zijn omzeggens geen gegevens gekend over het uitgevoerde

politietoezicht. Er gebeurt in elk geval geen registratie van eventuele camera-

beelden. Het is niet geweten of de politie effectief toezicht uitvoert en op welke

basis iemand een arts kan raadplegen. Er zijn geen specifieke instructies be-

schikbaar. De wettelijke basis voor het nemen van politiemaatregelen dient in

principe gekend te zijn en komt in principe uitvoerig in de basisopleiding aan

bod. Onderzoeksmatig gebeurt er een onderzoek op basis van een klacht door

de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie.

Case 60
De bestuurlijke aanhouding gebeurt naar aanleiding van een tussenkomst tij-

dens een massahappening op basis van openbare ordeverstoring. De man

wordt uit de massa gehaald met een versterkte politiemacht en opgesloten in

een politiecel. Er ontstaat een zorgwekkende toestand in de cel door de verwon-

dingen als gevolg van geweld. De man verblijft langdurig, zwaargewond aan het

hoofd en aan de armen, in de cel. Niettegenstaande een kortstondig bezoek aan

de urgentiedienst, waar evenwel geen zorgen werden toegediend, wordt de

persoon opgesloten met een attest geldig voor de opsluiting. Het is voor de man

pas mogelijk om kort voor zijn vrijlating een urgentiearts te raadplegen.

Uit de op dat ogenblik aanwezige achtergrondkennis blijkt dat de man deel-

neemt aan een massahappening en zich arrogant en discriminerend opstelt te-
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genover andere deelnemers. Hij wordt op een bepaald ogenblik door de politie

opgemerkt en aangehouden. De politie handelt hierbij met een versterkte ploeg.

De kenmerken van de persoon zijn: een man van 50 jaar van vreemde afkomst

die in de buurt van het politiekantoor woont. Zijn gedrag is uitdagend, agressief

en arrogant, niet alleen tegenover andere mensen, maar eveneens in de inter-

actie met de politie. Hij stelt voortdurend het handelen van de politie in vraag.

Uit de achtergrondinformatie uit de brede omgeving kan worden opgemaakt dat

de man zwaar is aangepakt binnen de politiemuren. Hij blijkt voor zijn aanhou-

ding niet fysiek in contact te zijn getreden met andere mensen, noch verwon-

dingen te hebben gehad voor de overbrenging door de politie. De man beweert

vuistslagen en matrakslagen in het gezicht en op het lichaam te hebben gekre-

gen van meerdere politieambtenaren. Hij wordt pas op het moment van urgente

noodzaak en relatief laat in tijdsverloop overgebracht naar een urgentiedienst.

De man legt een medisch attest voor van een gebroken neus en ernstige kwet-

suren in het gezicht en ter hoogte van de armen.

Er zijn weinig gegevens voorhanden die meer duidelijkheid kunnen geven over

de werkzaamheden en de registratie van de politiemaatregelen. Vooral omtrent

het dwang- en geweldsgebruik blijft men heel vaag. Uit de algemene registratie

van de tijdsgegevens kan men afleiden dat er ongeveer drie uur verloopt tussen

het gebruik van het geweld en de overbrenging naar een ziekenhuis. De om-

schreven politiemaatregelen zijn de tussenkomst op straat en de overbrenging,

gevolgd door de consultatie bij een arts die een attest voor opsluiting aflevert.

De persoon wordt op dat ogenblik niet verzorgd en wordt vervolgens geboeid

overgebracht met het politievoertuig. Hij wordt na de fouillering voor opsluiting

in de cel opgesloten. Kort voor zijn vrijlating wordt hij overgebracht naar een

ziekenhuis.

De installatie betreft één van de gesloten cellen in de gemeentelijke amigo. Er

is geen camerabewaking aanwezig en er is ook geen enkele duidelijke registra-

tie van de opsluiting. Specifieke instructies blijken niet voorhanden te zijn en er

heerst grote onduidelijkheid over het effectief uitgeoefende politietoezicht.

Onderzoeksmatig gebeurt er een gerechtelijk onderzoek door de Dienst

Enquêtes P van het Vast Comité P
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