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VOORWOORD

2
Het moet zowat het eufemisme van het jaar zijn te stellen dat het werkjaar 1995 - 1996
voor het Vast Comité P een moeilijk jaar is geweest.
Sommige interne en externe problemen hebben de werking van het Vast Comité P
negatief beïnvloed.
In een periode waarin de politieoorlog in volle hevigheid woedt en het politielandschap
historische ontwikkelingen doormaakt zou een democratische controle op het doen en
laten van politiediensten “ongehinderd” moeten kunnen verlopen.
De niet aflatende stroom van ophefmakende zaken waarbij telkens opnieuw de dubieuze
rol van een of meerdere politiediensten aan het licht komt is verontrustend. De steeds
groter wordende kloof tussen de aktoren van het systeem moet aanzetten tot grondig
nadenken over de wijze waarop externe controle moet worden ingevuld. Deze toestand
speelt uiteraard in de kaart van hen die geen voorstander zijn van een democratische
controle.
Het Vast Comité P heeft steeds een positieve benadering van haar opdrachten
nagestreefd. Dit is echter slechts mogelijk wanneer alle betrokken instanties bereid zijn
tot loyale samenwerking. Waar die bereidheid werd gevonden werden ook resultaten
geboekt. Dit jaarverslag vormt daar de neerslag van. De laatste maanden zijn een aantal
belangrijke onderzoeken gestart en/of aanhangig gemaakt. De resultaten daarvan zullen
een neerslag vinden in een volgend jaarverslag ...
Zoals reeds vroeger gesteld zullen sommigen nu ook zeggen dat dit jaarverslag voorbij
gaat aan de echte vragen1. Het Vast Comité P kan echter niet meer doen dan te trachten,
met de middelen waarover het beschikt, de wettelijk voorgeschreven plicht tot
informatie na te komen.
Hierbij mag duidelijk worden onderstreept dat de
verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de externe controle geen zaak is
van het Vast Comité P alleen, maar een collectieve verantwoordelijkheid van Regering
en Parlement.

1

Politeia, 1994, nr. 9.
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Voor het Vast Comité P1,

Freddy TROCH,

Georges PYL,

Voorzitter.

Ondervoorzitter

Arille CORNET,

Valère DE CLOET,

Vast Lid.

Vast Lid.
Carmelo ZAITI,
Griffier.

1

Naar luid van artikel 79 van het Huishoudelijk Reglement van het Vast Comité P, zoals gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1994, kunnen een of meer leden afwijkende meningen over
het verslag of over een gedeelte van het verslag aan bod laten komen.
Het algemeen jaarverslag wordt opgesteld bij meerderheid van stemmen waarbij het probleem of een
lid dat een afwijkende mening wil doen gelden al dan niet het algemeen verslag kan goedkeuren, niet
wordt geregeld.
In de plenaire vergadering van 27 augustus 1996 heeft een lid van het Vast Comité P formeel
aangekondigd een afwijkende mening te zullen voorleggen op basis van een tekst die voordien met de
andere leden van het Vast Comité P is bediscussieerd.
De voorgelegde tekst bevatte echter geen afwijkende mening over het verslag of over een gedeelte
ervan maar een persoonlijke visie van het lid op de werking van het Vast Comité P, de werking van de
bestuurlijke en gerechtelijke overheden en bedenkingen naar de toekomst.
Gelet op het feit dat het lid de door hem voorgelegde tekst, integraal en ongewijzigd wou laten
opnemen als afwijkende mening; gelet op het feit dat de voorgelegde tekst geen afwijkende mening
bevat over het verslag of over een gedeelte ervan, maar een alleenstaande, persoonlijke visie van één
lid;
besliste het Vast Comité P, tijdens zijn plenaire vergadering van 10 september 1996, met meerderheid
van stemmen, de door het lid voorgelegde tekst niet te aanvaarden en niet op te nemen in het
jaarverslag.
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HOOFDSTUK I
GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN MET HET VAST
COMITÉ VAN TOEZICHT OP INLICHTINGENDIENSTEN

5
De Vaste Comités hebben samen vergaderd op 18 december 1995, 1 april 1996 en 7
juni 1996.
Zij dienden een standpunt in te nemen in verschillende principekwesties in het bijzonder
over de wijze waarop de Vaste Comités kunnen gevat worden en onderzoeken ingesteld
kunnen worden op vraag van politieke partijen. De interpretatie van de diverse punten
gaf aanleiding tot een grondige bespreking.
De Comités hebben eveneens de probleemstelling behandeld van de toegang door
derden tot dossiers van de Comités of dossiers van de diensten onder toezicht.
Op een ander vlak hebben de Comités beslissingen genomen inzake twee
gemeenschappelijke enquêtes.
De besprekingen hadden zowel de opportuniteit van het instellen van een onderzoek als
de procedure volgens dewelke deze zou verlopen tot voorwerp.
De gemeenschappelijke onderzoeken gaven aanleiding tot verschillende vergaderingen
met leden van de Comités en verantwoordelijken van de enquêtediensten van de
Comités.
Inzake de algemene infrastructuur en de logistiek heeft het personeel van beide Comités
goed samengewerkt met het oog op een efficiënt beheer.
Het Vast Comité P heeft bijzondere zorg besteed aan het verder uitbouwen van het
documentatiecentrum dat eveneens ter beschikking staat van het Comité I. Het bestand
hiervan werd uitgebreid met een aantal geselecteerde uitgaven.
Dank zij de medewerking en de adviezen van de Algemene Directie van de Selectie en
Vorming van het departement Ambtenarenzaken, werd gedurende het afgelopen jaar een
opleiding talen ingericht. Deze vorming bleek dermate interessant dat een verlenging
ervan wordt overwogen.

6

HOOFDSTUK II
DE TOEPASSING VAN DE WET VAN 18 JULI 1991 TOT
REGELING VAN HET TOEZICHT OP DE POLITIE- EN
INLICHTINGENDIENSTEN
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1.

INLEIDING
Op 28 maart 1996 en op 4 april 1996 werden respectievelijk door de Kamer en door de
Senaat aanbevelingen aangenomen, ingevolge het verslag dat werd opgesteld namens de
bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comités van
Toezicht 1.
Het gevolg hiervan is een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991
houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 2.
Het wetsvoorstel dat gelijktijdig in Kamer en Senaat werd neergelegd voorziet in de
wijziging van de artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37,
58, 62 en 64 van de wet van 18 juli 1991.
Het wetsvoorstel voegt er vijf artikelen aan toe, i.c. 14bis, 30bis, 30ter, 61bis en 66bis
terwijl de artikelen 53 en 55 van de wet van 18 juli 1991 worden afgeschaft.
Het Vast Comité P stelt vast dat een aantal reeds eerder door het comité voorgestelde
wijzigingen niet werden weerhouden en dat twee tijdens de evaluatie aangekaarte
problemen evenmin werden opgenomen in het wetsontwerp.

1

Doc. Kamer 437/1 en 4 - 95/96, Doc. Senaat 1-258/1 en 2.

2

Doc. Senaat 1-390/1, Doc. Kamer 673/1 - 95/96.
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2.

HET ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN 18 JULI 1991
Het artikel 3 van de wet van 18 juli 1991 geeft een omschrijving van de politiediensten
en ambtenaren met politiebevoegdheid die het voorwerp kunnen zijn van controle.

2.1.

ARTIKEL 3
“In deze wet wordt verstaan onder :
1. “politiediensten”, naast de gemeentepolitie, de gerechtelijke politie bij de parketten
en de rijkswacht, de diensten die ressorteren onder openbare overheden en
instellingen van openbaar nut, waarvan de leden met de hoedanigheid van agent of
officier van gerechtelijke politie zijn bekleed;
2.

“inlichtingendiensten”, het bestuur van de Veiligheid van de Staat van het
Ministerie van Justitie en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van het
Ministerie van Landsverdediging, alsmede elke openbare dienst, die na de
inwerkingtreding van deze wet, speciaal wordt belast met de inzameling en
verwerking, uitgevoerd met het oog op de veiligheid, van gegevens over personen,
groepen en gebeurtenissen.
Voor de toepassing van deze wet worden met politiediensten gelijkgesteld, de
personen die individueel bevoegd zijn om strafbare feiten op te sporen en vast te
stellen”.

Reeds in het jaarverslag 1994 en 1995 werd het probleem gesteld van de ambtenaren en
diensten die afhangen van gewesten en gemeenschappen en wiens bevoegdheid door de
decretale wetgever is geregeld 1.
In artikel 11 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen zoals gewijzigd bij
wet van 16 juli 1993 werden bepalingen opgenomen waarbij aan de decretale wetgever
de bevoegdheid werd gegeven om de niet-naleving van zijn wetgeving strafbaar te
stellen en straffen te bepalen 2.
Dit betekent in concreto :
 -de hoedanigheid van agent of officier van gerechtelijke politie toekennen aan
beëdigde ambtenaren van de Gemeenschaps- of Gewestregering of van instellingen
die onder het gezag of het toezicht van de Gemeenschaps- of Gewestregering
ressorteren;
-

de bewijskracht regelen van processen-verbaal;

-

de gevallen bepalen waarin een huiszoeking kan plaatshebben.

In de voorbereidende werken van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht
op de politiediensten, hebben noch de Minister van Binnenlandse Zaken, noch de
Minister van Justitie zich duidelijk uitgesproken over de vraag of de politieambtenaren
1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten. Jaarverslag 1994, 131-132 en jaarverslag 1995, 13 17.

2

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, B.S. van 15 augustus 1980,
gewijzigd bij wet van 16 juli 1993, B.S. van 20 juli 1993.
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of diensten van gewesten en gemeenschappen, die belast zijn met opdrachten die
betrekking hebben op aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen
of gewesten behoren, onder toepassing vallen van de wet.
Volgens de Minister van Justitie zou er een bijzondere wet nodig zijn om het toezicht
door het Vast Comité P en zijn Dienst Enquêtes mogelijk te maken op de politiediensten
van gewesten en gemeenschappen. In dezelfde zin stelde de Minister dat de term
"minister" die in artikel 5 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de
politiediensten wordt gebruikt, alleen betrekking heeft op leden van de federale Regering
1
.
De tekst van het huidig artikel 3 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht
op de politiediensten is geïnspireerd op het voorstel van de Raad van State, die van
mening was dat een opsomming van de politiediensten “... praktisch onmogelijk is (sic)
...” 2.
Indien de wetgever de bedoeling had de politiediensten van gewesten en
gemeenschappen niet aan het toezicht van het Vast Comité P te onderwerpen, dan had
hij dit kunnen regelen op dezelfde wijze zoals de bestuurlijke en gerechtelijke overheden
aan het toezicht werden onttrokken. Dit zou echter ernstige problemen kunnen
veroorzaken in de controle op diensten die uit gemengde korpsen bestaan, zoals bvb. de
luchtvaartpolitie en in het toezicht op de werking van gecoördineerde acties waarbij
federale en regionale diensten samenwerken.
De zorg voor doelmatigheid en efficiëntie van politiediensten en de bescherming van de
fundamentele rechten van de burger zijn te belangrijk om door onzorgvuldigheid te
worden ontsierd.

1

Ontwerp van wet tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, Senaat, 1258-2,
90/91.

2

Ontwerp van wet tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, advies van de
Raad van State, dd. 30 augustus 1990, Kamer 1305/1-90/91.
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3.

DE ARTIKELEN 7 EN 9 VAN DE WET VAN 18 JULI 1991
Het artikel 7 van de wet van 18 juli 1991 geeft een opsomming van de overheden die
bevoegd zijn hun verantwoordelijkheden op te nemen ten aanzien van de politiediensten.
Het artikel 9 van de wet van 18 juli 1991 legt aan het Vast Comité P de verplichting op
een verslag over elk onderzoek over te zenden aan de bevoegde minister of aan de
bevoegde overheid, zoals bepaald in artikel 7.

3.1.

ARTIKEL 9
“(...) Het Vast Comité P, zendt naargelang het geval, aan de bevoegde minister of aan de
bevoegde overheid, alsmede aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de
Senaat, een verslag over betreffende elk onderzoek. Dit verslag is vertrouwelijk tot bij
de mededeling aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de Senaat,
overeenkomstig artikel 11.
In dat verslag staan de conclusies over de teksten, de activiteiten of de werkwijzen die in
artikel 1 vermelde doelstellingen in het gedrang zouden kunnen brengen.
De bevoegde minister of de bevoegde overheid kan, over de onderzoeksverslagen, een
gedachtewisseling beleggen met het Vast Comité P.
Dit Comité kan zelf voorstellen dat een dergelijke gedachtewisseling wordt belegd.
De bevoegde ministers of overheden lichten binnen een redelijke termijn het Vast Comité
P in over het gevolg dat zij geven aan zijn besluiten”.
Het probleem stelt zich ten aanzien van artikel 7, 4°, b, namelijk de bevoegdheid met
betrekking tot de organisatie van de gemeentepolitie.

3.2.

ARTIKEL 7
“
verstaan, naargelang het geval : (...)
(...)

4° de minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoort, voor:
a)
de uitoefening, door de politiediensten, van de opdrachten van
bestuurlijke politie;
b)

de organisatie van de gemeentepolitie. (...) “

De organisatie van de gemeentepolitie is in principe een materie van gemeentelijk
belang in overeenstemming met de gemeentelijke autonomie.
Met de wet van 11 februari 1986 op de gemeentepolitie 1 zijn de bevoegdheden van de
centrale overheid aanzienlijk uitgebreid, waardoor het beheer van de gemeentelijke
politiemacht en het toezicht van de centrale overheden op de beslissingen van de
gemeenteoverheden ten aanzien van het politiepersoneel werd verscherpt 2.
1

B.S. van 6 december 1986.

2

Wetsontwerp op de gemeentepolitie, Kamer, 1009, 84/85. Advies van de Raad van State, 14.
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De tendens is doorgezet met de wet van 15 juli 1992 1 en de wet van 5 augustus 1992
2
waardoor zowel bepalingen met betrekking tot het personeel van de gemeentepolitie,
als opdrachten van de gemeentepolitie, de kledij-, de uitrustings- en bewapeningsnormen
van de gemeentepolitie, de overlegorganen van de gemeentepolitie en alles wat met
coördinatie met andere politiediensten te maken heeft, door het centraal gezag worden
bepaald.
Wat tot de bevoegdheid van de plaatselijke besturen behoort en wat niet, wordt trouwens
bepaald door wat de wet-, decreet- of ordonnantiegever aan hun beslissingsrecht
overlaten 3.
De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen regelt de
principes van het administratief toezicht 4 en voerde dan ook het onderscheid in tussen
het gewoon administratief toezicht en het specifiek administratief toezicht 5 dat juist als
bedoeling heeft een grotere controle van de centrale overheid op de lokale besturen, met
betrekking tot een bepaald onderdeel van het centraal beleid, te bewerkstellingen. In
principe is het gewoon administratief toezicht een bevoegdheid van de gewestregeringen
en de gemeenschapsregeringen terwijl de federale overheid bevoegd blijft voor de
uitoefening van het specifiek administratief toezicht op de handelingen waarvoor de
federale overheid bevoegd is 6.
Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de gewestregeringen bevoegd blijven voor de
uitoefening van het specifiek administratief toezicht, zolang door een wet of decreet,
geen andere overheid werd aangewezen om het administratief toezicht uit te oefenen 7.
In concreto betekent dit het volgende. Alle maatregelen die de federale overheid treft
met betrekking tot de doelmatigheid en de efficiëntie van de gemeentepolitie en die een

1

Wet van 15 juli 1992 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, B.S. van 22 december 1992.

2

Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, B.S. van 22 december 1992.

3

A. Mast - J. Dujardin, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Kluwer rechtswetenschappen,
1994, 367.

4

"Het administratief of bestuurlijk toezicht is het geheel van de middelen waarover de toezichthoudende
overheid beschikt om de gedecentraliseerde overheden (de provincies, de gemeenten, de agglomeraties
en federaties van gemeenten) en diensten (de organismen van openbaar nut) te verplichten de wet na te
leven (legaliteitscontrole) en het algemeen belang te eerbiedigen (opportuniteitscontrole), zonder zich
echter in beginsel in hun plaats te mogen stellen of hun beslissingen te mogen wijzigen". J. Dujardin J. Vande Lanotte, Inleiding tot het publiek recht, Deel 1, Die Keure, 1994, 5.

5

Het gewoon administratief toezicht heeft betrekking op de handelingen van de lokale besturen binnen
hun zogenaamde "autonomie", dit is de grondwettelijke erkende bevoegdheid om aangelegenheden
van gemeentelijk, respectievelijk provinciaal belang te regelen, terwijl het specifiek administratief
toezicht betrekking heeft op de zogenaamde "medebewindstaken", dit is de nauwkeurig omschreven
verplichting tot medewerking aan de uitvoering van de regelen van hoger gezag. A. Mast - J.
Dujardin, o.c., 90.

6

A. Mast - J. Dujardin, o.c., 384.

7

A. Mast - J. Dujardin, o.c., 386.
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rechtstreeks belang hebben op de activiteiten en de werkwijzen van die politiedienst
vallen onder toezicht van andere overheden 1.
Die "andere" overheden komen echter niet voor in de lijst van bevoegde overheden
volgens de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en
inlichtingendiensten.
Op deze wijze ontstaat een anomalie in die zin dat de controle die de federale wetgever
op de gemeentepolitie heeft georganiseerd voor een stuk haar efficiëntie verliest omdat
de bevoegde overheid niet het "toezicht" uitoefent en de toezichthoudende overheid niet
"bevoegd" is.
Gelet op de huidige evolutie inzake politieorganisatie, waarbij federale en lokale
politiediensten samen zullen instaan voor de basispolitiezorg in supralokale structuren, is
het wenselijk dat de federale wetgever oordeelt dat de toepassing van de regels die hij
vaststelt aan een bijzonder toezicht worden onderworpen dat aansluit bij de controle die
hij heeft ingesteld en beter aangepast is aan het toezicht dat volgt uit de toepassing van
de gemeentewet 2.

1

Voor een goed begrip van de verschillende overheden die thans dit toezicht op het grondgebied van het
Rijk uitoefenen, raadplege men A. Mast - J. Dujardin, o.c., 379 e.v.

2

In het advies dat de Raad van State, afdeling wetgeving, negende kamer op 9 mei 1984 aan de ViceEerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken overzond, wordt de keuze van een specifiek
toezicht van de federale wetgever aan de regering voorgesteld. Wetsontwerp op de gemeentepolitie,
Kamer, 1009, 84/85. Advies van de Raad van State, 18.
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4.

DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 9 VAN DE WET VAN 18 JULI
1991
Het artikel 9 van de wet van 18 juli 1991 omschrijft een van de fundamentele opdrachten
van het Vast Comité P.
ARTIKEL 9
“Het Vast Comité P stelt onderzoeken in naar de activiteiten en de werkwijzen van de
politiediensten, naar hun interne reglementen en richtlijnen, alsmede naar alle
documenten die de handelwijze van de leden van de politiediensten regelen, met
uitzondering van de richtlijnen inzake het opsporings- en vervolgingsbeleid en inzake
het beleid met betrekking tot de bestuurlijke politie.
De politiediensten zenden uit eigen beweging aan het Vast Comité P de interne
reglementen en richtlijnen over, alsook alle documenten die de handelwijze van de leden
van die diensten regelen. Het Vast Comité P en de Dienst Enquêtes voor de
politiediensten zijn ertoe gerechtigd alle teksten die zij noodzakelijk achten voor het
vervullen van hun opdracht, te laten overleggen.” (...)
Binnen het kader van deze opdracht, onderzoekt het Vast Comité P de handelingen, dit
wil zeggen de tussenkomsten en de werkwijze van de politiediensten, en de interne
reglementen en richtlijnen bij de politiediensten. Ook alle andere interne documenten
die de werking van de politiediensten en de handelwijze van de leden ervan regelen
vormen het voorwerp van onderzoek. Daarom is in de tweede alinea van dit artikel
bepaald dat de politiediensten uit eigen beweging die teksten overmaken, en dat het Vast
Comité P en de Dienst Enquêtes teksten kunnen opvragen. Telkens moet worden
nagegaan of de handelingen of andere documenten de individuele rechten en vrijheden,
of de doelmatigheid en de coördinatie van de werking van de politiediensten niet in het
gedrang brengen 1.
De richtlijnen en documenten die beslissingen inzake het opsporings- en
vervolgingsbeleid of beslissingen inzake het beleid van bestuurlijke politie inhouden,
vormen evenwel niet het voorwerp van onderzoek door het Vast Comité P. Aangezien
de bevoegdheid om deze beslissingen te nemen bij de gerechtelijke of de bestuurlijke
overheid berust, is dit het logisch gevolg en eigenlijk een bevestiging van wat reeds
bepaald is in de eerste twee artikelen.
Het toezicht dat door deze wet wordt ingericht heeft betrekking op de politiediensten, die
het beleid uitvoeren maar niet bepalen, en niet op de overheden onder wiens gezag zij
hun opdracht uitoefenen 2.
De uitzondering die in artikel 9 wordt gemaakt "behoudens over de beslissingen van
opsporings- en vervolgingsbeleid en van beleid inzake bestuurlijke politie", strekt er dus
toe de beleidsbeslissingen uit te sluiten die worden genomen door de bevoegde
1

Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten - Memorie van
Toelichting - Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1305/1-90/91, 17-18.

2

Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten - Memorie van
Toelichting - Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1305/1-90/91, 17-18.
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gerechtelijke of bestuurlijke overheden waardoor deze overheden specifieke
opdrachten aan de politiediensten geven of bepalen welk soort opdrachten de
politiediensten bij voorrang moeten uitoefenen.
Een voorbeeld kan dat duidelijk maken :
“(...) Op het vlak van de handhaving van de openbare orde beslist de bevoegde
bestuurlijke overheid of zij bepaalde manifestaties toelaat en of de politiediensten
daartegen optreden. De beslissing om een betoging te laten uiteendrijven is dus een
beslissing van de burgemeester of de Minister als bestuurlijke overheid, waarvoor hij
politiek verantwoordelijk is. Hier speelt de politieke controle van de verkozen
volksvertegenwoordigers ten aanzien van de uitvoerende macht, en het Vast Comité is
niet bevoegd om de beleidsbeslissingen van de bestuurlijke overheid te onderzoeken.
Controle is wel mogelijk op de wijze waarop de politiediensten deze beleidsbeslissingen
uitvoeren.” (...) 1
Het Vast Comité P kan ook controleren of deze beleidsbeslissingen niet worden
onttrokken aan de bevoegde overheid, en zelfstandig worden genomen door
politieambtenaren of officieren. Bovendien kan worden gecontroleerd op welke wijze
de politiediensten die beslissingen uitvoeren, welke methodes ze daarvoor toepassen. Er
kan worden nagegaan of de door de politiediensten toegepaste methodes de
fundamentele rechten en vrijheden van de burgers niet in het gedrang brengen, of zij de
efficiëntie en de coördinatie van de politiediensten niet in de weg staan 2.
De richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid ressorteren onder de overheid die politiek
verantwoordelijk is, en kunnen dus ook geen voorwerp zijn van controle. De richtlijnen
echter betreffende de politiemethodes vormen wel het voorwerp van controle voor het
Vast Comité P 3.
Een en ander is niet of moeilijk uitvoerbaar zonder in het bezit te zijn van de
omzendbrieven en richtlijnen die door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie
aan de politiediensten worden overgezonden.
Zo werd de belangrijke omzendbrief POL 26bis betreffende de bewapening van de
gemeentepolitie ter vervanging van de omzendbrief POL 26 van 9 oktober 1986 nooit
gepubliceerd, maar rechtstreeks overgemaakt aan de Provinciegouverneurs, aan de
Dames en Heren Arrondissementscommissarissen, aan de Dames en Heren
Burgemeesters en Schepenen en aan de Heren directeurs van de trainings- en
opleidingscentra van de gemeentepolitie.
Twee categorieën in deze groep van bestemmelingen hebben hoegenaamd geen
bevoegdheid in de materie, terwijl het Vast Comité P, weliswaar bevoegd, maar geen
bestemmeling is.
In deze orde van gedachten is het dan ook vreemd dat in het geciteerde wetsontwerp het
artikel 9 wordt aangevuld met een lid als volgt :
1

Ibidem.

2

Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten - Memorie van
Toelichting - Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1305/1-90/91, 17-18.

3

Ibidem, 19.
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“Het Vast Comité P mag enkel op verzoek van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, van de Senaat of van de bevoegde minister advies uitbrengen
over een ontwerp van wet, van koninklijk besluit, van circulaire of over enig ander
document van welke aard ook waarin de beleidslijnen van de bevoegde ministers zijn
geformuleerd”.
Het is immers onmogelijk een advies uit te brengen over documenten waarvan men geen
bestemmeling is.
Het is daarom noodzakelijk dat het Vast Comité P en zijn Dienst Enquêtes rechtstreeks
in het bezit zouden worden gesteld van alle omzendbrieven en richtlijnen uitgaande van
de bevoegde overheden die betrekking hebben op de activiteiten en werkwijzen van de
politiediensten, door hen op te nemen in de lijst van bestemmelingen.
Niettegenstaande het voornoemde reeds uitdrukkelijk terug te vinden is in het
jaarverslag van het Vast Comité P van 1995 werd aan de vraag nog niet voldaan, meer
nog, het schrijven terzake dd. 02 augustus 1995 gericht aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Justitie werd zelfs niet beantwoord 1.

1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, jaarverslag 1995, 15-17.
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5.

HET ARTIKEL 15 VAN DE WET VAN 18 JULI 1991
“Het Vast Comité P oefent het gezag uit over de Dienst Enquêtes voor de politiediensten,
vertrouwt hem onderzoeken toe en ontvangt verslagen over alle onderzoeken die worden
uitgevoerd.
Wanneer zij evenwel een opdracht van gerechtelijke politie vervullen, staan het hoofd en
de leden van de Dienst Enquêtes voor de politiediensten onder het toezicht van de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep of de auditeur-generaal bij het Militair
Gerechtshof ”.
Reeds tijdens de bespreking van het wetsontwerp tot regeling van het toezicht op politieen inlichtingendiensten is gebleken dat een strikte scheiding tussen gerechtelijke en nietgerechtelijke onderzoeken voor de nodige problemen zou zorgen 1.
Het is immers altijd de bedoeling geweest na te gaan of de vastgestelde handelingen en
werkwijzen van een politiedienst een aantasting betekenen van rechten en vrijheden dan
wel een gebrek aan doelmatigheid of aan coördinatie aantonen, ongeacht de aard van het
onderzoek 2.
De structuur van het artikel 15 leidt tot verschillende interpretaties waarbij het eerste lid
van toepassing wordt verklaard op de niet-gerechtelijke onderzoeken en het tweede lid
op de gerechtelijke dossiers.
Nochtans verklaarde de Minister van Binnenlandse Zaken bij de bespreking van het
wetsontwerp :
“Het Vast Comité P heeft de volheid van bevoegdheid. Het moet op ieder ogenblik
kunnen weten waar de Dienst Enquêtes mee bezig is” 3.
Het kan dus niet de bedoeling zijn de activiteiten van de Dienst Enquêtes P op te delen
in twee strikt gescheiden activiteiten onder het gezag van twee verschillende overheden.
Het Vast Comité P oefent het gezag uit over de Dienst Enquêtes, ongeacht de aard van
de opdracht. Het gezag van de gerechtelijke overheden vormt een supplementair gezag
op de handelingen die de Dienst Enquêtes stelt in hoedanigheid van officier van
gerechtelijke politie.
In feite zou de verhouding van de Dienst Enquêtes tot het Vast Comité P kunnen
vergeleken worden met de verhouding van de politiediensten zelf met hun
respectievelijke overheden.
Dat wil zeggen dat de Dienst Enquêtes het Vast Comité P systematisch op de hoogte
brengt van de informatie waarvan de Dienst kennis krijgt bij de uitoefening van de
opdrachten van gerechtelijke politie wanneer die van belang is voor de toepassing van
het artikel 1 van de wet van 18 juli 1991.

1

Doc. Kamer - 1305/8 - 90/91.

2

Doc. Kamer - 1305/1 - 90/91.

3

Doc. Kamer - 1305/8 - 90/91, 89.
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Een voorbeeld daarvan bevindt zich in dit jaarverslag zelf. De informatie m.b.t. de
bestuurlijke en gerechtelijke aanhoudingen vermeld in hoofdstuk IV is bijna uitsluitend
afkomstig uit gerechtelijke dossiers. Wanneer de Dienst Enquêtes niet het initiatief
neemt uit het aantal gerechtelijke onderzoeken m.b.t. een bepaald fenomeen de nodige
conclusies te trekken en deze bij wijze van verslag aan het Vast Comité P mee te delen,
blijft het Comité van deze belangrijke informatie verstoken en kan het zijn doelstellingen
van artikel 1 van de wet niet nastreven.
Het is evident dat het Vast Comité P geen inzage kan krijgen van gerechtelijke dossiers
en zich niet kan mengen in het verloop van het dossier.
Het Vast Comité P kan ook specifieke informatie opvragen die onder het gezag van de
gerechtelijke overheden kan worden verstrekt.
De strakke interpretatie tussen het eerste en tweede lid van het artikel 15 heeft geleid tot
een verzelfstandiging van de Dienst Enquêtes die de werking van het Vast Comité P
bemoeilijkt en vertraagt. Een wijziging van de wet dringt zich op.
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HOOFDSTUK III
DE TOEZICHTSONDERZOEKEN NAAR DE WERKING VAN
BEPAALDE KORPSEN VAN DE GEMEENTEPOLITIE
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6.

INLEIDING
Het Vast Comité P heeft gedurende de werkingsjaren 1995 en 1996 een aantal
toezichtsonderzoeken uitgevoerd naar de werking van bepaalde korpsen van de
gemeentepolitie 1. Deze toezichtsonderzoeken werden uitgevoerd hetzij op vraag van de
lokale overheid, hetzij op initiatief van het Vast Comité P 2.
Andere onderzoeken werden uitgevoerd op vraag van de federale overheid, maar hadden
dan enkel betrekking op een specifieke materie of een welomschreven probleem, meestal
naar aanleiding van één of andere gebeurtenis 3.
De specifieke conclusies van de onderzoeken hebben uiteraard enkel betrekking op het
onderzochte politiekorps. Zij werden dan ook alleen bekend gemaakt aan het Parlement
en aan de bevoegde overheden.
Op het einde van een werkjaar is het echter wel mogelijk een analyse te maken van het
geheel van de gevoerde onderzoeken en te peilen naar bepaalde tendensen en/of
markante vaststellingen die eigen zijn aan het geheel of aan een gedeelte van de
enquêtes.
In het jaarverslag 1995 werd aldus vastgesteld dat in alle onderzochte politiekorpsen de
principes van het modern management vaak niet gekend waren en dat de organisaties
zeer dikwijls de kenmerken vertoonden die inherent zijn aan ouderwetse bureaucratieën,
die het buitengewoon moeilijk hebben zich aan te passen aan de huidige veranderingen 4.
Deze vaststelling gaf aanleiding tot een aanbeveling tot herziening van het traditioneel
en juridisch-beroepstechnisch concept van de vorming van politieofficieren naar een
gemeenschappelijk programma voor de drie politiediensten inzake management en
korpsbeheer, gebaseerd op de hoofdthema’s van het overheidsmanagement 5.
De analyse van de toezichtsonderzoeken uitgevoerd gedurende het werkjaar 1996 stelt
duidelijk een ander probleem aan de orde, namelijk dat van de gezagsverhoudingen
tussen de overheid en de politiediensten.
De talrijke probleemsituaties in vele gemeenten en politiekorpsen van de
gemeentepolitie tonen aan dat de gezagsrelatie tussen burgemeester en korpschef nog
steeds het voorwerp is van meningsverschillen en scherpe conflicten waarbij een
manifeste miskenning van wederzijdse rechten en plichten geen uitzondering is.

1

In totaal werden 14 toezichtsonderzoeken uitgevoerd of afgewerkt.

2

Twee onderzoeken werden uitgevoerd op vraag van de lokale overheid, negen onderzoeken werden
ambtshalve gestart.

3

Drie onderzoeken berusten op een vraag van de regering.

4

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 174.

5

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 174.
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7.

ALGEMENE CONCLUSIES MET BETREKKING TOT DE
RELATIE TUSSEN DE BURGEMEESTER EN DE KORPSCHEF IN
BEPAALDE KORPSEN VAN DE GEMEENTEPOLITIE

“(...) Nochtans ben ik van oordeel dat de toestand van rechtsonzekerheid aldus
geschapen, alsmede uw vroegere beslissingen als voogdijoverheid inzake
disciplinaire sancties en het feit dat gij ditmaal al ten gronde beslist hebt
vooraleer ik enige disciplinaire procedure heb kunnen inleiden, het hoognodig
is aan de gemeenteraad voor te stellen :
-

het gemeentelijk politiekorps af te schaffen;

-

het politiepersoneel ter beschikking te stellen van de gouverneur en
de commissaris van de procureur, vermits die nu reeds 24 uur op 24
exclusief te zijner beschikking staat;

-

een begrotingswijziging in die zin goed te keuren. Dit betekent een
minderuitgave van 27.000.000,- BEF;

-

het commissariaat ter beschikking te stellen van de rijkswacht” 1.

De professionaliteit en de vakbekwaamheid van zowel de burgemeester als de korpschef
loopt als een rode draad doorheen de onderzoeken. In vrijwel alle gevallen van
relatieproblemen bleek dat het gebrek aan kennis-kunde en capaciteiten aan de basis lag
van de conflicten.
De korpschefs blijken wel goede politieambtenaren te zijn en de burgemeesters
uitstekende politici, maar blijkbaar is dat onvoldoende om te komen tot een goed
korpsbeheer.
Nogal wat relaties werden beheerst door persoonlijke tegenstellingen waarbij duidelijk
bleek dat men zich aan beide zijden niet bewust was van de wederzijdse rechten en
plichten. Daardoor werden een aantal problemen van politiewerking op beleidsniveau
en op organisatieniveau onoplosbaar.
In sommige gevallen werd de relatie beheerst door talrijke meningsverschillen over
relatief onbelangrijke zaken zoals verlofregeling, het tijdsgebruik, dienstaanwijzingen,
enz. Dit leidde dan tot situaties waarin de persoonlijke belangen van de burgemeester en
de korpschef het algemeen veiligheidsbelang domineerden.

1

Uittreksel uit een brief van een burgemeester aan een provinciegouverneur naar aanleiding van een
slepend conflict met de korpschef, opgenomen in het toezichtsonderzoek m.b.t. de werking van het
politiekorps.
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De betrokkenheid van de bestuurlijke overheid, c.q. de burgemeester met het
politiekorps is soms minimaal met ernstige gevolgen voor het politiekorps op het vlak
van de middelen, het materiaal en de uitrusting.
In heel wat gevallen werd vastgesteld dat de gezagsbevoegdheid van de overheid niet of
nauwelijks werd uitgeoefend met alle gevolgen vandien op het vlak van de discipline in
de politiekorpsen.
Daar tegenover staan dan weer een aantal flagrante gevallen van rechtstreekse
inmenging in de dagelijkse leiding van het politiekorps waardoor de burgemeesters zich
als het ware in de plaats gaan stellen van de korpschef en op deze wijze een gezonde
relatie onmogelijk maken.
Het dualisme in de gezagsrelatie van de gemeentepolitie met bestuurlijke en
gerechtelijke overheden wordt soms verkeerd geïnterpreteerd en/of misbruikt. In
sommige gevallen wordt een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan een overheid
“gebruikt” als alibi tegenover de andere overheid.
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8.

DE ALGEMENE PRINCIPES VAN GEZAG, LEIDING EN
TOEZICHT

8.1.

GEZAG EN LEIDING

“(...) Ik heb de eer en het genoegen U te melden dat de Heer (...), bij besluit van
de Heer Provinciegouverneur, is benoemd tot adjunct-politiecommissaris van
onze gemeente.
Na deze benoeming zal volgende regeling gelden :
de Heer Commissaris (...) is vooral belast met de gerechtelijke
opdrachten en verhoren;
-

8.1.1.

de Heer adjunct (...) zal het bevel voeren over het politiekorps (...)” 1.

DE WET OP HET POLITIEAMBT
Het is niet altijd eenvoudig geweest om te bepalen wie bij het inzetten van de
politiediensten en het bepalen van de interventieprincipes de eindverantwoordelijke was
inzake politiezorg. De kritiek op de onduidelijkheid rond de gezagsverhoudingen tussen
de overheid en de politiediensten was soms terecht 2.
De wet op het politieambt verhelpt deze situatie in ruime mate 3.
Artikel 5, 1e lid
“Voor het vervullen van de opdrachten van bestuurlijke politie staan de politiediensten
onder het gezag van de bestuurlijke overheden, waaronder zij overeenkomstig de wet
ressorteren”.
De wetgever heeft zeer duidelijk gesteld dat de politiediensten uitvoeringsorganen zijn
onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de overheden. Dit betekent dat deze
politieambtenaren hun opdrachten uitoefenen en optreden onder het gezag en dus
volgens de bevelen of richtlijnen van de overheden.
Het hiërarchisch gezag over de gemeentepolitie inzake bestuurlijke politie komt
onbetwistbaar aan de burgemeester toe 1.
1

Uittreksel van een dienstorder opgesteld door een burgemeester, ter attentie van het politiepersoneel
van zijn gemeente, vastgesteld tijdens een toezichtsonderzoek.

2

Bourdoux, De Raedt, Duchatelet & Seurynck, De wet op het politieambt - Handboek voor
leidinggevende politieambtenaren, uitgeverij Politeia V.Z.W., Brussel, 1993, 29.

3

Ibidem.
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Artikel 6, 1e lid
“De politiediensten vervullen hun opdrachten overeenkomstig de onderrichtingen,
vorderingen en bevelen van de bevoegde overheden, onverminderd de bevoegdheden en
verplichtingen die voor bepaalde politieambtenaren voortvloeien uit hun hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings of van
de krijgsauditeur”.
Zelfs in de situaties waarin de politiediensten op eigen initiatief optreden, blijven zij
ondergeschikt aan dit gezag en moet hun optreden beperkt blijven binnen de
beleidslijnen die door de overheid werden uitgetekend.
De burgemeester beschikt ten opzichte van de korpschef over een rechtstreeks
hiërarchisch gezag met betrekking tot de bestuurlijke politie, de organisatie van het
korps en de verdeling van taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie.
De overheden die geen rechtstreeks hiërarchisch gezag uitoefenen richten zich tot het
politiekorps door middel van vorderingen. Zo kan de burgemeester de rijkswacht
vorderen en kan het openbaar ministerie bepaalde taken aan het politiekorps opleggen.
Dat geldt ook voor de vorderingen die het lenen van de sterke arm beogen.
Wanneer de gevorderde politiedienst zich niet schikt naar de wensen van de vorderende
overheid, kan deze laatste zich steeds tot de burgemeester wenden en vragen zijn
hiërarchisch gezag uit te oefenen en bevel te geven de opdrachten uit te voeren 2. Voor
de naleving van de principes van behoorlijk bestuur en eenheid van bevel, zal de
burgemeester zijn bevelen echter alleen aan de korpschef richten3.
De bevelen of richtlijnen van de overheden met hiërarchisch gezag, hebben voorrang op
de vorderingen van de overheden die beschikken over een recht tot vordering. Concreet
betekent dit dat er conflicten kunnen ontstaan tussen de bevelen van de burgemeester
aan zijn politiekorps en de vorderingen van de procureur des Konings. Het is aan de
overheden om dit conflict op te lossen en niet aan de politiedienst 4.
Artikel 7
“In de gevallen waarin de politiediensten krachtens de wet op eigen initiatief kunnen
optreden, blijven zij overeenkomstig de wet ressorteren onder de bevoegde overheden”.
Voor het vervullen van de opdrachten van bestuurlijke politie staat de gemeentepolitie,
overeenkomstig artikel 172 van de nieuwe gemeentewet, onder het hiërarchisch gezag
van de burgemeester. Om die reden moet de korpschef aan de burgemeester
voortdurend verantwoording afleggen over het doen en laten van zijn politiekorps.

1

Wetsontwerp op het politieambt - Memorie van Toelichting - Kamer, nr. 1637/1-90/91, 14.

2

Wetsontwerp op het politieambt, o.c., 18.

3

Ibidem, 19.

4

Omzendbrief met betrekking tot de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, B.S. van 20 maart
1993.
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Politiediensten kunnen niet volledig zelfstandig hun beleid en methodes bepalen. Het
spreekt vanzelf dat zij vaak op eigen initiatief tussenbeide komen en maatregelen treffen,
maar dan steeds binnen de beleidslijnen door de gezaghebbende overheid uitgestippeld 1.
Het is dus de burgemeester die op het vlak van de bestuurlijke politie een hiërarchische
positie inneemt t.o.v. de korpschef. Deze relatie heeft ook haar invloed op het uitvoeren
van de taken van gerechtelijke politie in hun verhouding tot het bestuurlijke. Heeft de
korpschef als officier van bestuurlijke en gerechtelijke politie een wettelijk initiatiefrecht
dan toch blijft hij ondergeschikt aan het gezag van de burgemeester.
8.1.2.

DE NIEUWE GEMEENTEWET
Op 4 juni 1990 besliste de Regering dat de Minister van Binnenlandse Zaken
rondetafelconferenties zou organiseren met de burgemeesters en met de korpschefs van
de gemeentepolitie om maatregelen en voorstellen te bespreken voor het versterken van
de lokale politiefunctie.
Een van de gevolgen van deze rondetafelconferenties was het ontwerp van wet tot
wijziging van de nieuwe gemeentewet met als belangrijkste doelstelling de werking van
de gemeentepolitie te verbeteren. Onder de voorgestelde maatregelen bevond zich ook
de verfijning van de positie van de burgemeester en van de korpschef 2.
Het ontwerp van wet heeft geleid tot de wet van 15 juli 1992 tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet waarbij een aantal bepalingen in de gemeentewet worden ingevoegd,
vervangen of opgeheven 3 4.
1

Bourdoux, De Raedt, Duchatelet & Seurynck, o.c., 55.

2

Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet - Doc. Kamer, 454/4-91/92 - Doc. Senaat, 3132 (B.Z. 91/92)

3

Wet van 15 juli 1992 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, B.S. 22 december 1992.

4

Op 17 juli 1996 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de
nieuwe gemeentewet; de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973
betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht. Het ontwerp
moet worden gezien in het licht van het streven naar de uitbouw van een goed geïntegreerd
veiligheidsbeleid, inzonderheid op lokaal vlak en waarbij de belangrijke rol van de burgemeester en de
noodzaak van een versterkte coördinatie van de politiediensten wordt onderstreept. In die context is
een wettelijke precisering van de verhouding tussen de burgemeester, de gemeentepolitie en de lokale
rijkswacht bijzonder aangewezen.

Dit ontwerp van wet stoelt op volgende principes :
a. de uitdrukkelijke wettelijke bekrachtiging van de rol van de burgemeester als spilfiguur inzake het
gemeentelijk veiligheidsbeleid;
b. de uitbreiding van de rapporteringsverplichting van de korpschef van de gemeentepolitie t.a.v. de
burgemeester en de invoering van een gelijkaardige verplichting in hoofde van de lokale
rijkswachtoverheid. Ook zal in een wederzijdse informatie-uitwisseling tussen beide politiediensten
worden voorzien;
c. de mogelijkheid voor de burgemeester om richtlijnen te geven aan de rijkswacht omtrent het
gemeentelijk veiligheidsbeleid en de verplichting voor de rijkswacht om zich hiernaar te schikken;
d. een uitbreiding van het vorderingsrecht van de burgemeester t.o.v. de rijkswacht;
e. de afdwingbaarheid van de richtlijnen en vorderingen.
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Artikel 171bis
“Aan het hoofd van elk politiekorps staat een korpschef die de graad heeft van
hoofdcommissaris van politie of commissaris van politie, dan wel van hoofdveldwachter
of enige veldwachter. De korpschef is onder het gezag van de burgemeester belast met
de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken van het politiekorps.
Met het oog op een goed beheer van het politiekorps, brengt de korpschef de
burgemeester op de hoogte van al wat betrekking heeft op het gemeentelijk politiekorps
en de uitvoering van zijn opdrachten (...)”.
Over de draagwijdte van het artikel 171bis is tot nu toe weinig gezaghebbends of
betekenisvol gepubliceerd. De wetgever heeft er zich indertijd over verheugd dat het
gezag van de burgemeester inzake het beheer van het gemeentelijk politiekorps werd
bevestigd, ook t.o.v. de procureur des Konings1.
Anderzijds wordt zijn gezagsverhouding met de korpschef beschreven in een aantal
parlementaire vragen en antwoorden die richtinggevend zijn.
“Artikel (...) preciseert dat de korpschef de (...) opdrachten volbrengt onder het gezag
van de burgemeester.
Hier dienen de algemene principes gehanteerd te worden die de overhand hebben inzake
organisatie en overdracht van macht in een openbare dienst.
Met het oog op een doeltreffend beheer van het politiekorps bepaalt de burgemeester de
principiële opties en neemt alle belangrijke beslissingen, die hij aan de korpschef
meedeelt. Het in acht nemen van de hiërarchische lijn is hier zoals elders een principe
van doeltreffendheid.
Er dient uit besloten te worden dat de kwesties van de organisatie van de dienst onder de
rechtstreekse bevoegdheid van de korpschef ressorteren” 2.
Dit is niet meer of niet minder dan de vertaling van beginselen van behoorlijk bestuur.
De burgemeester maakt de principiële keuzes, maar moeit zich niet met de uitvoering
ervan in de praktijk. Dit houdt bvb. in dat de burgemeester de principes van de
dienstregeling vastlegt terwijl de korpschef zelf beslist wie binnen deze principes welke
taken uitvoert en wanneer.
Uiteraard zal een en ander moeten gebeuren in permanent overleg, onverminderd de
bevoegdheden van de overlegcomités in deze materie 3.
De leiding, de organisatie en de verdeling van taken van een politiekorps heeft o.m. tot
doel te verzekeren dat zowel de opdrachten van bestuurlijke als van gerechtelijke politie
op een zo goed mogelijke wijze kunnen worden uitgevoerd. De korpschef is met deze
verantwoordelijkheid belast.
De burgemeester draagt in feite een dubbele verantwoordelijkheid. Als functionele
overheid, wat de opdrachten van bestuurlijke politie betreft en als organieke overheid
1

Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet - Doc. Kamer, 454/4 -91/92, 10.

2

Vragen & Antwoorden - Senaat, 31 maart 1987, nr. 25, 1643.

3

Vragen & Antwoorden - Kamer, 15 januari 1990, nr. 100, 7919.
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voor het beheer van het politiekorps. Het spreekt voor zich dat wat de uitvoering van
de opdrachten van gerechtelijke politie betreft, de korpschef onder het gezag van de
gerechtelijke overheden ressorteert.
De burgemeester draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding, de organisatie en
de verdeling van de taken. Daarom is het onontbeerlijk dat hij door de korpschef
geïnformeerd moet worden van alles wat betrekking heeft op het politiekorps en de
uitvoering van zijn opdrachten.
Daarbij moet de burgemeester ook in de mate van het mogelijke op de hoogte worden
gebracht van de richtlijnen en de wensen van de procureur des Konings. Hij zal hierbij
uiteraard moeten rekening houden met de confidentialiteit van bepaalde gegevens.
Burgemeesters zijn als politieoverheid ook gehouden de deontologische principes inzake
discretie en bescherming van de privacy te respecteren.
Artikel 172 1
“De burgemeester is het hoofd van de gemeentepolitie in de uitoefening van haar
opdrachten van administratieve politie (...).
Daartoe brengt de korpschef hem verslag uit over de evolutie van de criminaliteit in de
gemeente en brengt hij hem zo spoedig mogelijk op de hoogte van gewichtige feiten die
de openbare rust, veiligheid of gezondheid kunnen verstoren.”
In zijn hoedanigheid van hoofd van de gemeentepolitie in de uitoefening van haar
opdrachten van bestuurlijke politie en van verantwoordelijke voor de handhaving van de
openbare orde op het grondgebied van de gemeente, moet aan de burgemeester, met het
oog op het uitwerken van een gepast preventiebeleid, verslag worden uitgebracht over de
evolutie van de criminaliteit.
Dit door de korpschef uit te brengen verslag heeft het karakter van een “informeel”
verslag opgesteld op basis van de door de politie vastgestelde gegevens. Het is geen
1

In het ontwerp van wet, beschreven in voetnoot 17, worden aan het artikel 172 van de nieuwe
gemeentewet volgende wijzigingen aangebracht :
1



Om hem in staat te stellen zijn verantwoordelijkheden van bestuurlijke politie uit te oefenen, brengt
de korpschef hem zo snel mogelijk op de hoogte van gewichtige feiten die de openbare rust, veiligheid
of gezondheid kunnen verstoren.
2



het tweede lid wordt vervangen door het volgende lid :

het artikel wordt aangevuld met de volgende leden :

Hij brengt hem verslag uit over het voorbije en te verwachten verloop van de veiligheidsproblemen
in de gemeente, over de voorbije en te verwachten uitvoering van de aangegane verbintenissen inzake
taakverdeling tussen de politiediensten, coördinatie van hun optreden en uitvoering van het
gemeentelijk veiligheidsbeleid. Hij licht hem ook in over de initiatieven die de gemeentepolitie
overweegt te nemen en die betrekking hebben op het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
De burgemeester ziet er bovendien op toe dat de veiligheidsproblemen binnen de gemeente het
voorwerp uitmaken van
informatie-uitwisselingen tussen de brigadecommandant of de
districtscommandant van de rijkswacht en de korpschef van gemeentepolitie, en organiseert hiertoe
regelmatig contactvergaderingen.
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statistiek, maar een intern document dat de burgemeester in staat moet stellen zijn
verantwoordelijkheid als functionele en organieke overheid te nemen 1.
Verslagen over gewichtige feiten die de openbare rust, veiligheid of gezondheid kunnen
verstoren hebben hetzelfde karakter.
Het globaal overzicht van de evolutie van de criminaliteit bestaat uit de geïntegreerde
statistieken die publieke documenten zijn en die gegevens bevatten van de drie algemene
politiediensten.
De korpschef moet de burgemeester ook op de hoogte brengen van de informatie
waarvan hij kennis krijgt bij de uitoefening van de opdrachten van gerechtelijke politie
wanneer die van belang zijn voor het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Uiteraard mag hij
hierbij het geheim van het onderzoek niet schenden.
Het is al even evident dat de burgemeester geen inzage kan krijgen in de details van de
gerechtelijke dossiers en dat hij zich niet kan mengen in het verloop van het
vooronderzoek 2.
Artikel 172bis
“In het geval van afwezigheid of verhindering van de korpschef stelt de burgemeester
onder de leden van het politiekorps met de hoogste graad, de vervangende korpschef
aan”.
In de steeds groeiende lijst van verantwoordelijkheden die aan de functie van korpschef
verbonden zijn, niet alleen op het vlak van leiding, de organisatie en de verdeling van de
taken, maar ook op het vlak van de ordehandhaving en de tucht, is het belangrijk dat de
vervanging van de korpschef geregeld wordt.
Het staat de burgemeester daarbij vrij onder de politieambtenaren met de hoogste graad
diegene aan te duiden die volgens hem, rekening houdend met zijn of haar plaats in de
korpsstructuur, het meest geschikt is om de vervanging door te voeren.
De vervanging is geen automatisme en vereist geval per geval een formele akte van de
burgemeester.
Het is evident dat de vervanging van de korpschef moet beperkt blijven tot de situaties
waarin de korpschef “afwezig” is en hij zijn verantwoordelijkheden niet kan opnemen
(langdurige ziekte, jaarlijks verlof, enz.).
De bereikbaarheid van een korpschef is immers een probleem van organisatie en kan in
de meeste gevallen perfect georganiseerd worden zonder daarom in een permanente
vervanging te voorzien 3.
Artikel 133bis 1
1

Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, Doc. Kamer, 454/4 - 91/92, 12.

2

Ontwerp van wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, Doc. Senaat, 1396-1, 90/91, 3.

3

Wetsontwerp tot wijziging van nieuwe gemeentewet, Doc. Kamer, 454/4 - 91/92, 14-15.
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“Zonder op enige wijze afbreuk te kunnen doen aan de aan de burgemeester
toegekende bevoegdheden, heeft de gemeenteraad het recht geïnformeerd te worden
door de burgemeester over de wijze waarop deze de bevoegdheden uitoefent die hem zijn
verleend krachtens artikel 133, tweede lid, artikel 171bis, eerste en derde lid, artikel
172, eerste lid en artikel 175.”
Zonder zijn beslissingen te moeten onderwerpen aan de goedkeuring van de
gemeenteraad, heeft de wetgever aan de burgemeesters een informatie- en
verantwoordingsplicht opgelegd die de democratische controle van de gemeenteraad
moet vergemakkelijken 2.
De verplichting van de burgemeester om informatie te verschaffen en verantwoording af
te leggen heeft o.m. betrekking op artikelen die hiervoor zijn behandeld, i.c. artikel
171bis en artikel 172.
Dat betekent dat de gemeenteraad informatie krijgt over de soms zeer belangrijke
verslagen die onder andere krachtens artikel 171bis en 172 opgesteld worden.
De wijze waarop de gemeenteraad wordt voorgelicht wordt beheerst door de
reglementerende bepalingen van de gemeentewet inzake procedures in de gemeenteraad.
Veiligheidsproblemen
worden
dikwijls
beheerst
door
subjectieve
“onveiligheidsgevoelens”. Het is dan ook van groot belang dat de gemeenteraadsleden
zo objectief mogelijk worden ingelicht op basis van de door de korpschef aan de
burgemeester verstrekte informatie.
Zowel de burgemeester als de gemeenteraadsleden zijn gehouden de discretieplicht en
de bescherming van de privacy te respecteren 3.
8.2.

TOEZICHT

1

In het ontwerp van wet, beschreven in voetnoot 17, worden aan het artikel 133bis van de nieuwe
gemeentewet de volgende wijzigingen aangebracht :

1 in de huidige tekst, die het eerste lid wordt, worden de woorden 133, tweede lid en 172, eerste
lid respectievelijk vervangen door 133, tweede en derde lid en 172, eerste en vierde lid;
2 het artikel wordt aangevuld met het volgende lid :


De burgemeester legt de mede door hem gesloten overeenkomsten inzake interpolitiële
samenwerking die betrekking hebben op het gemeentelijk veiligheidsbeleid en het vervullen van de
opdrachten van bestuurlijke politie ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad, voor zover die
repercussies hebben op de gemeentelijke begroting, het personeel, de gemeentelijke reglementen van
inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverorderingen.

2

Indien het hoger omschreven ontwerp van wet wet wordt, zal de burgemeester de beslissingen inzake
interpolitiële samenwerking wel moeten voorleggen. Zie hiervoor voetnoot 25.

3

Ontwerp van wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, Doc. Senaat, 313-2 (B.Z. 91/92), 13-17.
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“De vraag of ik het daarbij de ganse tijd met de korpschef eens ben, is een
andere vraag. In ieder geval, en ik vrees dat dat in vele korpsen het geval is, is
het zo dat op vele plaatsen die hiërarchie niet wordt gerespecteerd. Dat er
voortdurend iemand is die het vertrouwen heeft van de burgemeester, de
rechterhand is van de burgemeester, de “eminence grise” is van de
burgemeester en dat dat dan niet de korpschef is. Ik beweer dat dat
catastrofaal is voor de goede functionering van een politiekorps” 1.

Artikel 171bis
“(...) De burgemeester is belast met het toezicht op de leden van het gemeentelijk
politiekorps”.
Het toezicht op de leden van het gemeentelijk politiekorps is een tuchtrechtelijke
bevoegdheid die in de nieuwe gemeentewet werd opgenomen 2.
Door de uitoefening van dit toezicht kan de burgemeester zich effectief vergewissen van
de leiding en de organisatie van het politiekorps en zal hij zijn verantwoordelijkheid ten
volle kunnen opnemen.
De burgemeester beschikt tegenover het politiepersoneel slechts over een beperkte
tuchtbevoegdheid 3. Nochtans laat deze bevoegdheid hem toe om op een snelle en
discrete manier kleine tekortkomingen te beteugelen.
De tuchtbevoegdheid van de burgemeester t.o.v. politiepersoneel (m.u.v. de
commissarissen en de adjunct-commissarissen van politie, de enige veldwachters, en
natuurlijk de korpschef zelf) wordt uitgeoefend op verslag van de korpschef. Hierdoor
krijgt de korpschef een grote verantwoordelijkheid in het toezicht toebedeeld en vervult
hij als het ware de rol van “aanklager” 4.
In de parlementaire voorbereiding van de wet van 24 mei 1991, werd erop gewezen dat
een korpschef die nalaat een voorstel van tuchtstraf te doen, voor feiten die kennelijk een
tuchtvergrijp inhouden, zelf tuchtrechtelijk kan worden vervolgd, wegens het niet
nakomen van de op hem rustende verplichting 5.
Vóór de inwerkingtreding van de wet van 11 februari 1986 op de gemeentepolitie6 kon
de tuchtrechtelijke bestraffing van feiten begaan in de uitoefening van opdrachten van
1

Een burgemeester over de relatie met de korpschef, op een studiedag in 1995.

2

Nieuwe gemeentewet, Titel XIV, ingevoerd bij wet van 24 mei 1991, B.S. van 6 juni 1991 en de
omzendbrief POL 43 van 24 maart 1992 ter toelichting van de tuchtregeling van de agenten van de
gemeentepolitie, B.S. van 3 april 1992.

3

Nieuwe gemeentewet, hoofdstuk IV, artikelen 287-298, B.S. van 6 juni 1991.

4

I. Opdebeek, Tuchtrecht in de lokale besturen, die Keure, 1992, 122.

5

Ibidem, 121.

6

Wet van 11 februari 1986 op de gemeentepolitie, B.S. van 6 december 1986.
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gerechtelijke politie enkel plaatsvinden op voorstel van de gerechtelijke overheden.
Nu kan de burgemeester hiertoe het initiatief nemen. De gerechtelijke overheden
beschikken echter over een vetorecht en hebben bovendien hetzelfde initiatiefrecht 1.
In het geval van concurrerende bevoegdheden met de Koning en de Gouverneur zijn
deze laatste verplicht de burgemeester vooraf te informeren van hun voornemen een
tuchtstraf op te leggen 2.
De burgemeester moet zich, om de goede werking van de dienst te verzekeren, niet
beperken tot het opleggen van tuchtstraffen. Hij kan ook gebruik maken van
ordemaatregelen 3.
Het belang van de dienst kan eisen dat bepaalde maatregelen snel worden genomen
waarbij de individuele verantwoordelijkheid van personen bewust niet wordt onderzocht
en de verstoring van de goede gang van zaken aan niemand als fout wordt aangerekend
4
.
De burgemeester kan ook personeelsleden bij zich roepen om hen “de les te lezen”. De
tuchtoverheid is immers gerechtigd om, zonder tot eigenlijke tuchtmaatregelen te
komen, de gedragingen van personeelsleden af te keuren en hen aan te manen zich beter
te gedragen 5.
8.3.

HET “INTERN TOEZICHT”

“De verhouding met de burgemeester is zeer slecht en er is geen hoop op
beterschap.
De communicatie tussen de burgemeester en mijzelf gebeurt dus schriftelijk.
De burgemeester eist de dagverslagen op.
Ik geef ze niet omdat ze feiten bevatten die hem niet aangaan. Ik wil hem wel
een weekoverzicht geven met een overzicht of een evolutie” 6.

De verantwoordelijkheid voor de goede dagelijkse werking ligt bij de korpschef. Hij
staat er voor in dat een normaal intern toezicht wordt verricht op een aantal strategische
controlepunten. In voorkomend geval neemt hij maatregelen om de dagelijkse werking
1

I. Opdebeek, o.c., 123.

2

Ibidem, 125.

3

Voor een gedetailleerde bespreking van dit onderwerp, raadpleeg I. Opdebeek, o.c., 25-38.

4

Voorbeelden van deze maatregelen zijn : de overplaatsing in het belang van de dienst, de preventieve
schorsing, een wijziging van dienstaanwijzing, het beëindigen van een hogere functie.

5

Raad van State, Geurts, nr. 17.831, 19 oktober 1976.

6

Uittreksel uit een verklaring van een korpschef ter gelegenheid van een toezichtsonderzoek.
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te verbeteren en is hij gehouden de burgemeester hierover, tenminste periodiek, in te
lichten.
Om het toezicht ook op het terrein mogelijk te maken, kan de korpschef gebruik maken
van een dienst “intern toezicht” die in samenspraak met de burgemeester wordt
opgericht.
Wanneer de korpschef nalaat hiervoor het nodige te doen is het de verantwoordelijkheid
van de burgemeester zelf deze beslissing te nemen.
In tegenstelling tot het principe gehanteerd in het artikel 171bis, is het de burgemeester
die de leden van de dienst “intern toezicht” aanduidt, weliswaar op advies van de
korpschef.
Over de werking van het “intern toezicht” is de korpschef gehouden regelmatig te
rapporteren aan de burgemeester en hem kennis te geven van de klachten afkomstig van
buitenaf omtrent de werking van het korps of het optreden van zijn personeel.
Tenslotte is het toezicht op de leidinggevende officieren van het korps een rechtstreekse
verantwoordelijkheid van de korpschef terwijl het toezicht op de korpschef een
rechtstreekse verantwoordelijkheid is van de burgemeester 1.
8.4.

DE RELATIE BURGEMEESTER-KORPSCHEF VAN DE GEMEENTEPOLITIE
IN HET KADER VAN DE SAMENWERKING MET DE RIJKSWACHT IN DE
INTERPOLITIEZONES

“Wie met een niet-concurrentiële, open agenda rond de tafel komt zitten, zal
aan rijkswachtzijde alleszins een flexibele, constructieve partner zonder
meerwaardigheidsgevoel vinden. Wie met een andere agenda komt, zal oogsten
wat hij zaait” 2.

In het kader van de vernieuwde samenwerking met de rijkswacht is het mogelijk dat in
een bepaalde gemeente de gemeentepolitie en de rijkswacht samen de basispolitiezorg
verlenen 3.
1

Omzendbrief POL 48 betreffende de inrichting van een dienst intern toezicht bij de korpsen van
gemeentepolitie, B.S. van 7 juli 1994 - Erratum, B.S. van 16 december 1994.

2

Slotbemerking van een rijkswachtofficier in een bijdrage over de interpolitiezones.

3

Omzendbrief IPZ 1 van 5 december 1995 - Richtlijnen inzake de indeling van het grondgebied per
provincie in Interpolitiezones (IPZ), B.S. van 29 december 1995.
Omzendbrief IPZ 2 van 1 maart 1996 - Indeling van het grondgebied in Interpolitiezones. Stand van
zaken per provincie, B.S. van 22 maart 1996.
Omzendbrief IPZ 3 van 7 mei 1996 - Nieuwe indeling van het grondgebied in Interpolitiezones. Stand
van zaken per provincie. Handleiding Veiligheidscharter, B.S. van 7 juni 1996.
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De korpschef van de gemeentepolitie en de plaatselijke vertegenwoordigers van de
rijkswacht zullen samen alle belangrijke beleidsmatige aangelegenheden betreffende
taakverdeling en samenwerkingsregels moeten bespreken om ze nadien gezamenlijk
voor te leggen aan de burgemeester. De rol van de burgemeester als lokale bestuurlijke
overheid wordt hierdoor versterkt want hij zal verantwoordelijk worden voor het globale
politionele veiligheidsbeleid en als dusdanig ook verantwoording moeten afleggen aan
de bevolking, c.q. de gemeenteraad.
Het zal echter noodzakelijk zijn de centrale positie van de burgemeester in deze materie
wettelijk te onderbouwen 1.
Eenzelfde relatie creëren tussen de plaatselijke rijkswachtcommandant en de
burgemeester, als deze met de korpschef van de gemeentepolitie is onmogelijk omdat de
rijkswacht een federale politiedienst is die voor de uitvoering van haar opdrachten onder
het gezag staat van de minister van Binnenlandse Zaken. Het is bovendien niet
opportuun aan de lokale overheden beheers- en/of disciplinaire bevoegdheid over de
rijkswacht te geven.
Nochtans zal een oplossing moeten worden gevonden om de gemeentelijke autonomie
met de federale verantwoordelijkheid te verzoenen. Het politioneel veiligheidsbeleid
behelst immers niet alleen uit te voeren taken en opdrachten maar ook de wijze waarop
en de middelen waarmee die worden uitgevoerd. Niet in de betekenis van concrete
operationele uitvoering maar wel als algemeen beleidskader.
Het is noodzakelijk dat de burgemeester, de korpschef en de plaatselijke
rijkswachtcommandant elkaar voortdurend op de hoogte houden van alle informatie die
aanleiding kan geven tot het nemen van maatregelen. Deze onderlinge uitwisseling
geldt ook voor algemene informatie over de ontwikkeling van de veiligheidsproblemen
in de gemeente, inclusief de aangelegenheden van gerechtelijke aard voor zover zij
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de taken van de gemeentepolitie 2.
Korpschef en lokale rijkswachtcommandant zullen dan gezamenlijk verantwoording
moeten afleggen voor de uitvoering van het beleid.
Onverminderd de formele afspraken en verbintenissen vastgelegd in het zgn.
“veiligheidscharter” moet de relatie burgemeester - korpschef gemeentepolitie rijkswacht vooral gebaseerd zijn op ongedwongen samenwerking en goede
verstandhouding. Een vlotte en permanente communicatie is hierbij van kapitaal belang.
Los van de verplichting om te rapporteren, richtlijnen op te volgen en het uitvoeren van
Omzendbrief IPZ 4 (zonder datum) - Toelichting inzake de verdere uitbouw van de Interpolitiezones, B.S.
van 21 juni 1996.
1

Zie voetnoot 17.
In afwachting van de totstandkoming en de inwerkingtreding van die wet heeft de Minister van
Binnenlandse Zaken een onderrichting voor de commandant van de rijkswacht opgesteld die er toe
moet leiden de toepassing van enkele bepalingen van het wetsontwerp, in de mate van het mogelijke,
reeds op te leggen.
Zo kunnen en zullen de ontwerpbepalingen inzake de rapporteringsverplichting en de informatieuitwisseling, alsook die inzake de richtlijnen, met ingang van 22 juli 1996 worden toegepast.

2

De interpolitiezones - Aanbevelingen aangenomen in plenaire vergadering, Doc. Senaat, 1-306/2 Zitting 95/96.
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de wettelijke vorderingen, moet van beide politiediensten verwacht worden dat zij de
onderlinge communicatie en de relatie tot de bestuurlijke overheid maximaal uitbouwen.
Van zijn kant moet de burgemeester erop toezien dat deze contacten regelmatig
plaatsvinden en moet hij zonodig hiervoor vergaderingen organiseren.
Het spreekt voor zich dat deze relatie een supplementair aspect is van de normale,
directe contacten tussen de korpschef van de gemeentepolitie en de burgemeester, die
hieraan geen afbreuk doet.
De korpschef van de gemeentepolitie blijft immers een centrale rol vervullen in de
lokale veiligheidszorg. Het feit dat de burgemeester een grotere invloed verwerft voor
wat betreft de taakstelling en de bijdrage van de rijkswacht in de basispolitiezorg
betekent nog altijd geen volwaardig gezag.
Het federaal karakter van de rijkswacht zal altijd een beperking voor de lokale
inzetbaarheid blijven zodat voor de volheid van beschikbaarheid de burgemeester altijd
zal terugvallen op het lokale politiekorps.
8.5.

DE DEONTOLOGIE

“...wij begrijpen de budgettaire problemen van de stad maar de totalitaire
houding en de leugenachtige beloftes van de burgemeester passen niet in een
democratie. Wat de repressie betreft staat hij op hetzelfde niveau van Botha in
Zuid-Afrika, Pinochet in Chili of Honecker in de DDR...” 1.

De relatie burgemeester-korpschef wordt natuurlijk niet alleen door reglementaire
bepalingen beheerst, maar ondergaat ook andere invloeden die het gedrag van mensen in
bepaalde beroepsgroepen reguleren.
De wet op het politieambt heeft het kader geschapen waarbinnen de verhoudingen tussen
politiediensten en hun overheden zich ontwikkelen. Een aantal interne en externe
factoren werken echter op de verhoudingen in, m.d.v. dat een en ander binnen het door
de wet uitgetekende terrein moet blijven.
Om te beginnen werkt een politiekorps in de context van een bepaald politiek systeem.
Dat systeem zal via regels een groot deel van het gedrag bepalen. Ook zullen de
waarden, doeleinden en algemeen aanvaarde middelen van het politiek systeem een
belangrijke regulerende kracht vormen.
Ten tweede moet men voor ogen houden dat in elke vorm van organisatie niemand op
zichzelf werkt. Praktisch iedere politieambtenaar heeft collega's die al dan niet met
dezelfde taken bezig zijn. De opinies en het feitelijk gedrag van collega's vormen een
belangrijk oriëntatiepunt voor het eigen gedrag en de eigen werkwijze.
1

Uittreksel uit een interview van een politieofficier aan het adres van zijn burgemeester.
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Ten derde is er de publieke opinie. Wat de mensen ervan vinden, wat de kranten
erover schrijven, wat de televisie ervan laat zien; het laat niemand onberoerd. Daarom
hecht de politie een toenemend belang aan het verzorgen van zijn “public relations”.
Tenslotte zijn er de individuele waarden en normen die elk individu in zijn
beroepsgedrag wil verwezenlijken en tot gelding brengen.
Er is nood aan deontologische principes die normerend kunnen werken en tevens de
wederzijdse weerbaarheid zullen verhogen.
Een aantal van die deontologische principes hebben een directe invloed op de
behandelde relatie 1.
8.5.1.

DE LOYAUTEIT
Onverminderd het feit dat de burgemeester en de korpschef er door de eedaflegging toe
gehouden zijn geen enkele activiteit te ontplooien die in tegenspraak zou zijn met de
grondwet en de wetten van het Belgisch Volk, heeft de loyauteitsplicht nog een aantal
gevolgen.
Voor de burgemeester betekent dit dat hij in alle omstandigheden het belang van de
gemeente moet laten primeren boven het individueel belang.
Net als de korpschef van de gemeentepolitie wordt het ambt van de burgemeester
gekenmerkt door een zekere dualiteit. Aan de ene kant is hij de vertegenwoordiger in de
gemeente van het centraal gezag; aan de andere kant is hij het hoofd van de gemeente,
de eerste burger.
Zij positie is niet altijd even comfortabel en het dualisme waarvan sprake leidt soms tot
pijnlijke situaties 2.
De korpschef van zijn kant is gehouden uit te voeren wat het bestuur, inzonderheid de
burgemeester van hem vraagt, ook al heeft hij daar persoonlijk andere ideeën over.
Nochtans beschikt hij daarbij over een zekere beoordelingsruimte die hem moet toelaten
de opdrachten te toetsen aan het legaliteitsprincipe en de billijkheids- en
doelmatigheidsvereisten van een goed werkende politiedienst.
In zijn contacten met de burgemeester moet de korpschef erover waken dat zijn
raadgevingen, adviezen, opties en verslagen gebaseerd zijn op een precieze, volledige en
praktische voorstelling van de feiten.

1

Er bestaat tot op heden geen deontologische code voor politieambtenaren en er zijn zoveel statuten als
er gemeenten zijn. De overgrote meerderheid van deze statuten zijn van zeer algemene aard voor het
geheel van het gemeentepersoneel en bevatten geen specifieke bepalingen voor de politieambtenaren,
c.q. de korpschef.
In de parlementaire voorbereidingen werd bij de bespreking van de beroepsplichten herhaaldelijk
verwezen naar de geldende bepalingen van het statuut van het Rijkspersoneel. Door het K.B. van 22
november 1992 werden de algemene principes van het rijksambtenarenstatuut vastgesteld, dat als
zodanig niet van toepassing is op het gemeentepersoneel maar waarvan de samenvatting zowat kan
beschouwd worden als het gemeen recht terzake.

2

Raadpleeg hiervoor o.m. A. Duyck, De burgemeester : macht en onmacht, in De Gemeente, 1996, nr.1.
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8.5.2.

HIËRARCHISCHE GEHOORZAAMHEID
De korpschef van de gemeentepolitie staat in een hiërarchische relatie tot de
burgemeester, als hoofd van de gemeentepolitie. Hij is dus verplicht de hem regelmatig
en wettig gegeven opdrachten uit te voeren.
Deze gehoorzaamheidsplicht is echter niet absoluut.
Een opdracht die klaarblijkelijk onwettig is mag niet uitgevoerd worden 1.
Bij herhaling heeft de Raad van State geoordeeld dat het een ambtenaar, als
ondergeschikte, niet toekomt de doelmatigheid en de opportuniteit van een bevel te
beoordelen en dat de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het uitgevoerde bevel
voor rekening blijven van degene die het bevel heeft gegeven2.
Nochtans verdient een gezonde relatie tussen burgemeester en korpschef een meer
flexibele benadering en moeten opdrachten die klaarblijkelijk indruisen tegen de
algemene principes van behoorlijk bestuur en die de organisatie eerder benadelen dan
ten goede komen in overleg tussen de korpschef en burgemeester kunnen beoordeeld
worden. Een blinde gehoorzaamheid is immers niet meer van deze tijd en past niet in
een democratische visie op politie.
De korpschef van zijn kant heeft het recht te vragen dat de hiërarchie in zijn korps
geëerbiedigd wordt en dat de contacten van de burgemeester met personeelsleden van
zijn korps via hem geschieden en omgekeerd 3.
Zoals reeds gezegd zal de korpschef ingeval van een conflict tussen de burgemeester en
de procureur des Konings, in eerste instantie zijn burgemeester moeten gehoorzamen.
Het conflict moet worden opgelost door de overheden zelf, die indien zij niet tot een
vergelijk (kunnen) komen, zich moeten wenden tot de hogere autoriteit.

8.5.3.

CONTINUÏTEIT
Het principe van de continuïteit wordt sedert de ratificering van het Europees Sociaal
Handvest niet meer in verband gebracht met werkonderbrekingen als gevolg van
collectieve onderhandelingen met het bestuur 4.
De politieambtenaren blijven evenwel verplicht hun afwezigheden te wettigen en zich
strikt te schikken naar de hun opgelegde dienstregeling.
1

A. Hondeghem, De deontologie van de ambtenaar, Leuven, 1985.

2

Raad van State, DHaese, nr. 16.953, 26 maart 1975.
Raad van State, Declercq, nr. 24.786, 30 oktober 1984.
Raad van State, Vroomen, nr. 28.248, 26 juni 1987.

3

Vragen en Antwoorden - Kamer, 15 juni 1990, nr. 122, 9980-9981.

4

Hoewel nog altijd niet wettelijk geregeld wordt het stakingsrecht voor ambtenaren thans algemeen
erkend. Ingevolge de ratificering van het Europees Sociaal Handvest door de wet van 11 juli 1990,
B.S. van 28 december 1990, kunnen werkonderbrekingen in de vorm van collectieve werkstaking niet
meer tuchtrechtelijk worden gestraft.
Dit belet niet dat de tuchtoverheid nog altijd het recht heeft de misbruiken van dit stakingsrecht
tuchtrechtelijk te sanctioneren.
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De korpschef van de gemeentepolitie kan, gelet op zijn steeds toenemende
verantwoordelijkheden inzake leiding, organisatie en taakverdeling, niet meer aan een
strikte uurregeling worden onderworpen.
De korpschef moet in hoge mate zelf kunnen bepalen hoe zijn time-management eruit
ziet op voorwaarde dat hij bereid is daarover verantwoording af te leggen aan de
burgemeester.
Daarenboven vereist zijn hoog niveau van verantwoordelijkheid dat hij ten allen tijde
bereikbaar en/of contacteerbaar is.
8.5.4.

DE DISCRETIE
Vrijheid van meningsuiting wordt door artikel 19 van de Grondwet en door de artikelen
9 en 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, gewaarborgd. De van
oudsher sterke beslotenheid van openbare diensten begint meer en meer plaats te maken
voor openheid en openbaarheid van bestuur.
Deze ommekeer vindt men ook terug in de evolutie van zwijgplicht naar spreekrecht.
Het spreekrecht van de politieambtenaar is echter niet absoluut. Enerzijds is er de
strafrechtelijke verplichting van het beroepsgeheim; anderzijds is er de deontologische
verplichting tot geheimhouding van bepaalde gegevens 1.
Politieambtenaren mogen geen feiten of documenten waarvan zij kennis hebben
genomen, aan derden meedelen of verstrekken, tenzij binnen het kader van eventueel
door de gemeente vastgestelde bepalingen inzake spreekrecht.
De strafrechtelijke verplichting tot geheimhouding bindt zowel de burgemeester als de
korpschef, vnl. met betrekking tot de opdrachten van gerechtelijke politie.
Is de toegang van de korpschef tot de strafrechtelijke onderzoeken die hem of zijn korps
worden toevertrouwd onbeperkt, dan is de mededeling ervan aan derden, en dus ook aan
de burgemeester aan strenge bepalingen onderworpen.
In zoverre de korpschef, in het kader van zijn informatieplicht, gegevens van
gerechtelijke aard aan de burgemeester overmaakt, is deze op zijn beurt gebonden door
zijn plicht tot geheimhouding. De strafrechtelijke plicht tot geheimhouding is immers
niet specifiek voor ambtenaren. Zij is van toepassing op alle personen die via hun
beroepsuitoefening geheimen krijgen toevertrouwd, dus ook op burgemeesters en
gemeenteraadsleden.
In tegenstelling tot de strafrechtelijke plicht tot geheimhouding is de deontologische
plicht tot geheimhouding wel specifiek voor ambtenaren.
De deontologische verplichting tot geheimhouding zal vooral beheerst worden door het
statuut van het politiepersoneel en het eventuele bestaande reglement van openbaarheid
van bestuur. Deze beide documenten zullen in grote lijnen aangeven welke informatie
beschermd wordt en welke de voorwaarden zijn onder dewelke informatie mag worden
vrijgegeven.
1

I. Opdebeek, o.c., 76.
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In modern management wordt in dit soort zaken aan de korpschef een vrij grote
autonomie en dus ook verantwoordelijkheid geboden.
De korpschef die dus van het principe geniet “spreekrecht is de regel, zwijgplicht is de
uitzondering”, zal rekening moeten houden met de verplichting om van dit recht op een
loyale en integere wijze gebruik te maken. Hij is dus verplicht om volledige en correcte
informatie te verschaffen; een onderscheid te maken tussen feiten en meningen; en
indien hij meent kritiek te moeten uiten op zijn bestuur, dit te doen met de nodige
reserve en terughoudendheid 1.
De korpschef van de gemeentepolitie is een ambtenaar die een opinie kan hebben en die
ook mag doen kennen. Hij mag daarbij zelfs kritiek uiten op de overheid.
Hij moet dit echter doen op een redelijke en terughoudende wijze zonder het gezag van
zijn bestuur en van zijn burgemeester in het bijzonder, aan te tasten2.

1

I. Opdebeek, o.c., 79.

2

Ibidem.
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9.

BESLUIT

“Als u bereid bent om althans voorlopig met de gedachte mee te gaan, dat de
leiding van een politiekorps een soort management is of zou moeten zijn, wil ik
u graag het volgende voorleggen.
De leiding van een politiekorps moet op de maatschappelijke ontwikkelingen
inspelen, politieke eisen vertalen in politiebeleid, verwachtingen van het
bevoegd gezag honoreren, instemming verwerven van de dienstcommissie, een
soepel lopend bedrijf voeren, aandacht besteden aan de mens in de organisatie,
als efficiënt team werken, positief in de publiciteit komen, tevredenheid oogsten
bij het publiek, iedereen een leuk inkomen en goede spullen bezorgen, voor een
fijne werksfeer zorgen en vooral resultaten boeken.
De leiding van een politiekorps moet op één lijn zitten met de burgemeester, de
officier van justitie, de gemeenteraad, de regering, de dienstcommissie en de
media.
Wanneer dat lukt ondanks stijgende kosten en een krap budget zit de
korpsleiding goed. Zo niet, dan is de jacht open op het falende management” 1.

De relatie tussen de burgemeester en de korpschef van de gemeentepolitie is een vorm
van de meer algemene relatie tussen politiek bestuur en ambtelijk management.
Er spelen bij deze relatie nogal wat complicerende factoren mee, maar een zekere
spanning tussen de bestuurder en de politiechef is in feite een normaal verschijnsel.
Spanningen tussen een burgemeester en zijn korpschef kunnen net zo goed tot een
conflict leiden als bijvoorbeeld tussen een schepen en de directeur van de dienst X.
De relatie tussen een burgemeester en zijn korpschef wordt mee bepaald door
maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en juridische factoren. Het is dan ook normaal
dat die relatie de laatste jaren sterk veranderd is en in de toekomst nog zal veranderen.
In elk geval hebben de toezichtsonderzoeken van het afgelopen werkjaar een aantal
knelpunten blootgelegd die voortspruiten uit de praktijksituatie en die, in algemene
termen kunnen voorgesteld worden in een niet limitatieve bipolaire structuur.
 De korpschef heeft te weinig aandacht voor politiek- bestuurlijke verhoudingen; de
burgemeester heeft onvoldoende inzicht in politieel veiligheidsbeleid.

1

Drs. N.H.E. van Helten, Korpschef van gemeentepolitie te Leeuwarden (NL).
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 De korpschef hecht veel belang aan het juridisch- beroepstechnisch aspect; de
burgemeester heeft teveel oog voor actuele politieke ontwikkelingen van incidentele
aard.
 De korpschef is een vakman maar geen manager; de burgemeester is een politicus
maar geen beheerder.
 De korpschef beschouwt zichzelf als een “knecht van twee heren”; de burgemeester
vindt dat de korpschef het best zonder hem kan stellen.
 De korpschef ziet zijn korps als een autonome entiteit met een bijzondere opdracht;
de burgemeester beschouwt de politie als een gemeentelijke dienst zoals alle andere.
In het kader van een mogelijk toekomstperspectief mag men verwachten dat er in de
toekomst sprake zal zijn van een niet aflatende politiek-bestuurlijke interesse voor het
politiebeleid. Niet in termen van een reageren op incidenten maar van een volwaardig
meedenken over de toekomst van de politie 1.
Deze verhoogde interesse krijgt gestalte in een samenleving waarin meer en meer van de
politie wordt gevraagd.
In een samenleving waarin meer van de politie wordt gevraagd mag ook meer worden
gevraagd van degene die met het gezag en toezicht van het korps is belast. Er valt
immers steeds meer en meer te beheren en beleidsmatig te sturen. Deze noodzaak wordt
groter naarmate de financieel-economische mogelijkheden vergroten of verkleinen en
naarmate het veiligheidsprobleem meer en meer evolueert naar een geïntegreerde
veiligheidspolitiek.
Maar ook van de korpschef wordt steeds meer verwacht. De managementtrend is
onomkeerbaar en efficiëntie, prioriteitstelling, effectiviteit en klantgerichtheid worden
belangrijker dan ooit 2.
De korpschef moet meer manager-directeur worden. Hij moet instrumenten ontwikkelen
die hem in staat stellen zijn organisatie te leiden en de door de overheid gestelde doelen
te bereiken.
De aanpak van de veiligheidsproblematiek in de steden en gemeenten moet meer
evolueren naar het onderscheid tussen politiek-bestuurlijk gezag (het beheersproces) en
de uitvoering van het beleid (het managementsproces).
Een politiekorps dat goed wil functioneren in dienst van de samenleving en gestuurd
door de politiek heeft nood aan een degelijk management, d.w.z. een duidelijke
erkenning van de managementfunctie van de korpschef. Aan de andere kant moet de
politiek de kans krijgen om verantwoordelijkheid te nemen en dus te weten wat er
gebeurt.
1

Interessant in dit geval is de bundeling van een aantal politieke visies over politiebeleid in Politieke
visies op een politie in verandering, Koninklijke Federatie van Commissarissen en Adjunctcommissarissen van België vzw, Antwerpen, 1993.

2

Wij verwijzen hiervoor naar het jaarverslag 1995, 145-149.
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De korpschef moet beslissingen kunnen nemen en de burgemeester moet kunnen
verantwoordelijk zijn. De korpschef moet daarbij zijn informatieplicht nakomen zodat
de burgemeester verantwoordelijk “kan” zijn.
De burgemeester moet van zijn kant de korpschef het vertrouwen schenken en de
hiërarchie respecteren. Niets is zo nefast voor een politiekorps als de directe inmenging
van het bestuur over de korpschef heen.
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HOOFDSTUK IV
DIENST ENQUÊTES P
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10.

CIJFERGEGEVENS
De nu volgende cijfers hebben uitsluitend betrekking op langs officiële weg ontvangen
informatie of op feiten die door de Dienst werden behandeld. Dit cijfermateriaal geeft
dus niet de totaliteit weer van de criminaliteit en/of van het normafwijkend gedrag
vanwege de politie en maakt evenmin een inventaris op van de disfuncties van de
politiediensten.
Niet alle laakbare of litigieuze feiten die door politieambtenaren worden begaan, worden
immers bij de Dienst aanhangig gemaakt. Bovendien leven niet alle politiekorpsen de
voorschriften na van artikel 26 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht
op de politie- en inlichtingendiensten en dit ondanks het feit dat op 16 juni 1995 een
brief werd gestuurd aan alle korpsoversten van algemene politiediensten waarin aan deze
wettelijke verplichting werd herinnerd. Deze stelling wordt bevestigd door de
vaststelling dat in de media bepaalde feiten aan bod komen waarvan de Dienst door de
betrokken politiediensten niet op de hoogte werd gesteld.
Op dit moment laten de gegevens inzake de activiteiten van de Dienst dus alleen maar
toe om de tendensen en de gang van zaken te belichten die men kan afleiden uit de feiten
op grond waarvan de Dienst werd gevat.
Tussen 1 augustus 1995 en 31 juli 1996 heeft de Dienst 440 nieuwe dossiers geopend
(460 tijdens het vorige werkjaar), waarvan 315 betrekking hadden op gerechtelijke
onderzoeken1 (341 tijdens het vorige werkjaar), 116 op niet-gerechtelijke onderzoeken2
(104 tijdens het vorige werkjaar) en 9 toezichtsonderzoeken3 - 4 (16 tijdens het vorige
werkjaar).
Deze dossiers kunnen als volgt onderverdeeld worden :
-

299 dossiers betreffen de gemeentepolitie (353 tijdens het vorige werkjaar),
waarvan :

1

De gerechtelijke onderzoeken komen er wanneer een politieambtenaar een inbreuk op de strafwet
wordt aangewreven. In een dergelijk geval komen de opdrachten van de Dienst volledig overeen met
die van de "klassieke" politiediensten. Deze gerechtelijke onderzoeken kunnen door de procureur des
Konings, de krijgsauditeur of de onderzoeksrechter aan de Dienst worden toevertrouwd. De Dienst
kan ook ambtshalve optreden en ontvangt ook rechtstreeks klachten en aangiften van zowel
particulieren als politieambtenaren.

2

De niet-gerechtelijke onderzoeken zijn onderzoeken die het gevolg zijn van een niet-gerechtelijke
klacht of rechtstreekse aangifte vanwege een particulier bij het Vast Comité P of bij zijn Dienst
Enquêtes.

3

De toezichtsonderzoeken beogen enerzijds na te gaan of de individuele rechten en vrijheden die door
de Grondwet en de wet worden gewaarborgd door de politiediensten worden gerespecteerd en beogen
anderzijds na te gaan of de doelmatigheid en coördinatie van de politiediensten verzekerd is. De
vatting van de Dienst om een toezichtsonderzoek uit te voeren wordt door art. 7 van de wet geregeld.
De Dienst treedt ambtshalve op of na opdracht van het Vast Comité P.

4

Een verslag van een toezichtsonderzoek wordt slechts als één referentie vermeld maar
vertegenwoordigt een aanzienlijk groter arbeidsvolume dan de meeste verslagen van gerechtelijke
onderzoeken (meerdere maanden van onderzoek, conceptie, behandeling, analyse, redactie en
mededeling van de resultaten van het toezichtsonderzoek tijdens verschillende gesprekken).
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 209 gerechtelijke onderzoeken;
 84 niet-gerechtelijke onderzoeken;
 6 toezichtsonderzoeken.
-

107 dossiers betreffen de rijkswacht (101 tijdens het vorige werkjaar), waarvan
:
 90 gerechtelijke onderzoeken;
 27 niet-gerechtelijke onderzoeken;
 geen enkel toezichtsonderzoek.

-

27 dossiers betreffen de gerechtelijke politie bij de parketten (23 tijdens het
vorige werkjaar), waarvan :
 19 gerechtelijke onderzoeken;
 6 niet-gerechtelijke onderzoeken;
 2 toezichtsonderzoeken

-

9 dossiers betreffen de Bijzondere Politiediensten (8 tijdens het vorige
werkjaar) waarvan:
 5 gerechtelijke onderzoeken
 3 niet-gerechtelijke onderzoeken
 1 toezichtsonderzoek

Op basis van hun herkomst kunnen de behandelde dossiers als volgt worden
onderverdeeld :
-

361 op klacht van Belgen, 75,5% (572 hetzij 87,8% tijdens het vorige
werkjaar);

-

88 op klacht van vreemdelingen of personen afkomstig uit het buitenland,
18,4% (65 hetzij 10% tijdens het vorige werkjaar);

-

29 op grond van een anonieme klacht, 6,1% (2,2% tijdens het vorige werkjaar).

Uit het onderzoek van de aard van de behandelde dossiers blijkt dat er in vergelijking
met het vorig werkjaar niet alleen weinig verschil is inzake de beweerde inbreuken in
hoofde van politieambtenaren en hun relatief aantal maar ook dat er een opmerkelijke
gelijkenis is met het vorig werkjaar.
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Zoals het aantal klachten inzake beschadigingen, is ook het aantal klachten inzake
vermeend fysiek geweld lichtjes afgenomen. Het aantal klachten inzake vermeende
inbreuken die verband houden met de integriteit en de beroepsdeontologie (valsheid
gepleegd door een ambtenaar in functie, corruptie, daden van willekeur, schending van
het beroepsgeheim) is daarentegen lichtjes toegenomen.
De problematiek van de willekeurige en wederrechtelijke vrijheidsberovingen blijft
actueel. Op deze problematiek zal worden ingegaan in een bijzondere toelichting.
Zoals vorig jaar het geval was, heeft de Dienst vastgesteld dat bepaalde klachten hun
oorsprong vonden in de legitieme betwisting van inbreuken waarvan weliswaar op
regelmatige wijze proces-verbaal werd opgesteld maar waarbij de houding van de
tussenkomende politieambtenaren niettemin in vraag werd gesteld. Bij een aantal van de
personen die klacht heeft ingediend, leeft het gevoel dat zij op een inadequate en
willekeurige wijze werden geverbaliseerd.
Meerdere klachten gewagen van
onbeschoftheid, beledigingen en overdreven of ongerechtvaardigd gebruik van dwang of
geweld.
Hoewel sommige van deze klachten onterecht bleken te zijn, waren er toch andere
klachten die gegrond waren. De naar aanleiding van deze klachten gevoerde
onderzoeken leidden tot de vaststelling dat bepaalde politieambtenaren op manifeste
wijze de strafwet hadden overtreden. De vastgestelde daden van politiegeweld,
corruptie, schending van het beroepsgeheim en de daden van willekeurige inbreuken op
de fundamentele vrijheden verdienen bijzondere aandacht vanwege de administratieve
en gerechtelijke overheden. In de regel zouden deze inbreuken onverwijld en op
systematische wijze gerechtelijk moeten vervolgd worden aangezien dergelijke
inbreuken alle legitimiteit en geloofwaardigheid ontnemen aan het gehele politionele
systeem en de strafrechtsbedeling.

10.1.

DE GERECHTELIJKE ONDERZOEKEN

10.1.1.

WIJZE VAN VATTING INZAKE GERECHTELIJKE ONDERZOEKEN
Van de gerechtelijke dossiers zijn er 124 geopend na een rechtstreekse klacht van een
particulier, 117 naar aanleiding van een kantschrift vanwege het Parket gericht aan de
Dienst, 56 naar aanleiding van een kantschrift van een onderzoeksmagistraat en 24 naar
aanleiding van een kennisgeving die overeenkomstig artikel 26 door het hoofd van de
Dienst werd ontvangen.
Sommige parketten belastten de Dienst met opdrachten die door de diensten “intern
toezicht” of de inspectiediensten konden behandeld worden. In deze context werden 60
kantschriften naar de parketten teruggestuurd.
De contacten met de algemene inspectie van de rijkswacht bleven beperkt tot hetgeen
noodzakelijk was voor gerichte onderzoeken. Bepaalde diensten “Intern Toezicht” van
de gemeentepolitie onderhouden daarentegen regelmatig contact met de Dienst.
Hetzelfde geldt sinds haar oprichting voor de algemene inspectie van de gerechtelijke
politie bij de parketten.
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Tijdens dit werkjaar heeft het hoofd van de Dienst op grond van artikel 26 van de
wet tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten 342
kennisgevingen ontvangen van misdaden en wanbedrijven gepleegd door
politieambtenaren. In het voorbije werkjaar waren dat er 235.
10.1.2.

FOLLOW-UP VAN GERECHTELIJKE ONDERZOEKEN
Sinds de oprichting van de Dienst hebben de gerechtelijke overheden de Dienst in kennis
gesteld van het gevolg dat zij gegeven hebben aan de behandelde zaken : op 31 juli 1996
waren 143 dossiers geseponeerd, in 9 gevallen had de Raadkamer een beschikking van
buitenvervolgingstelling uitgesproken en waren er 5 beslissingen ten gronde
uitgesproken. Bovendien is de Dienst ervan op de hoogte dat in één geval als gevolg van
een gerechtelijk onderzoek een tuchtprocedure werd ingeleid die resulteerde in de
afzetting van de betrokken politieambtenaar.

10.2.

DE KLACHTEN EN AANGIFTEN TEGEN POLITIEAMBTENAREN
Een analyse van de cijfergegevens van de Dienst Enquêtes P laat toe drie vaststellingen
te doen :
1.

de aard van de onderzochte dossiers is bijna identiek aan die van het vorig werkjaar;

2.

de aantallen nieuwe dossiers eveneens;

3.

de gerechtelijke opdrachten betreffen dezelfde types van misdrijven en dan nog in
dezelfde verhouding 1.

Bijgevolg is het passend te stellen dat zich in de attitude van de politieambtenaren geen
fundamentele wijzigingen hebben voorgedaan en bijgevolg de aangeklaagde en
vastgestelde probleemsituaties m.b.t. de schendingen van de individuele rechten en
vrijheden van de burgers die tijdens het vorig werkjaar werden voorgesteld, nog steeds
actueel zijn 2.
Drie vaststellingen dringen zich daarbij op :
 de wet op het politieambt is over het algemeen slecht gekend, zowel door
politieambtenaren die reeds in dienst waren voor de inwerkingtreding ervan, als door
diegenen die later in dienst kwamen en normaliter een opleiding aan een
politieschool hebben genoten;
 Het fenomeen politiegeweld in de meest ruime betekenis van het woord is in de
politiediensten voortdurend aanwezig. Het is inherent aan het politieambt en werd
door de wet streng gereglementeerd. Onwettig gebruik van dwang wordt
gebanaliseerd, omdat geweld wordt beschouwd als het middel bij uitstek om de norm
te doen naleven;

1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 169-170.

2

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 91-140.
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 De aanhoudingen worden soms uitgevoerd in omstandigheden die wettelijk niet
toegelaten zijn en het beheer van de aanhoudingen wordt al te vaak routineus en
onzorgvuldig afgehandeld 1.
In het jaarverslag 1995 is uitvoerig ingegaan op het politiegeweld waarbij het
onderscheid werd gemaakt tussen instrumenteel, afgeleid en afwijkend geweld en
waarbij werd vastgesteld dat de aard van de door de Dienst Enquêtes behandelde
klachten hoofdzakelijk betrekking hebben op vormen van afgeleid geweld 2.
De analyse van klachten en aangiften uitgevoerd gedurende het werkjaar 1995-1996 stelt
ook het probleem van de aanhoudingen aan de orde. De talrijke gerechtelijke dossiers
tegen politieambtenaren m.b.t. onwettige en willekeurige aanhoudingen onderstrepen de
nood aan een verscherpte aandacht voor dit probleem op alle niveaus van het
politiewezen.
10.2.1.

DOSSIERS INZAKE AANHOUDINGEN
Vanaf zijn oprichting in mei 1994 tot 31 juli 1996 heeft de Dienst Enquêtes van het Vast
Comité P 54 gerechtelijke onderzoeken geopend uit hoofde van onwettige en
willekeurige arrestaties verricht door een openbaar ambtenaar.
Het relatief groot aantal dossiers die verband houden met de schending van één van de
meest fundamentele vrijheden in een maatschappij verdient een bijzonder nauwgezet
toezicht. Een toezichtsonderzoek naar de omstandigheden van de aanhouding zou
noodzakelijk kunnen zijn.
Het rapport dat het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke
behandeling en bestraffing op 14 oktober na zijn bezoek aan België heeft neergelegd, is
inderdaad een aanduiding dat bijzondere waakzaamheid geboden is.
Deze zaken werden bij de Dienst aanhangig gemaakt hetzij door klacht, hetzij door een
kantschrift vanwege de gerechtelijke overheden, hetzij op grond van kennisgeving
overeenkomstig artikel 26 van de wet tot regeling van het toezicht op de politie- en
inlichtingendiensten.
11 incidenten van deze aard werden overeenkomstig artikel 26 door politiediensten
gemeld. In 3 gevallen werden de feiten gemeld door hetzij het Centrum voor gelijkheid
der kansen en de strijd tegen het racisme hetzij de Beweging tegen het Racisme,
Antisemitisme en Xenofobie (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la
Xénophobie - M.R.A.X.).
De verdeling onder de verschillende politiediensten van de 54 dossiers die verband
houden met een arrestatie die als willekeurig en onwettig werd bestempeld, is als volgt :

1

In een bepaald geval is een manifestant, verdacht van slagen en verwondingen met blijvende letsels tot
gevolg, vrijuit kunnen gaan omdat het administratief verslag en het proces-verbaal van zijn aanhouding
tegenstrijdige gegevens bevatten.

2

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 116-124.
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 46 klachten betreffen de gemeentepolitie (waarvan respectievelijk 36 in het
Brussels Gewest 1 - één dossier betreft 3 verschillende politiediensten - , 10 in het
Vlaams Gewest en 3 in het Waals Gewest);
 8 klachten betreffen de rijkswacht (waarvan respectievelijk 4 in het Brussels Gewest,
2 in het Vlaams Gewest en 2 in het Waals Gewest). Van deze 8 klachten zijn er 2 die
zijn neergelegd door rijkswachters en die verband houden met een interne procedure
waarin zij zelf zijn betrokken;
 er is geen enkele klacht bij de Dienst Enquêtes P binnengekomen in verband met
aanhoudingen die werden verricht door de gerechtelijke politie bij de parketten.
Aangezien de Dienst niet op de hoogte is van het aantal dossiers die door alle
politiediensten samen met betrekking tot deze materie zijn aangelegd, laten deze cijfers
geen enkele relevante conclusie toe.
Van de 54 dossiers die door de Dienst werden geopend, waren 45 op vraag van de
gerechtelijke autoriteiten het voorwerp van een grondig onderzoek.
De vorig jaar uitgevoerde onderzoeken hadden reeds toegelaten de vaststellingen,
toelichtingen en aanbevelingen te bevestigen die in het jaarverslag 1995 werden
vermeld.
De vaststellingen die in het vorig jaarverslag werden gedaan, worden bevestigd door een
grondige analyse van de totaliteit van deze dossiers 2.
Naar aanleiding van de opening van elk nieuw dossier, wordt het aanvankelijk procesverbaal van de klacht naar het parket doorgestuurd en wordt het openbaar ministerie
uitgenodigd om aan het hoofd van de Dienst Enquêtes P mede te delen welk gevolg aan
de klacht wordt gegeven.
Op 31 juli 1996 hebben de gerechtelijke overheden medegedeeld dat 14 dossiers
geseponeerd waren (5 daarvan hadden betrekking op een beweerde willekeurige en
onwettige bestuurlijke aanhouding waarvan 3 klachten gericht waren tegen de rijkswacht
en 2 tegen een gemeentelijke politiedienst; 8 klachten betroffen een beweerde
willekeurige en onwettige gerechtelijke aanhouding, deze waren allemaal gericht tegen
een gemeentelijke politiedienst). Een klacht met burgerlijke partijstelling resulteerde in
een beschikking van buitenvervolgingstelling vanwege de Raadkamer, die in beroep
werd bevestigd door de Kamer van Inbeschuldigingstelling.
Het juridisch regime inzake aanhoudingen is verschillend al naargelang het gaat om een
bestuurlijke dan wel gerechtelijke aanhouding. In het jaarverslag van 1995 werden deze
verschillende juridische regimes uiteengezet.

1

Dit hoge aantal dossiers zou kunnen uitgelegd worden door te wijzen op de neiging van het Brussels
parket om dit soort dossiers bij voorkeur aan de Dienst Enquêtes P toe te wijzen.

2

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, jaarverslag 1995, 97 tot 116
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Er weze aan herinnerd dat artikel 5 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M.) eenieder het recht op
persoonlijke vrijheid verzekert en de gevallen opsomt waarin vrijheidsberoving is
toegestaan :
“1. Eenieder heeft recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid. Niemand mag van zijn
vrijheid worden beroofd, behalve in de navolgende gevallen en langs wettelijke weg :
a. indien hij op rechtmatige wijze wordt gevangen gehouden na veroordeling door een
daartoe bevoegde rechter;
b. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gevangen wordt gehouden,
wegens weigering een overeenkomstig de wet door een rechter gegeven bevel op te
volgen of ten einde de nakoming van een door de wet voorgeschreven verplichting te
verzekeren;
c. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gevangen gehouden ten einde
voor de bevoegde rechterlijke instantie te worden geleid, wanneer redelijke termen
aanwezig zijn om te vermoeden, dat hij een strafbaar feit heeft begaan of indien er
redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het noodzakelijk is hem te beletten een
strafbaar feit te begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan;
d. in het geval van rechtmatige gevangenhouding van een minderjarige met het doel in
te grijpen in zijn opvoeding of in het geval van zijn rechtmatige gevangenhouding, ten
einde hem voor het bevoegde gezag te geleiden;
e. in het geval van rechtmatige gevangenhouding van personen die een besmettelijke
ziekte zouden kunnen verspreiden, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of
verdovende middelen of van landlopers;
f. in het geval van rechtmatige arrestatie of gevangenhouding van personen ten einde
hen te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of indien tegen hen een
uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is.
2. Iedere gearresteerde moet onverwijld en in een taal, welke hij verstaat, op de
hoogte worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen
welke tegen hem zijn ingebracht.
3. Eenieder die gearresteerd is of gevangen wordt gehouden, overeenkomstig lid 1 c)
van dit artikel moet onmiddellijk voor een rechter worden geleid of voor een andere
autoriteit die door de wet bevoegd verklaard is om rechterlijke macht uit te oefenen en
heeft het recht binnen een redelijk termijn berecht te worden of hangende het proces in
vrijheid te worden gesteld. De invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van een
waarborg voor de verschijning van de betrokkene in rechte.
4. Eenieder die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd heeft
het recht voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de
wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de
gevangenhouding onrechtmatig is.
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5. Eenieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een
gevangenhouding in strijd met de bepalingen van dit artikel heeft recht op
schadeloosstelling.”
Er is inzake dit artikel een overvloedige rechtspraak van het Europees Hof voor de
rechten van de mens. Krachtens artikel 10, par. 2, a., van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) dienen jeugdige personen tegen wie
een beschuldiging is ingebracht, gescheiden te worden van volwassenen 1.
Artikel 12 van de Grondwet verzekert de individuele vrijheid en bepaalt het algemeen
kader waarbinnen een aanhouding is toegelaten : “De vrijheid van de persoon is
gewaarborgd. (...) Behalve bij ontdekking op heterdaad, kan niemand worden
aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet
worden betekend bij de aanhouding of uiterlijk binnen vierentwintig uren.”
Artikel 147 van het Strafwetboek tenslotte bepaalt dat “ieder openbaar officier of
ambtenaar, ieder drager of agent van het openbaar gezag of van de openbare macht, die
wederrechtelijk en willekeurig een of meer personen aanhoudt of doet aanhouden,
gevangen houdt of doet houden, wordt gestraft” (...)
31 klachten hebben betrekking op een beweerde willekeurige en onwettige bestuurlijke
aanhouding (28 daarvan betreffen de gemeentepolitie en 3 de rijkswacht). 14 klachten
hebben betrekking op een beweerde willekeurige en onwettige gerechtelijke aanhouding
(10 daarvan betreffen de gemeentepolitie en 4 de rijkswacht).
10.2.2.

ONDERZOEK

VAN DE KLACHTEN OP GROND VAN EEN WILLEKEURIGE EN ONWETTIGE
BESTUURLIJKE AANHOUDING

Het juridisch regime inzake bestuurlijke aanhoudingen is voornamelijk geregeld door de
Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992 en door bepaalde bijzondere strafwetten
waarbij zonder twijfel het meest beroep gedaan wordt op de Besluitwet van 14
november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
De bestuurlijke aanhoudingen zijn geregeld door artikels 1, alinea 3, 31, 32 en 33 van de
Wet op het Politieambt.

1

"Il faut citer le principe selon lequel toutes sortes de privation de liberté de mineurs doivent rester des
mesures prises en dernier recours et, le cas échéant, être d'une durée aussi brève que possible, vu que
leurs effets sont, en règle générale, plutôt négatifs, ce qu'ont révélé des études empiriques. (...) Le
principe de séparer les détenus mineurs des détenus adultes a également déjà été formulé à Caracas et
se retrouve dans les Règles de Beijing. (...) L'isolement des mineurs n'est admissible que pour assurer
leur propre sécurité." F. DUENKEL, "Réflexions au sujet de l'élaboration de règles minima par les
Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté", Revue internationale de criminologie
et de police technique, 1988, vol. XLI nr. 3, p. 309 et 315. Zie ook artikel 37 van het Verdrag
betreffende de Rechten van het kind, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties op 20 november 1989, bekrachtigd door de wet van 25 november 1991 (Belgisch Staatsblad van
17 januari 1992).
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“Om hun opdrachten te vervullen, gebruiken zij slechts dwangmiddelen onder de
voorwaarden die door de wet worden bepaald.” (artikel 1, alinea 3 van de Wet op het
Politieambt).
Artikel 31 van de Wet op het Politieambt bepaalt dat : “Bij het vervullen van hun
opdrachten van bestuurlijke politie en onverminderd de bevoegdheden uitdrukkelijk
toegekend bij wetten van bijzondere politie, kunnen de ambtenaren van bestuurlijke
politie in geval van volstrekte noodzaak overgaan tot de bestuurlijke aanhouding :
1° van een persoon die hen hindert in het vervullen van hun opdracht het verkeer vrij
te houden;
2° van een persoon die de openbare rust daadwerkelijk verstoort;
3° van een persoon, ten aanzien van wie er op grond van zijn gedragingen, van
materiële aanwijzingen of van de omstandigheden, redelijke gronden zijn om te denken
dat hij voorbereidingen treft om een misdrijf te plegen dat de openbare rust of de
openbare veiligheid ernstig in het gevaar brengt, met als doel hem te beletten een
dergelijk misdrijf te plegen;
4° van een persoon die een misdrijf pleegt dat de openbare rust of de openbare
veiligheid ernstig in gevaar brengt, teneinde dit misdrijf te doen ophouden.
In de in het tweede lid van artikel 22 gepreciseerde gevallen kunnen de
politieambtenaren overgaan tot de bestuurlijke aanhouding van personen die de openbare
rust verstoren en hen van de plaats van de samenscholing verwijderen.
De vrijheidsbeneming mag nooit langer duren dan de tijd vereist door de
omstandigheden die haar rechtvaardigen en mag in geen geval twaalf uur te boven
gaan.
Elke persoon die het voorwerp uitmaakt van een bestuurlijke aanhouding mag vragen
dat een persoon waarin hij vertrouwen heeft, hiervan verwittigd wordt.”
Artikel 32 stelt dat : “In geval van samenloop van een gerechtelijke aanhouding in de zin
van het artikel 15, 1° en 2°, met een bestuurlijke aanhouding, mag de vrijheidsbeneming
niet langer dan vierentwintig uur duren.”
en artikel 33 bepaalt het volgende: “De agent van de bestuurlijke politie die een
bestuurlijke aanhouding verricht, verwittigt hiervan zo spoedig mogelijk de officier van
de bestuurlijke politie onder wiens gezag hij ressorteert.”
De officier van bestuurlijke politie die een bestuurlijke aanhouding verricht of
handhaaft, doet die aanhouding registreren en brengt hiervan zo spoedig mogelijk de
burgemeester of, in voorkomend geval, de speciaal bevoegde bestuurlijke
politieoverheid op de hoogte. In elk geval worden het uur en de duur van de bestuurlijke
aanhouding in een daartoe speciaal bijgehouden register ingeschreven. Dit register
wordt door de aangehouden persoon bij diens aankomst en vertrek getekend. Van de
weigering of de onmogelijkheid te tekenen wordt, met vermelding van de gronden ervan,
verslag opgemaakt.”
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Van de 31 klachten die werden onderzocht, werden er 16 ingesteld op grond van een
klacht van een Belg en 15 op grond van een klacht van een persoon van buitenlandse
nationaliteit of afkomst.
In 10 gevallen stelde de klager ongeoorloofd fysiek geweld aan de kaak, gaande van
klappen tot slagen en verwondingen. Bepaalde klagende partijen kunnen trouwens een
doktersbewijs voorleggen waarin het bestaan van breuken wordt bevestigd.
In bepaalde gevallen was volgens de politieambtenaren de aanhouding gerechtvaardigd
wegens de commentaar die hen door de aangehouden persoon naar het hoofd geslingerd
werd en die blijkbaar verontwaardigd was omwille van de tussenkomst of houding
waarvan hij of zij getuige was.
In andere gevallen is de aanhouding het gevolg van een verbale escalatie waarbij de
politieambtenaar zich beroept op de onbeschoftheid, de arrogantie, de nervositeit en het
gebrek aan hoffelijkheid van de aangehouden persoon, een gang van zaken die al snel
uitmondt in grove beledigingen en zelfs weerspannigheid. Voorbeelden van de context
waarin zich een dergelijke verbale escalatie voordoet zijn : wanneer een voertuig
duidelijk onterecht wordt weggetakeld; de commentaar van een burger aan het adres van
een politieambtenaar die zijn dienstwagen dubbel parkeert met als gevolg dat er een
verkeersopstopping ontstaat; politieambtenaren die op weinig hoffelijke wijze een
burger aanspreken of waaraan een burger vraagt zich bij naam te identificeren.
Sommige van de personen die klacht hebben ingediend, geven toe dat zij hun kalmte
hebben verloren omdat zij vonden dat ze te lang moesten wachten of omdat zij
achtereenvolgens van de ene dienst naar de andere werden doorverwezen of nog omdat
zij meenden het doelwit geweest te zijn van misplaatste en zelfs racistische of xenofobe
opmerkingen. Deze personen geven soms toe dat ze bepaalde beledigingen hebben geuit
omdat men hen in hun ogen niet op een bevredigende of afdoende wijze geantwoord
heeft.
Het jaarverslag van 1995 maakte reeds gewag van het feit dat bepaalde bepalingen van
de Wet op het Politieambt klaarblijkelijk niet gekend of nageleefd werden. De klachten
die recentelijk werden opgetekend en behandeld, doen nogmaals uitkomen dat de
voornaamste bepalingen die met de voeten getreden worden, verband houden met het
slecht bijhouden van register van de bestuurlijke aanhoudingen, het ontbreken van de
onmiddellijke tussenkomst vanwege een officier van bestuurlijke politie en als deze
laatste al op de hoogte is, van een totaal gebrek aan reële controle op de aanhouding
hetzij onmiddellijk na de aanhouding hetzij a posteriori, de weigering om het verzoek
van een aangehoudene in te willigen (één onder hen verklaarde aan een hartkwaal te
leiden) om onderzocht te worden door een dokter en de weigering om familieleden of
een vertrouwenspersoon te verwittigen.
In meerdere dossiers gewagen de klagende partijen uitdrukkelijk over de slechte
voorwaarden waarin zij werden vastgehouden die men gerust gelijk kan stellen met
onmenselijke of mensonterende behandeling, zoals het ontbreken van slaapgelegenheid
(de voorziene matras werd op het moment van de opsluiting als plagerij uit de cel
verwijderd), het ontbreken van beddengoed (terwijl de detentiecel niet of ontoereikend
verwarmd is), het totaal gebrek aan gelijk welke verlichting (bepaalde personen werden
in absolute duisternis vastgehouden), gebrek aan degelijke sanitaire voorzieningen
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(toiletemmer of WC zonder spoeling), gebrek aan eten en drinken (dit ongeacht het
feit dat de aanhouding zich voordeed tijdens of uitliep na de uren waarop normaal wordt
gegeten).
Nieuwe aantijgingen van bijzonder schandelijke incidenten van fysiek geweld werden
aan de kaak gesteld: bepaalde klagende partijen beweren andermaal dat zij werden
geschopt, geslagen en met de wapenstok bewerkt terwijl hun handen achter hun rug
geboeid waren.
Op dezelfde manier lijkt de techniek van het achter de rug boeien aan de polsen,
toegepast bij de overbrenging van de aangehoudene met een politievoertuig, zich te
veralgemenen. Deze handelswijze is niet zonder gevaar aangezien de aangehoudene bij
een verkeersongeval wordt blootgesteld aan een gevaar op ernstige verwondingen.
Bijgevolg verdient het de aanbeveling om deze handelswijze aan een onderzoek te
onderwerpen (inrichting van de politievoertuigen, ...).
In twee gevallen werden personen opgesloten die aan een duidelijke mentale handicap
leden. In een van deze gevallen werd als motief voor de aanhouding aangevoerd dat de
aangehouden persoon dronken was en dientengevolge wartaal uitsloeg. (Uit het
onderzoek is gebleken dat de persoon in kwestie als gevolg van een schedelletsel dat ze
had opgelopen tijdens een bijzonder ernstig verkeersongeval, niet alleen spraak- en
geheugenproblemen had maar ook evenwichtsstoornissen)
Een persoon die een invalidenkaart op zak had, had zelfs aan de dienstdoende
politieambtenaar medegedeeld dat hij gehandicapt was maar blijkbaar had deze daar
geen oren naar.
10.2.3.

ONDERZOEK

VAN DE KLACHTEN OP GROND VAN WILLEKEURIGE EN ONWETTIGE
GERECHTELIJKE AANHOUDINGEN

Het juridisch regime inzake gerechtelijke aanhoudingen die verricht worden door
politieambtenaren wordt hoofdzakelijk geregeld door de artikelen 1 en 2 van de Wet van
20 april 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en door een aantal bepalingen van het
Wetboek van Strafvordering.
Artikel 1 van de Wet betreffende de voorlopige hechtenis luidt als volgt: “Voor de
aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf
gelden de volgende regels :
1° de vrijheidsbeneming mag in geen geval langer duren dan vierentwintig uren;
2° de agenten van de openbare macht stellen de verdachte van wie zij de vlucht hebben
verhinderd, onmiddellijk ter beschikking van de officier van gerechtelijke politie. De
termijn van vierentwintig uren waarvan sprake is in het 1°, gaat in op het ogenblik dat
de verdachte, ten gevolge van het optreden van de agent van de openbare macht, niet
meer beschikt over de vrijheid van komen en gaan;
3° iedere particulier die iemand vasthoudt die bij een misdaad of wanbedrijf op
heterdaad betrapt werd, geeft de feiten onverwijld aan bij een agent van de openbare
macht. De termijn van vierentwintig uren waarvan sprake is in het 1°, gaat in op het
ogenblik dat die aangifte wordt gedaan;
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4° zodra de officier van gerechtelijke politie tot aanhouding is overgegaan, deelt hij
dit onverwijld 1 mee aan de procureur des Konings door middel van de snelste
communicatiemiddelen. Hij voert de bevelen van deze magistraat uit, zowel wat de
vrijheidsbeneming als wat de uit te voeren plichten betreft;
5° indien het misdrijf het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek, wordt de
in het 4° bedoelde mededeling gedaan aan de onderzoeksrechter;
6° van de aanhouding wordt proces-verbaal opgemaakt; Dit proces-verbaal vermeldt :
a) het juiste uur van de effectieve vrijheidsbeneming, met nauwkeurige opgave van de
omstandigheden waarin de vrijheidsbeneming tot stand gekomen is;
b) de mededelingen gedaan overeenkomstig het 4° en het 5°, met opgave van het juiste
uur en van de beslissingen genomen door de magistraat.
en artikel 2 bepaalt het volgende:
“Buiten het geval van op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt
wanbedrijf, kan een persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld aan een
misdaad of een wanbedrijf bestaan, slechts ter beschikking van de rechter worden
gesteld, en voor een termijn die niet langer duurt dan vierentwintig uren, met
inachtneming van de volgende regels :
1° de beslissing tot vrijheidsbeneming kan alleen worden genomen door de procureur
des Konings;
2° indien deze persoon poogt te vluchten of poogt zich te onttrekken aan het toezicht
van een agent van de openbare macht, mogen bewarende maatregelen worden getroffen
in afwachting dat de procureur des Konings, onverwijld door de snelste
communicatiemiddelen op de hoogte gebracht, een beslissing neemt;
3° van de beslissing tot aanhouding wordt onverwijld kennis gegeven aan de
betrokkene. Deze kennisgeving bestaat in het mondeling mededelen van de beslissing in
de taal van de rechtspleging;
4° er wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal vermeldt: a) de
beslissing van de procureur des Konings, de door hem getroffen maatregelen en de wijze
waarop deze zijn medegedeeld; b) het juiste uur van de effectieve vrijheidsbeneming,
met nauwkeurige opgave van de omstandigheden waarin de vrijheidsbeneming tot stand

1

De Dienst heeft vastgesteld dat bepaalde politieambtenaren geneigd zijn om zonder geldige reden het
moment van de mededeling aan de magistraat uit te stellen, hierbij de bepalingen van artikel 1 van de
Wet betreffende de voorlopige hechtenis miskennende. De mededeling aan de procureur des
Konings: onverwijld? ...Wij menen dan ook dat de officier van gerechtelijke politie over een zekere
marge beschikt die in voorkomend geval kan uitlopen tot meerdere werkuren waarbij de verdachte
terplaatse gehouden wordt. Slechts indien hij over voldoende elementen beschikt, kan hij het parket
inlichten die op deze manier correct de situatie kan inschatten. De richtlijnen van sommige parketten,
waaronder dat van Brussel, gaan tenandere in die richting. G. BOURDOUX, La loi sur la détention
préventive. Un rôle de figurants pour les services de police?, Vigiles, Revue de droit de police, Ed.
Politéia, nr.1, 1995, 18.

54
gekomen is; c) het juiste uur van de kennisgeving aan de betrokkenen van de
beslissing tot aanhouding.
5° de aangehouden of vastgehouden persoon wordt in vrijheid gesteld zodra de
maatregel niet langer noodzakelijk is. De vrijheidsbeneming mag in geen geval langer
duren dan vierentwintig uren te rekenen van de kennisgeving van de beslissing of,
ingeval er bewarende dwangmaatregelen zijn genomen, te rekenen van het ogenblik dat
de persoon niet meer beschikt over de vrijheid van komen en gaan;
6° wanneer de zaak aanhangig is bij de onderzoeksrechter, oefent deze de
bevoegdheden uit die dit artikel aan de procureur des Konings opdraagt.
De gerechtelijke aanhoudingen leveren in de regel zeer weinig problemen op wanneer
deze geschieden naar aanleiding van een op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf.
Daarentegen komt het soms voor dat personen die verdacht worden van een inbreuk op
het strafrecht of die door de gerechtelijke overheden worden opgespoord, zich gekrenkt
voelen door het politieoptreden. Het is zo dat politieoptreden wettelijk gerechtvaardigd
is wanneer personen die een inbreuk op de strafwet gepleegd hebben, door getuigen
geïdentificeerd of herkend worden. Wanneer tijdens het verloop van het onderzoek
blijkt dat de personen in kwestie niet bij de zaak betrokken zijn, is het, om grote
misverstanden te vermijden, essentieel dat de politieambtenaren de tijd nemen om aan de
personen in kwestie de redenen voor hun optreden uit te leggen.
De behandelde dossiers brengen aan het licht dat de politieambtenaren waartegen
klachten gericht zijn, in de regel geen procedurefouten begaan hebben maar het moet
toegegeven worden dat sommige van de betrokken politieambtenaren zichzelf heel wat
problemen zouden besparen wanneer zij wat meer aandacht zouden besteden aan de
ongemakken die ten onrechte verdachte personen moeten ondergaan.
Een minderjarige tenslotte die ten onrechte van diefstal werd verdacht, werd bij het
begin van de avond gedurende 3 en een half uur vastgehouden, zonder dat zijn ouders
van zijn aanhouding op de hoogte werden gebracht, hetgeen in strijd is met de
voorgeschreven onderrichtingen. De betrokken politieambtenaren hebben als reden een
zware werklast opgegeven, hetgeen door de Dienst werd vastgesteld, maar deze
tekortkoming niet rechtvaardigt.
10.3.

BESLUIT
Het juridisch regime inzake de gerechtelijke aanhoudingen zoals bepaald door de wet
betreffende de voorlopige hechtenis, voorziet in belangrijke waarborgen en een zeer
strikte controle.
Zo is in het geval van op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf alleen de officier
van gerechtelijke politie bevoegd om tot aanhouding over te gaan, evenwel onder
voorbehoud van onmiddellijke controle vanwege de gerechtelijke overheid 1.

1

Artikel 1 van de wet betreffende de voorlopige hechtenis.
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Buiten het geval van op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf, kan de
gerechtelijke aanhouding alleen geschieden op bevel van een magistraat.
De duur van de gerechtelijke aanhouding is in ieder geval strikt beperkt tot een termijn
van 24 uur, termijn die ingaat op het ogenblik dat de aangehouden persoon niet meer
beschikt over de vrijheid van komen en gaan.
Het proces-verbaal van aanhouding dient de omstandigheden waarin en het juiste
moment waarop de vrijheidsbeneming tot stand gekomen is, nauwkeurig te vermelden.
De wetgever heeft dus een reëel en doeltreffend systeem van gerechtelijke controle
georganiseerd, zowel onmiddellijk na de aanhouding als a posteriori.
Het juridisch regime inzake bestuurlijke aanhoudingen, vastgelegd door de Wet op het
Politieambt, verdient het om verduidelijkt te worden en volledig in overeenstemming
gebracht te worden met het juridisch regime inzake gerechtelijke aanhoudingen.
Artikel 33, alinea 1 van de Wet op het Politieambt bepaalt immers het volgende: “de
agent van bestuurlijke politie die een bestuurlijke aanhouding verricht, verwittigt
hiervan zo spoedig mogelijk de officier van bestuurlijke politie onder wiens gezag hij
ressorteert.”
Uit de onderzoeken blijkt dat deze kennisgeving in de praktijk niet altijd geschiedt.
Bovendien gebeurt het vaak dat personen worden opgesloten door dezelfde agenten van
bestuurlijke politie die de aanhouding hebben verricht.
Telkens een aanhouding plaatsvindt onder bijzondere omstandigheden (zoals
bijvoorbeeld, buitensporig gebruik van dwang, aard van de woordenwisselingen,
weerspannigheid van de aangehouden persoon, ongepaste reacties enz.), neemt het risico
van escalatie, het uit de hand lopen van de situatie en excessen op significante wijze toe.
Om dit soort van problemen te voorkomen, is, van zodra de aangehouden persoon in het
politiebureau wordt binnengebracht, de tussenkomst noodzakelijk van een officier van
bestuurlijke politie die niet rechtstreeks betrokken was bij de eigenlijke aanhouding. Het
is onvoldoende dat de officier van bestuurlijke politie zich tevreden stelt met een
telefoontje en de aanhouding op afstand handhaaft zonder dat hij zich heeft vergewist
van de regelmatigheid van de door de agent van bestuurlijke politie uitgevoerde
vrijheidsberoving. Zijn persoonlijke en rechtstreekse tussenkomst kan bovendien van
aard zijn om incidenten te voorkomen die zich zouden kunnen voordoen in het bijzonder
op het moment van de opsluiting.
De officier van bestuurlijke politie moet werkelijk borg staan voor de rechten van de
aangehouden persoon en moet toezicht uitoefenen, voor of tijdens de opsluiting. Hij
moet zich er in het bijzonder van vergewissen dat alle voorwaarden die door de wet voor
een aanhouding zijn voorgeschreven, verenigd zijn en dat de bijzondere omstandigheden
van elke aanhouding geen verdere beslissingen of bijzondere maatregelen vereisen.
Los van deze controle op de wettelijkheid, regelmatigheid en, in voorkomend geval, de
opportuniteit van de bestuurlijke aanhouding, zou de tussenkomst van de officier van
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bestuurlijke politie eveneens de reeds vermelde talrijke tekortkomingen inzake
politionele aanhoudingen voorkomen.
Het blijkt inderdaad dat de kennisgeving aan de burgemeester zich meestal beperkt tot
het vervullen van een wettelijke formaliteit zonder doeltreffend resultaat, met name
omwille van het tijdsverloop tussen de aanhouding en de kennisgeving. Bovendien
oefent de burgemeester in de regel geen persoonlijk toezicht uit en laat hij dit (meestal
impliciet trouwens) over aan de korpschef.
De Europese Commissie voor de rechten van de mens heeft eraan herinnerd dat, opdat
een vrijheidsberoving aanvaardbaar zou zijn in de zin van artikel 5 van het E.V.R.M.,
het noodzakelijk is dat ze beantwoordt aan een van de categorieën voorzien door deze
bepaling en dat de beperktheid in duur geenszins de toepassing van het verdrag uitsluit 1.
Het artikel 5 van het E.V.R.M. voorziet drie categorieën die een bestuurlijke
vrijheidsberoving mogelijk maken.
Twee zeer specifieke categorieën, nl. artikel 5.1.e) m.b.t. besmettelijke ziekten,
geesteszieken, verslaafden en landlopers en artikel 5.1.f) m.b.t. personen die het land
willen binnenkomen of moeten verlaten.
Een derde categorie is meer algemeen en voorziet de rechtmatige arrestatie ten einde de
nakoming van een door de wet voorgeschreven verplichting te verzekeren (artikel
5.1.b)).
Het artikel 5 aanvaardt dus de vrijheidsberoving met het oog op het naleven van
wettelijke verplichtingen. Het Europees Hof heeft geoordeeld dat het moet gaan om een
specifieke en concrete verplichting die een persoon weigert uit te voeren en geen
algemene plicht van gehoorzaamheid aan de wet 2.
Zo heeft de Europese Commissie reeds geoordeeld dat een bestuurlijke
vrijheidsberoving in het kader van identiteitscontroles een gerechtvaardigde maatregel
kan zijn om de uitvoering van een wettelijke verplichting na te komen3.
De vraag rijst echter in hoeverre de bestuurlijke aanhoudingen in het kader van de
ordehandhaving overeenstemmen met de Europese norm.
Tot op heden hebben noch het Europees Hof, noch de Commissie zich uitgesproken over
de vraag of het verstoren van de openbare orde in de algemene zin, een
vrijheidsberoving rechtvaardigt.
Rekening houdende met de principes van het Verdrag, meer bepaald de concrete en
specifieke aard van de voorziene verplichtingen, kan men daaraan twijfelen.

1

Gil. L. BOURDOUX et C. DE VALKENEER, La loi sur la fonction de police, Larcier, Bruxelles,
1993, 248.

2

Gil. L. BOURDOUX et C. DE VALKENEER, La loi sur la fonction de police, Larcier, Bruxelles,
1993, 249.

3

Ibidem.
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Nochtans is men het er in brede kringen over eens dat de bestuurlijke aanhouding,
zoals voorgeschreven door de wet op het politieambt niet onverenigbaar is met de geest
van de Grondwet en als dusdanig ook niet met het Europees Verdrag 1.
In een advies betreffende de wet op de gemeentepolitie, heeft de Raad van State
geoordeeld dat de vrijheidsberoving van ordeverstoorders moet gesitueerd worden in het
kader van de vrijheid van vereniging en vergadering; vrijheden gewaarborgd door artikel
11 van het E.V.R.M. 2.
Deze bepaling voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid deze vrijheden te beperken,
voor zover noodzakelijk in een democratie, o.m. voor het handhaven van de openbare
orde en veiligheid.
De Europese Commissie heeft in die zin geoordeeld dat de vrijheidsberoving van
personen die zonder toelating manifesteerden op de openbare weg, gerechtvaardigd was,
omdat hun gedrag van die aard was wanorde te stichten 3.
Bestaat er dus voor het ogenblik geen reden om te twijfelen aan de rechtmatigheid van
de wijze waarop de wetgever de bestuurlijke aanhouding in de wet op het politieambt
heeft geregeld dan is die twijfel er wel voor wat betreft de rechtszekerheid van zij die het
voorwerp er van zullen uitmaken.
Met het jaar 2000 in het vooruitzicht is het verbazingwekkend dat in een land met een
democratische traditie sommige politieoverheden toegeven, toelaten of ontkennen dat
bepaalde politieofficieren zich niet volledig kwijten van de op hen rustende
verantwoordelijkheid in het kader van een dermate fundamentele inbreuk op het meest
essentiële democratische recht: de vrijheid van komen en gaan. Het is overduidelijk dat
een strikte naleving van de wet en een rigoureuze, systematische en waakzame controle
noodzakelijk is.
Telkens er zich een incident voordoet tijdens een aanhouding of detentie, dan zou, hoe
gering dit incident ook moge zijn, de hiërarchie of de staf op systematische wijze de
normering terzake moeten verklaren en in herinnering brengen.
Wanneer men inbreuken vaststelt en zeker in het geval van recidive, zouden in
samenspraak met de gerechtelijke en disciplinaire overheid doortastende en
systematische maatregelen moeten getroffen worden.
De Dienst heeft meermaals vastgesteld dat de disciplinaire overheid vaak passief een
gerechtelijke beslissing afwacht en dat de gerechtelijke overheden zeer weinig
politieambtenaren vervolgen. Zo is ook vastgesteld dat de disciplinaire overheid afkerig
staat tegenover het opleggen van gelijk welke sanctie wanneer de gerechtelijke overheid
de zaak seponeert met als gevolg dat er een reële indruk van straffeloosheid ontstaat
waardoor de deur wijd open staat voor een weinig rigoureuze toepassing van de wet bij
de uitvoering van een opdracht die, en het is niet overbodig om dit nogmaals te
1

L. DUPONT, Ordehandhaving en bescherming van het recht op persoonlijke vrijheid, in Maintien de
lordre et droits de lhomme, Bruylant, Bruxelles, 1987.

2

Doc. Kamer, 1984-1985, n1009, p. 23.

3

Gil. L. BOURDOUX et C. DE VALKENEER, La loi sur la fonction de police, Larcier, Bruxelles,
1993, 250.
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onderlijnen en in herinnering te brengen, een inbreuk vormt op een van de meest
fundamentele vrijheden van de burger.
De overheid zouden niet mogen toelaten dat de aanhoudingsregisters niet op een correcte
wijze worden bijgehouden, hetgeen minstens inhoudt dat deze regelmatig gecontroleerd
worden.
De autoriteiten dienen er eveneens voor te zorgen dat het fouilleren op een goede en
correcte manier verloopt en dat de nauwgezette bewaking van de aangehouden personen
permanent verzekerd is (de Dienst is op de hoogte van gevallen van zelfmoord tijdens
politionele aanhoudingen, zonder dat de Dienst evenwel officieel werd gevat naar
aanleiding van één van deze gevallen). De autoriteiten mogen niet toelaten dat
familieleden of vertrouwenspersonen niet op de hoogte worden gebracht van de
aanhouding en dat de opgesloten personen niet op een fatsoenlijke manier worden
gevoed tijdens de normale etenstijd of dat het deze onmogelijk gemaakt wordt om te
rusten en te beschikken over minimale sanitaire voorzieningen of dat hen de doktershulp
wordt geweigerd waarom zij vroegen.
Sommige klagers beweren zelfs dat zij voor hun opsluiting door politieambtenaren naar
het ziekenhuis werden gebracht maar dat zij daar nooit door een dokter werden
onderzocht en dat ze nooit de zorgen hebben ontvangen die hun toestand vereiste.
Zoals reeds vroeger in het jaarverslag werd gesignaleerd, duiken bepaalde problemen
steeds weer op in de meeste onderzoeken die door de Dienst werden gevoerd. De
analyse van de dossiers inzake aantijgingen van willekeurige en onwettige aanhoudingen
brengt andermaal dezelfde problemen aan de oppervlakte:
1. de Wet op het Politieambt is niet gekend of wordt niet met de vereiste striktheid
toegepast, in het bijzonder wat de bepalingen betreft inzake de voorwaarden waaronder
de uitvoering van de opdrachten worden vervuld;
2. de hiërarchie en/of het kader van de politiediensten vertonen soms gebreken: zij
vervullen de hen toebedeelde taken en rollen niet;
3. men beheerst onvoldoende de verschillende communicatie-technieken: de
communicatie en de daarmee gepaard gaande betrekkingen tussen politieambtenaren,
burgers en soms zelfs autoriteiten zitten vaak in het slop: de individuele of collectieve
attitudes blijken vaak bijzonder onaangepast.
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11.

STATISTIEKEN VAN DE DIENST ENQUÊTES
AUGUSTUS 1995 TOT EN MET 31 JULI 1996

11.1.

AANTAL DOSSIERS

VAN

AANTAL DOSSIERS
Gerechtelijk
321
71,49%

Toezicht
10
2,23%

Niet-gerechtelijk
118
26,28%

TOTAAL
449
100%

1
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11.2.

AANTAL GERECHTELIJKE DOSSIERS PER HOF VAN BEROEP
AANTAL GERECHTELIJKE DOSSIERS PER HOF VAN BEROEP
Antwerpen
56

Brussel
180

Gent
45

Liège
22

Mons
18
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11.3.

AANTAL DOSSIERS PER TAALROL

AANTAL DOSSIERS PER TAALROL
Nederlands
218
48,55%

Frans
231
51,45%

Duits
0
0%

Taalrol

Andere
0,00%
Frans
51,45%

Nederlands
48,55%

Nederlands
Frans
Andere
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BETROKKEN POLITIEDIENSTEN
AANTAL DOSSIERS PER POLITIEDIENSTEN *
Gemeentepolitie
G
219

NG
87

Rijkswacht
G
82

T
1

NG
28

Gerechtelijke
politie parketten
G
T
NG
19
2
6

Bijzondere
politiediensten
G
T
NG
5
1
3

Sommige dossiers kunnen betrekking hebben op meer dan één politiedienst.
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Gerechtelijk

Toezicht

Niet-gerechtelijk
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VATTING

VATTING DOSSIERS
Parketten

Onderzoeksr
echters

Andere

Art.26

Vast
Comité

Ambtshal
ve

Gerechtelijk
Toezicht
Nietgerechtelijk

117
-

56
-

124
-

24
-

10

0
-

-

-

42

-

73

3

TOTAAL

117

56

166

24

83

3

140

124

117

120
100

Gerechtelijk
Toezicht
Niet-gerechtelijk

73

80

56
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11.6.

AFKOMST VAN DE PERSONEN DIE KLACHTEN EN/OF AANGIFTEN
HEBBEN INGEDIEND

AANTAL KLAGERS EN AANGEVERS PER NATIONALITEIT *
Belgen
367
75,05%
*

Vreemdelingen
93
19,02%

Onbekend
29
5,93%

Sommige dossiers bevatten klachten afkomstig van verschillende klagers.

Afkomst

Vreemdeli
ngen
19%

Onbekend
6%

Belgen
75%

TOTAAL
489
100%
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11.7.

AANTAL PROCESSEN-VERBAAL

Gerechtelijk
2086
85,53%

Toezicht
2,87%

AANTAL PROCESSEN-VERBAAL
Toezicht
Niet-gerechtelijk
70
283
2,87%
11,60%

TOTAAL
2439
100%

Nietgerechtelij
k
11,60%

Gerechtelij
k
85,53%
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11.8.

AANTAL GERECHTELIJKE DOSSIERS PER TYPE INBREUK

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

AANTAL GERECHTELIJKE DOSSIERS PER TYPE INBREUK *
Type inbreuk
TOTAAL
Diefstal door middel van geweld of bedreiging
0
Diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels
0
Diefstal met verzwarende omstandigheden
0
Gewone diefstal
2
Verduistering
2
Misbruik van vertrouwen
1
Wegmaken van inbeslaggenomen voorwerpen
0
Oplichting
1
Zegelverbreking
0
Valsheid in burgerlijke geschriften en in handelsgeschriften
8
Valse getuigenis
2
Verleiden van getuigen
0
Omkoping
14
Valsheid gepleegd door ambtenaar in uitoefening van zijn
28
functie
Heling
4
Willekeurige vrijheidsberoving
21
Daden van willekeur gepleegd door de overheid (weigering
akte te verlenen van een klacht, huiszoeking zonder
35
toestemming)
Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig bezitten, ...)
0
Zedenfeiten
3
Smaad
1
Verlaten van de echtelijke woning
1
Opzettelijke slagen en verwondingen
136
Schuldig verzuim hulp te verlenen
1
Bedreigingen
12
Beschadigingen
4
Beledigingen
3
Laster
4
Eerroof
6
Schending van het beroepsgeheim
22
Lasterlijke aangifte
1
Woonstschennis
6
Racisme
8
Xenofobie
3
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
*

Verdovende middelen
Sluikwerk
Verkeersongeval met dronkenschap of alcoholintoxicatie
Vereniging van misdadigers
Valse verklaring
Bedrieglijke verberging
Onopzettelijke doding
Afpersing
Belangenneming door ambtenaar
Valsheid in openbare geschriften gepleegd door een
particulier
Knevelarij
Aanslag op de persoonlijke levenssfeer
Kwaadwillige ruchtbaarmaking
Dienstplichtwet

4
0
0
1
2
1
2
4
1
1
1
1
1
1

Sommige dossiers kunnen meer dan één misdrijf omvatten; zowel de hoofd- als de bijkomstige feiten
werden weergegeven.
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Aantal gerechtelijke dossiers per type inbreuk
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HOOFDSTUK V
VATTING VAN HET VAST COMITÉ P1

1

Met vatting van het Vast Comité P wordt bedoeld, de wijze waarop zaken bij het Vast Comité P
worden aanhangig gemaakt. De inventaris werd afgesloten op datum van 31 juli 1996.
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12.

ALGEMEEN

12.1.

OP VERZOEK VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN
DE SENAAT
 1 verzoek ontvangen

12.2.

OP VERZOEK VAN DE BEVOEGDE MINISTER OF OVERHEID
 het Vast Comité P ontving volgende verzoeken tot een toezichtsonderzoek :
 Minister van Ambtenarenzaken : 1
 Minister van Binnenlandse Zaken : 2
 Burgemeester : 2

12.3.

AMBTSHALVE
 het Vast Comité P heeft ambtshalve 4 toezichtsonderzoeken gestart, waarvan 1 in
samenwerking met het Vast Comité I.

12.4.

KLACHTEN EN/OF AANGIFTEN

 zoals uit het hiernavolgende overzicht blijkt ontving het Vast Comité P vanaf 1
augustus 1995 tot en met 31 juli 1996 221 klachten/aangiften.
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13.

OVERZICHT VAN DE DOOR HET VAST
ONTVANGEN KLACHTEN EN/OF AANGIFTEN

COMITÉ

P

Vanaf 1 augustus 1995 tot en met 31 juli 1996 ontving het Vast Comité P 221
klachten/aangiften 1
13.1.

BESTEMMING

KLACHTEN EN AANGIFTEN
Onmiddellijk zonder gevolg geklasseerd door het Vast Comité P
Na onderzoek zonder gevolg geklasseerd
Nog in onderzoek bij de Dienst Enquêtes P of een Dienst “Intern
Toezicht”
Nog voor nazicht of bijkomende informatie bij het Vast Comité
P
Toegevoegd aan bestaande dossiers
Waren geen klachten of aangiften en werden geklasseerd ter
informatie of na verslag aan de bevoegde overheid
TOTAAL

772
843
34
16
1
9
221

bestemming van de klachten en aangiften

Nog voor nazicht
of bijkomende
informatie bij het
Vast Comité P
7,2%
Nog in onderzoek
bij de Dienst
Enquêtes of een
dienst "Intern
Toezicht"
15,4%

Toegevoegd aan
bestaande
dossiers
0,5%

Ter informatie
geklasseerd
4,1%

Onmiddellijk
zonder gevolg
geklasseerd
34,8%

Na onderzoek
zonger gevolg
geklasseerd
38,0%

1

Het betreft hier de door het Vast Comité P rechtstreeks of via de Dienst Enquêtes ontvangen klachten.

2

49 wegens onbevoegdheid en 28 wegens gebrek aan concrete elementen of ongegrondheid.

3

26 wegens onbevoegdheid, 55 wegens gebrek aan concrete elementen of ongegrondheid, 2 wegens
gebrek aan medewerking van klager en 1 op vraag van de klager.
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13.2.

BEHANDELING
Het zonder gevolg klasseren van klachten of aangiften betekent niet dat hieraan geen
gevolg wordt gegeven. Van elke klacht of aangifte wordt een dossier aangelegd dat door
een lid wordt bestudeerd. Op basis van het verslag van het lid wordt het dossier
besproken in een plenaire vergadering van het Vast Comité P1.
Na controle van zijn bevoegdheid beslist het Vast Comité P of er voldoende gronden of
elementen zijn om een onderzoek te openen2.
Aldus heeft het Vast Comité P het voorbije werkjaar 118 onderzoeken geopend, waarvan
er 84 werden afgesloten.
Zo is na onderzoek gebleken dat 26 dossiers tot de bevoegdheid van de strafrechtelijke
of tuchtrechtelijke overheid behoorden en werden deze dossiers aan die bevoegde
overheden overgemaakt voor passend gevolg.
Verschillende na onderzoek zonder gevolg geklasseerde dossiers hebben aanleiding
gegeven tot een verslag aan de bevoegde overheid teneinde deze nuttig te adviseren over
een tijdens het onderzoek vastgestelde problematiek.
Verschillende dossiers kregen ten gevolge van het gevoerde onderzoek een voor klager
bevredigende oplossing zodat de klacht niet langer gegrond bleek.
Tevens werden alle betrokkenen van de beslissing van het Vast Comité P op de hoogte
gebracht en indien mogelijk en nuttig, bijkomend geïnformeerd.

KLACHTEN EN AANGIFTEN - BETROKKEN POLITIEDIENSTEN
Afgesloten
klachten/aangiften
Openst. klachten/aangiften
op 31/07/96
TOTAAL

Gp

Rw

GPP

BP3

Andere4

TOTAAL5

130

38

0

2

6

176

32

11

8

2

0

53

162

49

8

4

6

229

Van de op 31 juli 1995 nog openstaande dossiers, i.c. 43, werden er tijdens dit
werkingsjaar 37 afgehandeld6.

1

Het voorbije werkjaar heeft het Vast Comité P 52 plenaire vergaderingen gehouden.

2

Elke beslissing om een klacht of aangifte zonder gevolg te klasseren zonder onderzoek wordt genomen
door het Vast Comité P met een meerderheid van tenminste vier stemmen.

3

1 tegen spoorwegpolitie, 2 tegen luchtvaartpolitie, 1 tegen M.I.V.B..

4

4 tegen een particulier en 2 onbekend.

5

Het verschillend getal tussen het aantal klachten en aangiften (221) en de betrokken politiediensten
(229) ligt in het feit dat sommige klachten/aangiften betrekking hebben op meer dan één politiedienst.

6

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, jaarverslag 1995, 31.

2
2
6
0

Bijz.
politiediensten

Andere

53

176

200

Afgesloten klachten/aangiften
Openstaaande klachten/aangiften 31/07/1996
TOTAAL

0
8

0
Ger. politie
parketten

11

38

80

Rijkswacht

32

40

130

160

Gemeentep.
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120
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OVERZICHT VAN DE DOOR HET VAST
GEOPENDE TOEZICHTSONDERZOEKEN

COMITÉ

P

Vanaf 1 augustus 1995 tot en met 31 juli 1996 opende het Vast Comité P 10
toezichtsonderzoeken.

VATTING TOEZICHTSDOSSIERS
Ministers
3

Burgemeesters
2

Ambtshalve
4

Vatting toezichtsdossiers
10

2
TOTAAL

1

4

Ambtshalve

3

Burgemeesters

10
8
6
4
2
0

Ministers

Parlement
1

Parlement

14.

TOTAAL
10

76
TOEZICHTSDOSSIERS - BETROKKEN POLITIEDIENSTEN
Afgesloten dossiers
Openstaande. dossiers op
31/07/96
TOTAAL

Gp
1

Rw
0

GPP
0

BP
0

TOTAAL
1

5

1

21

12

9

6

1

2

1

10

Van de op 31 juli 1995 nog openstaande toezichtsonderzoeken, i.c. 11, werden er tijdens
dit werkingsjaar 5 afgehandeld3.

Toezichtsonderzoeken

5

Rijkswacht

0

2
0

0

Afgesloten dossiers
Openstaande dossiers op 31/07/1996

1

1 toezichtsonderzoek samen met het Vast Comité I

2

Hoog Comité van Toezicht

3

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, jaarverslag 1995, 33.

1

Bijz.
politiedienste
n

1

Ger. politie
parketten

1
Gemeentep.

6
5
4
3
2
1
0
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15.

BESLUIT
Buiten de verheugende vaststelling dat na drie jaar het parlement eindelijk het Vast
Comité P met een eerste onderzoek heeft gelast, dient uit de statistische gegevens van
het voorbije werkjaar dezelfde conclusie getrokken te worden als deze gesteld in het
jaarverslag van 19951. Opnieuw blijkt dat meer dan 2/3 van het werk van de Dienst
Enquêtes P gerechtelijk werk betreft. De Dienst Enquêtes P staat aldus hoofdzakelijk ter
beschikking van de gerechtelijke overheden en te weinig van het Vast Comité P met als
gevolg dat de afwerking van de eigenlijke toezichtsonderzoeken vertraging oploopt. Dit
is totaal in strijd met de doelstelling van de wet van 18 juli 1991.
Reeds in zijn jaarverslag van 1995 stelde het Vast Comité P dat het in de toekomst meer
nadruk wenst te leggen op zijn tweede en derde opdracht voorzien bij artikel 1 van de
wet van 18 juli 1991, i.c. de doelmatigheid en de coördinatie van de politiediensten.
Deze problematiek kwam eveneens uitvoerig aan bod tijdens de evaluatieprocedure en
op een vergadering met de begeleidingscommissie dd. 28 juni 1996.
Naast een wetswijziging dringt de uitbreiding van de Dienst Enquêtes P zich op.
Ook budgettair heeft dit consequenties.
Het Vast Comité P beschikte voor 1995 over een dotatie van 117.000.000 BEF en heeft

In dit bedrag zijn alle uitgaven begrepen, dus ook de uitgaven voor de Dienst Enquêtes
Niettegenstaande het werk van de enquêteurs voor meer dan 2/3 gerechtelijk werk
betreft, betaalt het parlement het totale bedrag.
Tevens dient te worden opgemerkt dat het Vast Comité P de lonen van zijn enquêteurs,
waaruit zij gedetacheerd zijn.
Het lijkt het Vast Comité P nuttig dat ook hier wordt over nagedacht, gezien het
Parlement op die wijze de uitvoerende macht subsidieert.

1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 34.
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HOOFDSTUK VI
CONTACTEN, INFORMATIE EN OPLEIDING
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16.

CONTACTEN
De contacten met de politiële overheden, met de lokale besturen en met de
politiediensten werden voortgezet.
Hetzelfde dient gezegd wat betreft de contacten met de twee ministers die bevoegd zijn
voor het beheer en de coördinatie van de politiediensten en met de gerechtelijke
overheden.

16.1.

HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Ook dit jaar kan het Vast Comité P zich niet verheugen in de samenwerking met de
Minister van Binnenlandse Zaken. De verzoeken van de vorige jaren werden nog steeds
niet ingewilligd. Bijzonder in zijn hoedanigheid van bevoegde overheid over de
rijkswacht is de samenwerking beneden peil. In het kader van een onderzoek, door de
Minister zelf gevraagd, werd geen enkele medewerking verleend en werd geen enkel
gevolg gegeven aan de verzoeken om inlichtingen. Het Vast Comité P kan deze houding
alleen maar betreuren aangezien de Minister van Binnenlandse Zaken in onderhavig
geval beschikte over de gevraagde inlichtingen en deze bijgevolg langs andere wegen
moesten bekomen worden.

16.2.

DE RIJKSWACHT
“Wie binnen de Rijkswacht heeft een globaal zicht op de klachten die aan dit korps
worden gericht ?”
Deze vraag die het Comité reeds stelde in zijn jaarverslag 1995 , heeft nog geen
antwoord gekregen maar geniet de aandacht van de rijkswacht. Het probleem aangaande
het beheer en het overzicht van al de aan de rijkswacht gerichte klachten blijft dus
bestaan. Het lijkt echter dat een oplossing zou kunnen gevonden worden in de loop van
de volgende maanden.
Een dienst voor de interne klachten werd in juli ll. opgericht bij de hoofddirectie van het
personeel en heeft tot doel om het geheel van klachten tegen de rijkswacht en uitgaande
van zijn leden te centraliseren.
Het Vast Comité P wenst ook de kwaliteit te onderstrepen van het laatste verslag van de
Algemene inspectie van de Rijkswacht betreffende klachten en felicitaties . Dit verslag
staat in opvallend contrast met de publicaties van de vorige jaren en wijst op een
bezorgdheid naar doorzichtigheid die in het kader van de behandeling van zijn dossiers
op dit ogenblik de overhand heeft bij de Algemene inspectie van de Rijkswacht. Het
Vast Comité P kan dergelijk initiatief alleen maar toejuichen.
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17.

BIJWONEN VAN STUDIEDAGEN
Ook het voorbije werkjaar was het Vast Comité P en/of zijn Dienst Enquêtes
vertegenwoordigd op verschillende studiedagen en/of colloquia.
Zo werd er bijzondere aandacht besteed aan de conclusies van de “Nederlandse
Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden”, de zogenaamde Commissie
van Traa.
Enkele door het Vast Comité P bijgewoonde activiteiten :
 Conferentie te Huy dd. 24 augustus 1995 - “Police Communale - Police Judiciaire,
quelles complémentarités” ;
 De door Gestion 2000 georganiseerde Studiedag dd. 20 oktober 1995 te Louvain-laNeuve. Management et prospective “Gestion de l’évolution qualitative du personnel
administratif” ;
 Seminarie te Toledo (Spanje) van 5 tot 8 november 1995 rond “Racisme en
Xenofobie”, georganiseerd door de Algemene Directie van de Spaanse Politie, in het
kader van het Spaanse voorzitterschap van de werkgroep Politiesamenwerking Raad van Europa ;
 “Media en Rechten van de Mens” ;
 Studiedag dd. 16 februari 1996 georganiseerd door het Interuniversitair Centrum
Mensenrechten ;
 Colloquium “Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Verslag van de
Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden”, georganiseerd dd. 3 april
1996 door de Erasmus Universiteit Rotterdam ;
 Internationaal Colloquium “Travail d’intérêt général et médiation pénale”,
georganiseerd door de Ecole des sciences criminologiques de l’Université Libre de
Bruxelles van 03 tot 05 april 1996 ;
 13th European Policing Executive Conference te Rotterdam van 12 tot 14 mei 1996.
Thema : “Community-policing” ;
 Spreekbeurt van de heer Robert Steele, Voorzitter van de “Open Source Solutions
Group” (U.S.A.) - “globale strategie inzake het gebruik van de informatie in het
kader van de nationale veiligheid en concurrentie”,georganiseerd dd. 22 mei 1996
door het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten ;
 Conferentie te Rotterdam van 30 mei tot 1 juni 1996 ;
 “Policing for a multi-ethnic society : principles, practice, partnerships”,georganiseerd
door de Rotterdamse anti-discriminatie raad en de Regiopolitie RotterdamRijnmond.
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18.

OPLEIDING
Met uitzondering van het hoofd van de Dienst Enquêtes P, zijn de leden van de Dienst
Enquêtes P gedetacheerd uit de klassieke politiediensten. In dat opzicht beschikken ze
niet over de gespecialiseerde technische kennis i.v.m. audit en toezicht (statistiek, het
opstellen van bevragingen, methodisch gebruik van de resultaten, enz.). Daarom en als
het nodig is raadpleegt de Dienst Enquêtes P externe deskundigen.
De Dienst Enquêtes P heeft aldus nauwkeurige contacten onderhouden met professor
Bouckaert van de Katholieke Universiteit Leuven (Vervolmakingscentrum voor
Overheidsbeleid en Bestuur) in het kader van de methodologie betreffende bepaalde
toezichtsonderzoeken. Bovendien werd een belangrijke interne opleiding verleend door
twee hoge ambtenaren van de Inspectie-generaal van de Franse Nationale Politie aan de
leden van de Dienst Enquêtes P en van het Vast Comité P.
De inhoud van deze opleiding werd bepaald na een studie van de behoeften, gezien de
noodzakelijke deskundige onderzoeken met het oog op het invullen van de wettelijke
opdrachten die aan de Dienst Enquêtes P worden toevertrouwd.
Deze opleiding had als doelstelling het de leden van de Dienst Enquêtes P mogelijk te
maken de algemene principes van auditing en toezicht uit te diepen en zich met zekere
toegepaste technieken, m.b.t. auditing van politiekorpsen, vertrouwd te maken.
Leden van de Dienst Enquêtes P hebben ook een specifieke een opleiding gevolgd : een
lid is geslaagd voor een postgraduaat in de bedrijfskunde, door de Faculteit van de
toegepaste wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven georganiseerd. Een
ander lid heeft zich ingeschreven in een opleiding i.v.m. “l'intervention systémique en
entreprise et en institution”, au Laboratoire d'ergologie de l'institut des Hautes Etudes de
Belgique en heeft zijn tweede studiejaar tot een goed einde gebracht. Een ander lid heeft
de opleiding "Logiques de communication et d'action en situations de violence", aan de
Centre de Dynamique de Groupe et d'Analyse Institutionnelle te Liège gevolgd.
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HOOFDSTUK VII
ALGEMENE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

83
In toepassing van het artikel 11 van de wet van 18 juli 1991, kan het jaarverslag
algemene conclusies en aanbevelingen bevatten1.
Deze algemene conclusies en aanbevelingen zijn het resultaat van de controle door het
Vast Comité P op de activiteiten en de werkwijze van de politiediensten en van de
toezichts- en gerechtelijke onderzoeken uitgevoerd door de Dienst Enquêtes P.
Naast de klassieke indeling gebaseerd op de wettelijke opdrachten van het Vast Comité
P, nl. :
 de bescherming van de grondwettelijke rechten en vrijheden van de burgers;
 de doelmatigheid van de politiediensten;
 de coördinatie van de politiediensten;
heeft het Vast Comité P een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd die
betrekking hebben op de toepassing van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het
toezicht op politie- en inlichtingendiensten.

1

Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, B.S. van 26
juli 1991.
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19.

DE BESCHERMING VAN DE GRONDWETTELIJKE RECHTEN
EN VRIJHEDEN VAN DE BURGERS
De grote principes van politiedeontologie die men kan afleiden uit het geheel van de
internationale en nationale normering en het meest elementaire gezond verstand schijnen
voor bepaalde politieambtenaren niet voldoende te zijn. Indien de idee van een
codificatie van de politiedeontologie enerzijds en van de tuchtrechtelijke inbreuken
anderzijds aan de orde van de dag was, zou het aangewezen zijn om in deze codificatie
expressis verbis een bepaling op te nemen geïnspireerd door artikel 10 van de
deontologische code van de Franse “police nationale”.
Deze bepaling die stipuleert dat “Toute personne appréhendée est placée sous la
responsabilité et la protection de la police” (elke aangehouden persoon wordt onder de
verantwoordelijkheid en de bescherming van de politie geplaatst) werd het volgende
opgemerkt :
“La première garantie de responsabilité se veut manifestement morale: la police a la
charge morale de toute personne et donc devra répondre de n’importe quelle atteinte.
Quand et comment, ces questions ne sont pas envisagées présentement, dans la mesure
où nous sommes au stade de l’affirmation d’un principe. La deuxième garantie de
protection se veut résolument plus pragmatique. Littéralement, protéger, c’est mettre a
l’abri de dangers ou d’incidents, qu’ils soient le fait d’un tiers ou du fonctionnaire de
police. En outre, ledit texte précise en quoi consiste cette mission de protection: il s’agit
de garantir l’intéressé contre la violence, les traitements inhumains ou dégradants.” 1
Het bestaan van een dergelijke expliciete norm en de bevestiging van het daarin besloten
beginsel laten niet alleen toe om deze in het kader van de initiële en latere vorming te
bespreken en dit zonder dat deze norm op gelijk welke wijze in vraag zou kunnen
gesteld worden. Ook zou een dergelijke norm kunnen bijdragen om de
cultuurverandering waaraan de politiediensten zoveel nood hebben, te versnellen of te
vergemakkelijken en zou de bepaling in geval van een gekwalificeerde schending
onbetwistbaar als grondslag kunnen dienen voor een tuchtrechtelijke en zelfs
gerechtelijke procedure.
De strikte naleving van de voorziene regelgeving zou vele betwistingen wegwerken die
de kloof tussen de eerlijke burger en de justitie vergroten en bijdragen tot de toename
van het gevoel van onveiligheid. Dit zou zowel in overeenstemming zijn met als
geschikt zijn voor de ontwikkeling van het model dat door de overheid wordt
voorgestaan nl. dat van de politie die dicht bij de burger staat.
In dezelfde geest zou men moeten ophouden met zijn toevlucht te nemen tot juridische
spitsvondigheden zoals dat nu soms het geval is. Hierdoor zou het mogelijk worden dat
de strafvordering doorgang vindt zelfs indien het politieoptreden is aangetast door een
1

S. PORRA en C. PAOLI, Code annoté de déontologie policière, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, Paris, 1991, 100 - 101. In dit verband weze eraan herinnerd dat artikel 3 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat door België bekrachtigd werd, uitdrukkelijk
verbiedt dat iemand wordt onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende
behandelingen of straffen.
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min of meer flagrante procedurefout. In een dergelijk geval zou een politieambtenaar
die essentiële regels niet naleeft, uiteraard persoonlijk aansprakelijk gesteld moeten
worden voor zijn daden en moeten instaan voor alle gevolgen van zijn optreden op
tuchtrechtelijk, strafrechtelijk en burgerrechtelijk vlak.
19.1.

AANHOUDINGEN
Hoewel het voor de goede rechtsbedeling en de preventie van de criminaliteit
noodzakelijk is dat politieambtenaren over een geëigende aanhoudingsbevoegdheid
beschikken, wordt het ontnemen van iemands vrijheid in democratische landen
beschouwd als een bijzonder ernstige maatregel, zelfs indien de noodzaak ervan
vaststaat. De vrijheid van het individu vormt immers de kern van alle voorrechten die
men in een beschaafde maatschappij geniet.
De politiediensten beschikken over twee belangrijke vormen van vrijheidsberoving, de
bestuurlijke en de gerechtelijke aanhouding.
Beide vormen zijn gebaseerd op een tamelijk recente wetgeving die de verdienste heeft
de politionele arrestatie min of meer te hebben geregeld 1.
Het is echter een feit dat de gerechtelijke aanhouding veel strikter geregeld is en het
toezicht op het verloop ervan ook efficiënter verloopt.
Dat kan niet gezegd worden van de bestuurlijke aanhouding.
Reeds in 1993 stelde het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke
behandeling en bestraffing dat de kwaliteit van het optreden van politiediensten, m.b.t.
personen die van hun vrijheid worden beroofd, voor kritiek vatbaar was2.
Niettegenstaande het recente karakter van het juridisch kader is het duidelijk dat
de omstandigheden waarin de politionele aanhouding zich afspeelt niet meer
beantwoordt aan een aantal vereisten die door de internationale (Europese)
instanties worden gesteld.
De vaststellingen in dit jaarrapport vormen niet meer dan een bevestiging daarvan.
 Er is dringend nood aan een grondige en systematische analyse van de
omstandigheden waarin politionele aanhoudingen tot stand komen, verder verlopen
en uitgevoerd worden en de wijze waarop de van hun vrijheid beroofde personen
worden behandeld.
 Op basis van dergelijke grondige analyse van de bestaande praktijken en gewoontes,
waarbij men ook de problemen van de politieambtenaren moet in acht nemen, kan
overgegaan worden tot een adequate, consistente en omvattende regelgeving, waarin
de mogelijkheden tot directe controle en eventuele sanctionering zijn ingebouwd.

1

De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, B.S. van 14 augustus 1990 - De wet van
5 augustus 1992 op het politieambt, B.S. van 22 december 1992.

2

Raad van Europa, Rapport aan de Belgische regering met betrekking tot het bezoek van het Europees
Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke behandeling en bestraffing aan België van 14 tot
23 november 1993, Straatsburg, 1994.
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19.2.

HET GEBRUIK VAN GEWELD
Tijdens de uitoefening van de taken die hen door de wetten en geplogenheden van hun
land zijn toevertrouwd, moeten de politieambtenaren soms in verschillende gradaties
geweld gebruiken. Het gebruikte geweld kan gaan van een eenvoudig contact met de
hand bij de aanhouding tot in de meest extreme gevallen het gebruik van vuurwapens.
Aangezien het individueel recht op leven en persoonlijke vrijheid fundamenteel is,
hetgeen door het internationaal recht wordt bevestigd, is dit aspect van de rol van de
politie van buitengewoon belang.
De wet op het politieambt, het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering bevatten
de nauwkeurig omschreven normen die het de politiediensten toelaten gebruik te maken
van geweld : wettige verdediging, afweging van de risico’s, gradueel antwoord,
legaliteits-, noodzakelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel, laatste middel.
De wet is echter nooit duidelijk genoeg, om de concrete voorwaarden waarin de
politieambtenaar geweld mag gebruiken, te schetsen.
In de praktijk van het politieoptreden beslist de politieambtenaar voor een groot deel
zelfstandig of het concrete doel het geweld rechtvaardigt. Hij is het in feite die de grens
trekt tussen legaal gebruik en illegaal gebruik van geweld. De rechterlijke controle op
het politieoptreden vindt altijd plaats na afloop van het geweldgebruik aan de hand van
de door de wetgever gestelde criteria. Het is dan ook van het grootste belang dat de
individuele politieambtenaar zijn eigen mogelijkheden en beperkingen kent en de door
de wetgever voorgehouden criteria perfect beheerst.
Daar tegenover staat dat moreel en feitelijk van elke politieambtenaar mag verwacht
worden dat hij beseft dat het bezitten van bevoegdheden ook verantwoordelijkheden
meebrengt en dat hij de morele plicht heeft in alle omstandigheden weloverwogen te
handelen en dat hij desnoods zijn overwegingen achteraf kan motiveren.
De meest efficiënte controle op het gebruik van geweld, is de preventieve controle via
opleiding, training en precieze onderrichtingen.

19.2.1.

OPLEIDING
In de opleiding moeten andere accenten gelegd worden m.b.t. het gebruik van geweld.
De huidige opleiding schenkt voldoende aandacht aan de theoretische principes van
geweld maar bereidt te weinig voor op het hanteren van conflictsituaties.
Uit de praktijk blijkt dat (te) veel politieambtenaren zichzelf in een situatie
manoeuvreren waarin voor hen niets anders overblijft dan geweld te gebruiken.
Er is dan ook veel resultaat te bereiken met het opleiden van politieambtenaren in
het beoordelen van potentiële conflictsituaties en het anticiperen van dergelijke
situaties.

19.2.2.

TRAINING
Kennis, kunde en vaardigheden zijn onverbrekelijk verbonden met voorwaarden inzake
studie, oefening en training.
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De politieambtenaar die deze voorwaarden niet in acht neemt verliest ongetwijfeld
aan capaciteit. Naarmate het potentieel aan legitiem geweld verkleint vergroot het risico
op illegaal geweld.
De politiekorpsen moeten aandacht schenken aan de geweldscapaciteit van hun
ambtenaren en hun de mogelijkheid bieden, c.q. verplichten, zich voortdurend
technisch, praktisch en fysisch op peil te houden.
19.2.3.

ONDERRICHTINGEN
Via de klassieke circulaires bestaan er principiële onderrichtingen voor het gebruik van
geweld op basis van de uitlegging van de wet.
Deze circulaires moeten aangevuld worden met bijkomende, op taakniveau
afgestemde richtlijnen door de beleidsverantwoordelijken van de politiekorpsen.
Het is immers logisch dat zelfs in de veronderstelling dat elke politiambtenaar van een
korps de algemene principes kent en zou willen toepassen, er zich in de praktijk
omstandigheden voordoen waarbij in identieke situaties grote resultaatsverschillen
mogelijk zijn, al naargelang welke politieambtenaar met het geweld wordt
geconfronteerd.
De politieambtenaar staat in de praktijk veelal voor het onbekende. Het is dan ook een
kenmerk van goed beleid hem voor een aantal situaties preventief te beschermen door :
 algemene richtlijnen gebaseerd op de uitlegging van de wet;
 bijkomende richtlijnen afgestemd op taakniveau;
 controle op de geweldscapaciteit van de individuele politieambtenaar;
 de opleiding te hervormen naar geïntegreerde geweldsbeheersing.
Opleiding, training en onderrichtingen zullen, zelfs in de meest geavanceerde vorm,
nooit kunnen beletten dat er nog altijd gevallen van verkeerdelijk gebruik of misbruik
van dwang zullen vastgesteld worden.
Wanneer in specifieke gevallen blijkt dat alle omstandigheden voorhanden waren
om de dwang op een correcte en aanvaardbare manier te laten verlopen, en dat de
ontsporing te wijten is aan de persoon van de ambtenaren zelf hetzij als
uitvoerders, hetzij als verantwoordelijke voor de uitvoering, moeten de
gerechtelijke en tuchtrechtelijke overheden hun verantwoordelijkheid opnemen en
door sanctionering het deviant gedrag afwijzen.

19.3.

HET GEBRUIK VAN INFORMATIE
In het kader van een toezichtsonderzoek heeft het Vast Comité P kennis genomen van de
wijze waarop eenzelfde informatie door verschillende politiediensten werd behandeld.
De interpretatie ervan varieerde zonder aanwijsbare reden in functie van het ogenblik en
de betrokken diensten.
De initiële informatie is belangrijk en uniek maar in onderhavig geval niet te
controleren.
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Verschillende onderzoeksdiensten benutten weliswaar de gegevens vervat in een
document dat tijdens een gerechtelijk onderzoek werd gevonden maar blijken in
onderhavig geval nooit in staat om de precieze betekenis van deze gegevens aan te
geven.
De informatie die het gevonden document bevat, wordt na verloop van tijd door
verschillende politiediensten behandeld. Hoewel steeds vertrokken wordt van dezelfde
informatie, wordt er vaak een verschillende en soms contradictorische interpretatie aan
gegeven en dit onder de vorm van “vertrouwelijke of geheime rapporten”.
Indien dergelijke uiteenlopende interpretaties kunnen gegeven worden en mogelijk zijn
op basis van één document, één inlichting, wat moet men dan zeggen van de waarde van
het document in kwestie en de interpretaties die eraan gegeven worden?
Er werd immers geen enkel bewijs aan het licht gebracht en de argumenten die naar
voren gebracht werden, zijn slechts speculaties die in geen geval konden gecontroleerd
worden.
Deze interpretaties en het misbruik ervan zijn ontoelaatbaar. Hoewel uiteenlopende
interpretaties mogelijk zijn in het kader van een onderzoek, moet men op het niveau van
de coördinatie en het toezicht op het onderzoeksdossier in staat zijn de waarde van de
bekomen informatie korrekt te beoordelen.
Dit is slechts zelden mogelijk aangezien weinig politiediensten verplicht zijn om op
duidelijke wijze de herkomst van de informatie aan te geven. Het is evident dat
dergelijke soms ongefundeerde interpretaties in het kader van een gerechtelijk onderzoek
bijzonder schadelijk zijn.
Zonder op basis van de analyse van één enkel, weliswaar belangrijk dossier te
willen veralgemenen, suggereert het Vast Comité P niettemin dat de bevoegde
overheden initiatieven nemen om dergelijke vergissingen te vermijden en stelt het
voor dat de politiediensten steeds verplicht zouden worden om op systematische
wijze de herkomst van hun informatie te onthullen. Een dergelijke verplichting
bestaat trouwens reeds in bepaalde diensten.
Een dergelijke onthulling van de herkomst van informatie dient steeds te gebeuren met
strikte naleving van de regels van de vertrouwelijkheid en kan moeiteloos verwezenlijkt
worden door middel van een specifieke codificatie terzake.
Een codificatie van de regelgeving inzake informatie zou bijgevolg op punt moeten
gesteld worden. Hierdoor kan de verantwoordelijke voor het dossier zonder twijfel op
objectieve wijze de waarde van de bekomen informatie evalueren en de interpretatie
ervan beoordelen. Een dergelijke werkwijze zal in bepaalde gevallen soms erg
belangrijke dossiers vaak schadelijke beslissingen vermijden die zonder de minste
geldige reden genomen worden.
Om doeltreffend te zijn en niet op ondoordachte wijze de reputatie te schaden van de
persoon die, zonder dat hij of zij dit zelf weet, het voorwerp is van het onderzoek, dient
de informatie transparant te zijn.
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20.

DE DOELMATIGHEID VAN DE POLITIEDIENSTEN
In het jaarverslag 1995 heeft het Vast Comité P o.m. de aandacht gevestigd op de
organisatie van de korpsen van gemeentepolitie en gewezen op het belang van het
management als instrument van beleidsvoering1.
Vastgesteld werd dat de principes van het modern management in vele korpsen niet
gekend waren en dat een grote meerderheid van politieofficieren, gevormd vanuit een
louter juridisch-beroepstechnisch concept, niet waren opgewassen tegen hun taak van
“korpsleider”2.
De vaststellingen uit de toezichtsonderzoeken naar de werking van bepaalde korpsen van
gemeentepolitie beschreven in hoofdstuk III van dit verslag bevestigen dit, maar
verdelen de verantwoordelijkheid tussen politieoverheid en politiechef.
Korpsbeheer en korpsleiding kunnen immers niet los van elkaar bekeken worden en
wettelijk gezien staat de burgemeester centraal in het hele gebeuren. Of hij daar in de
praktijk zo centraal in staat is een andere zaak. Zelfs burgemeesters die zich tot de meer
geïnteresseerden van de politie rekenen besteden doorgaans niet veel meer dan één
agendapunt per week aan de politie, door middel van het overleg met de korpschef.
Als “waakhondfunctie” kan dat misschien volstaan; als dynamisch verantwoordelijke
voor veiligheid in de gemeente alleszins niet.

20.1.

HET EMPIRISCH-WETENSCHAPPELIJK KADER
Hoewel de vaststellingen uit de toezichtsonderzoeken onweerlegbaar zijn en in feite
aantonen wat velen dagelijks ondervinden zijn er ook heel wat korpsen waar de relatie
tussen burgemeester en korpschef van goed tot uitstekend is.
Bovendien noopt het grote aantal relaties - gelijk aan het aantal korpsen - tot meer
diepgaand onderzoek zowel naar de negatieve als naar de positieve aspecten.
Er zou een onderzoek moeten komen naar de achtergronden en oorzaken van de
problemen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan.
Dergelijk onderzoek zal het mogelijk maken een breder inzicht te verwerven in de
problematiek en de maatregelen te nemen of te verfijnen die een goede relatie moeten
bewerkstelligen.

20.2.

HET NORMEREND KADER
Het initiatief tot het versterken van de rol van de burgemeester als spilfiguur van het
gemeentelijk veiligheidsbeleid is reeds genomen 3.
Eens de wet van kracht, zal het echter noodzakelijk zijn een aantal omstandige
omzendbrieven uit te vaardigen om de wettelijke principes toe te lichten en te
illustreren.
1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 145-149.

2

Ibidem, 174.

3

Raadpleeg hiervoor hoofdstuk III, blz. 35.
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 Een omzendbrief betreffende de relatie tussen de burgemeester en de korpschef
van de gemeentepolitie.
 Een omzendbrief betreffende de relatie tussen de burgemeester en de rijkswacht.
Beide omzendbrieven zouden kunnen worden voorgesteld op een of meerdere
studiedagen.
20.3.

HET STATUTAIR KADER
 De relatie tussen de burgemeester en de korpschef van de gemeentepolitie is in vele
gevallen een “gedwongen huwelijk”.
De burgemeester kan vaak niet kiezen voor zijn korpschef en de korpschef heeft
helemaal geen zeggenschap. Wanneer beiden dan ongeacht de redenen, echt niet met
elkaar kunnen werken ontstaat een crisissituatie die kan uitgroeien tot een
veiligheidsprobleem voor de gemeente. Dit probleem kan voor het ogenblik alleen maar
opgelost worden door het ontslag van een van beide partijen, waarbij iedereen beseft
wiens ontslag dat dan wel is.
De oplossing moet dus gezocht worden in het statuut van de korpschef.
Het is aangewezen een aangepast statuut voor korpschef van gemeentepolitie in te
voeren. Uitgangspunt daarbij kan zijn dat het in het belang van de organisatie en
van de politieambtenaren zelf is, dat een topfunctie niet gedurende (te) lange tijd
door éénzelfde persoon wordt uitgevoerd.
Het resultaat kan het uitwerken van een gewestelijke of zelfs intergewestelijke
mobiliteit zijn die niet alleen een goede uitweg zou bieden voor de behandelde
conflictsituaties maar in een ruimer kader mogelijkheden zou openen voor het
uittekenen van een echt loopbaanbeleid.
Misschien sterk innoverend past deze aanbeveling toch in de trend naar vernieuwing in
professionalisering van de gemeentepolitie.

20.4.

RELATIE EN PROFESSIONALITEIT
Het is duidelijk dat de relatie tussen de burgemeester en de korpschef beter zal worden,
naarmate beide partijen goed geïnformeerde, goed opgeleide mensen zijn die beiden
kunnen bogen op een behoorlijke graad van professionaliteit.
Reeds eerder heeft het Vast Comité P gewezen op de noodzaak van een specifieke
vorming voor korpschefs 1.
Met de versterking van de rol van de burgemeester als spilfiguur in het gemeentelijk
veiligheidsbeleid groeit ook het besef dat zij niet opgeleid zijn voor dit soort
verantwoordelijkheid.
Het wordt dus noodzakelijk om naast de specialisering van de opleiding tot
korpschef ook een opleiding te voorzien voor de burgemeester.

1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 174.
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Gelet op de steeds toenemende rol van de provinciegouverneurs in de ontwikkeling
van het veiligheidsbeleid zou het wenselijk zijn de realisatie van deze opleiding aan hen
toe te vertrouwen.
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21.

DE COÖRDINATIE VAN DE POLITIEDIENSTEN

21.1.

DE INTERPOLITIEZONES
Het is misschien symbolisch, of moet men zeggen “Belgisch”, dat de opeenvolgende
regeringen die na het publiceren van het "Benderapport" aan de macht zijn geweest er de
voorkeur aan hebben gegeven allerlei nieuwe initiatieven te ontwikkelen i.p.v. een
diepgaande discussie op gang te brengen over de veiligheidsproblematiek in het
algemeen en de daaraan te koppelen politiezorg.
Nochtans was de commissie zeer duidelijk in haar conclusies t.o.v. het tot dan toe
gevoerde beleid1.
Het zal dus voorlopig de taak blijven van de lokale overheden om het beleid ter zake uit
te stippelen. En dat zal nog wel een tijdje duren want een uniforme regeling op federaal
niveau is helemaal niet mogelijk bij gebrek aan consensus tussen de grote politieke
partijen.
In afwachting van het grote debat in het federaal parlement en gegeven het voortbestaan
van de drie algemene politiediensten is er natuurlijk geen andere mogelijkheid om het
functioneren van de politiediensten enige structuur te geven dan het uitwerken van de
interpolitiezones, tenminste voor wat de gemeentepolitie en de rijkswacht betreft, want
de gerechtelijke politie lijkt daar voorlopig zo een beetje aan te hangen terwijl het
helemaal niet duidelijk is waar men met deze dienst naartoe wil.
Men stelt dus vast dat in feite een fundamentele ingreep plaatsvindt in de structuur en de
werkwijze van de politiediensten, maar men koppelt deze niet aan een finaliteit.
Een belangrijk principe van de interpolitiezones is, dat ze niet in een wet zijn
opgenomen. Ze zijn m.a.w. niet verplicht.
Daaruit volgt dat de enige wettelijke basis van het systeem de aanvaarding is van de
territoriale afbakening in elke gemeenteraad van de gemeenten die deel uitmaken van de
desbetreffende zone.
Is deze afbakening eenmaal aangenomen, dan komt er een tweede, meer inhoudelijke
stap betreffende het veiligheidscharter. Maar ook dit aspect is contractueel uit te
werken, zodat grondig en voorafgaand overleg noodzakelijk is2.
Dat dit niet overal van een leien dakje loopt mag blijken uit een overzicht van de
interpolitiezones per provincie waaruit blijkt dat in sommige provincies de
tegenstellingen zo groot zijn dat men zich kan afvragen of er überhaupt enige kans op
succes bestaat3.
Blijft bovendien het vraagstuk van die gebieden waar niet alleen de bevolkingsdichtheid
laag is maar waar de politiedichtheid zodanig is dat enkel het creëren van

1

Doc. Kamer - 59/8 - 1988, 346-354.

2

Doc. Senaat - 1 - 306/1 - 95/96.

3

De interpolitiezones. De eerste kaap is genomen, maar is er goede hoop ?, De Gemeente, 1996, 3.
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"monsterzones" kan leiden tot het halen van de ideale personeelssterkte, hetgeen dan
weer onwerkbaar wordt op andere niveaus.
Een ander belangrijk principe van de interpolitiezones is dat ze geen invloed uitoefenen
op de verschillende statuten van de politiediensten.
Met uitzondering van de zeggenschap van de burgemeester over de rijkswacht1
veranderen ze niets aan de financiële, disciplinaire en andere verschillen tussen
politiediensten die nochtans geroepen worden om op hetzelfde terrein en liefst
gelijktijdig hetzelfde werk te doen.
Optimisten hebben de interpolitiezones voorgesteld als de oplossing voor de
“politieoorlog”.
Het is juist dat het oprichten van de interpolitiezones kadert in een geheel van de door de
federale overheid genomen maatregelen om de veiligheid van de bevolking maximaal te
verzekeren.
Het is een feit dat de interpolitiezones kunnen leiden tot een verbetering van de service
aan de bevolking, bvb. in termen van bereikbaarheid, aanrijtijden, goede gemiddelde
kwaliteitsstandaard en ontwikkeling van basisspecialismen2.
Mits de taakverdeling op een evenwichtige en correcte manier te doen verlopen, zullen
de interpolitiezones bijdragen tot een gelijkschakeling van de partners.
De inbreng van de federale politie zal de lokale overheden er toe dwingen hun soms
(dorps) politieke wijze van beheer te laten varen en om te buigen naar meer
professionalisme en depolitisering.
Het is echter onweerlegbaar dat de interpolitiezones in hoofdzaak gericht zijn op de
gemeentepolitie en de rijkswacht en op het waarborgen van de basispolitiezorg.
De huidige controverse tussen de rijkswacht en de gerechtelijke politie die elk
afzonderlijk aanspraak blijven maken op een deel van dezelfde koek is de kern van de
politieoorlog en die gaat het petje van de interpolitiezones te boven.
Vermits het toezicht op de coördinatie en de doelmatigheid van politiediensten ook een
pro-actief karakter kan hebben, vestigt het Vast Comité P de aandacht op volgende
punten :
 Het is niet denkbeeldig dat sommige gemeentebesturen, als zij al in een zone willen
stappen, alles zullen doen om de zwakte van het eigen politiekorps te laten
compenseren door de federale politie.
Een streng toezicht op het naleven van de minimale veiligheidsnorm is dan ook
gewenst.

1

Raadpleeg hiervoor hoofdstuk III.

2

Staat het sein op rood (-blauw) ?, Politeia, 1996, nr. 5.
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 Zoals reeds uiteengezet in het jaarverslag van 19941 is het economisch gezien
onmogelijk om van de gemeentepolitie in alle gemeenten van het Rijk een
volwaardige partner te maken.
In die regio's moet van de federale overheid een grotere inspanning verwacht
worden door een naar verhouding verhoogde inzet van de rijkswacht.
 Het Vast Comité P heeft in het jaarverslag van 1995 en ook nu uitvoerig aandacht
besteed aan de kwaliteitsverbetering van de politiekorpsen, zowel op het vlak van het
management als van de taakuitvoering.
Het implementeren van de interpolitiezones kan niet los gezien worden van de
kwaliteitsverbetering op alle niveaus van gezag, leiding en toezicht.
 Alle goede bedoelingen en intenties ten spijt, maar een politieambtenaar is ook een
werknemer die weliswaar niet gespeend van enig idealisme, toch vnl. om "den
brode" werkt.
Indien in de interpolitiezones de arbeidsvoorwaarden niet zoveel als mogelijk
gelijk zijn zullen vroeg of laat arbeidsconflicten ontstaan waarbij de
supplementaire anomalie bestaat dat de ene politiedienst wel mag reageren en
de andere niet en dus noodgedwongen de "sigaar" zal zijn.

21.2.

DE TECHNISCHE- EN WETENSCHAPPELIJKE POLITIE
De door de Ministerie van Justitie opgestelde consensusnota 2 heeft heel wat reacties en
kritiek losgeweekt.
Zonder een standpunt te willen innemen met betrekking tot deze nota, wil het Vast
Comité P niettemin één van de punten aansnijden dat in de rubriek “specialisatie inzake
fenomenen” werd behandeld : de specialisatie inzake de technische en
wetenschappelijke politie. Het betreft hier in feite eerder een middel dat het mogelijk
maakt om een element dat thuishoort binnen het kader van de strijd tegen bepaalde
fenomenen te onderzoeken en te identificeren dan een fenomeen op zich. Deze materie
behoort tot de bevoegdheid van de gerechtelijke politie, de politiedienst waaronder nu
reeds de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie ressorteren. Deze
laatsten hebben op dit terrein in de loop der jaren een grote ervaring opgedaan.
Het hoeft dan ook geen betoog dat de technische en wetenschappelijke politie van
kapitaal belang is voor het opsporingswerk dat in het kader van gerechtelijke
onderzoeken wordt uitgevoerd. De wetenschappelijke politie was reeds het voorwerp
van een bijzondere aandacht van zowel de parlementaire onderzoekscommissie inzake
het groot banditisme als van de regering (Pinksterplan). Het resultaat hiervan was de
1

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1994, 120.

2

Verdergaande specialisering, betere taakverdeling en samenwerking tussen politiediensten, Ministerie
van Justitie, juli 1996.
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oprichting van een nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie met als
opdracht o.a. de centralisatie van inlichtingen en specialisaties inzake de
wetenschappelijke politie.
Uit de verschillende contacten van het Vast Comité P met diverse instanties, blijkt dat
dit instituut nog niet volledig voldoet aan de eisen en verwachtingen van de
politieambtenaren en magistraten. Bovendien zijn, in zoverre opportuun en noodzakelijk
was, in de schoot van bepaalde politiekorpsen teams van technische politie opgericht
met het oog op het verzamelen ter plaatse van bewijsmateriaal, hetgeen soms leidt tot
concurrentie met de laboratoria die van de gerechtelijke politie afhangen. Hoewel
sommige van deze teams blijkbaar resultaten boeken, neemt dit niet weg dat er geen
enkele vorm van rigoureuze controle bestaat op hun activiteiten en doeltreffendheid ter
plaatse en men zich soms redelijkerwijze vragen kan stellen omtrent hun toegevoegde
waarde.
Een tekort aan uniforme opleiding, coördinatie en controle, standaardisatie van de
opzoekingstechnieken en -methoden is van aard om dit type van onderzoeken
aanzienlijke schade te berokkenen.
Inspelend op de consensusnota, wil het Vast Comité P herinneren aan de suggesties die
het gedaan heeft in de jaarverslagen van 1994 en 1995 waarin met betrekking tot deze
materie reeds het belang van de samenwerking en de coördinatie werd onderstreept.
Om redenen van efficiëntie, zou het nuttig zijn dat, op zijn minst tijdens een
overgangsperiode, de personen die ervaring hebben opgedaan in de teams van technische
politie van de diverse politiediensten die niet afhangen van de gerechtelijke politie, een
“bekwaamheidsgetuigschrift” zouden bekomen onder toezicht van het N.I.C.C. en
hetgeen eventueel afgeleverd zou worden door erkende laboratoria. Dit zou als voordeel
hebben dat bekwame personen gevaloriseerd worden en zou hen moeten toelaten om hun
activiteiten van technische politie te blijven uitoefenen binnen hun respectievelijke
politiekorpsen maar dan in de schoot van en onder toezicht van een nationale structuur
van technische en wetenschappelijke politie.
Het zou immers een spijtige zaak zijn dat de opgedane ervaring verloren zou gaan onder
het mom van de specialisatie binnen één enkel politiekorps van de activiteiten inzake
technische en wetenschappelijke politie. Een zeer nauwe samenwerking tussen de
politiemensen uit andere politiekorpsen die over een dergelijk getuigschrift beschikken
en de leden van de laboratoria van technische en wetenschappelijke politie kan alleen
maar de efficiëntie ten goede komen en de consensusnota heeft de verdienste om een
dergelijke samenwerking mogelijk te maken. Deze vorm van samenwerking biedt ook
het voordeel dat de personeelsdruk tussen de diverse politiekorpsen wordt verdeeld.
Hierdoor is het ook mogelijk tegemoet te komen aan de bekommernissen van de
ondertekenaars van de consensusnota aangezien de voorgestelde specialisaties niet op
korte termijn kunnen verwezenlijkt worden door het verhogen van het aantal
manschappen van de politiekorpsen.
Het ligt voor de hand dat indien al het onderzoekswerk en methodisch gebruik inzake
technische en wetenschappelijke politie zou worden thuisgebracht in de schoot van één
enkel politiekorps, de gerechtelijke politie, dit alleen uitvoerbaar zou zijn door een
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gevoelige uitbreiding van het huidige personeel van de laboratoria van technische en
wetenschappelijke politie.
Het Vast Comité P is voorstander van een wetenschappelijke politie met een
nationale structuur in de schoot van de gerechtelijke politie met een eigen budget
en onder wetenschappelijk gezag van het N.I.C.C.. Deze nationale structuur van
technische en wetenschappelijke politie zou snel verwezenlijkt kunnen worden in de
schoot van de gerechtelijke politie en zou in eerste instantie sommige leden van
andere politiekorpsen kunnen omvatten. Tenslotte zou dit een centralisatie van de
mogelijkheden terzake en een uniformisering van het geheel van technieken en
middelen toelaten en dit met het oog op de coördinatie en efficiëntie van de
wetenschappelijke en technische politie in België.
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22.

DE WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET
TOEZICHT OP DE POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN

22.1.

DE WIJZIGING VAN DE WET
Met het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende de regeling van
het toezicht op politie- en inlichtingendiensten neergelegd in Kamer en Senaat op
respectievelijk 17 en 19 juli 1996 wordt de wet substantieel gewijzigd.
Het zou van onzorgvuldigheid getuigen daar dan niet meteen de wijzigingen aan te
koppelen die nu maar ook reeds eerder door het Vast Comité P werden voorgesteld.
 Het artikel 3 van de wet van 18 juli 1991 zou moeten worden aangepast in die
zin dat de ambtenaren en diensten die afhangen van de gewesten en
gemeenschappen en die door de decretale wetgever met een bevoegdheid van
agent of officier van gerechtelijke politie zijn gelast, onder toepassing vallen van
de wet van 18 juli 1991.
 Het artikel 7 van de wet van 18 juli 1991 zou kunnen worden aangepast in die
zin dat de ministers van de gewest- en gemeenschapsregeringen die gezag
hebben over ambtenaren met een hoedanigheid van gerechtelijke politie worden
opgenomen in de lijst van de bevoegde overheden.
Het Sint-Michielsakkoord stelde de regionalisering van de gemeentewet in het
vooruitzicht. Deze werd echter niet bij de recente staatshervorming doorgevoerd.
Evenwel werden een aantal wijzigingen in de gemeentewet aangebracht die in de
richting daarvan gaan. Eén daarvan is de opheffing van de bevoegdheid van de federale
overheid om algemene bepalingen vast te stellen met betrekking tot de formatie en het
statuut van het gemeentepersoneel.
Deze reglementerende bevoegdheid werd niet aan de gewesten overgedragen. Wanneer
de regionalisering van de gemeentewet een feit wordt, kunnen de gewesten zich deze
reglementerende bevoegdheid toekennen door de gemeentewet te wijzigen.
Het Sint-Michielsakkoord stelde dat een eventuele regionalisering van de gemeentewet
moest gepaard gaan met het behoud van de eenheid van het beleid en het gemeentelijk
karakter van de politiediensten. Daarom blijft de federale overheid alleszins bevoegd
door het personeelsbeleid met betrekking tot de gemeentepolitie. De gemeenteraden
zullen, zoals altijd al het geval was, bij de bepaling van de formatie, de bezoldiging, het
administratief statuut, de weddeschalen, de toelagen of vergoedingen, alsook bij de
bepaling van de voorwaarden van werving, benoeming en bevordering van de leden van
de gemeentepolitie rekening dienen te houden met de door de Koning vastgestelde
algemene bepalingen.
Gelet op de evolutie in de politieorganisatie, waarbij de federale en de lokale
politiediensten samen zullen instaan voor de basispolitiezorg in supralokale
structuren, is het wenselijk dat de federale wetgever oordeelt dat de toepassing van
de regels die hij vaststelt aan een bijzonder toezicht worden onderworpen dat
aansluit bij de controle die hij heeft ingesteld en beter aangepast is aan het toezicht
dat volgt uit de toepassing van de gemeentewet.
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Het is de evidentie zelf dat een controleorgaan dat belast wordt met de controle op
reglementen en richtlijnen, alsmede naar alle documenten die de handelwijze van de
leden van de politiediensten regelen, die documenten ook krijgt.
Wat betreft de interne documenten van de politiediensten voorziet de wet in de
automatische toezending ervan. Wat betreft de externe documenten, t.t.z. de
documenten uitgaande van de overheden, voorziet de wet dit niet.
Het artikel 9 van de wet van 18 juli 1991 zou kunnen aangevuld worden met een
bepaling die zegt dat de federale overheden die gezag hebben over de
politiediensten alle documenten die de handelwijze van de leden van de
politiediensten regelen automatisch richten aan het Vast Comité P, met
uitzondering van de richtlijnen inzake het opsporings- en vervolgingsbeleid en
inzake het beleid met betrekking tot de bestuurlijke politie.
Door de strikte interpretatie van de scheiding tussen artikel 15, eerste lid en artikel 15,
tweede lid van de wet van 18 juli 1991 blijft het Vast Comité P van waardevolle
informatie verstoken en kan het gezag over de Dienst Enquêtes niet volledig worden
uitgeoefend.
Het artikel 15 van de wet van 18 juli 1991 zou kunnen aangevuld worden met een
bepaling die zegt dat de Dienst Enquêtes P het Vast Comité P systematisch op de
hoogte brengt van de informatie waarvan de Dienst Enquêtes P kennis krijgt bij de
uitoefening van opdrachten van gerechtelijke politie, wanneer die informatie van
belang is voor de toepassing van het artikel 1 van de wet van 18 juli 1991.
22.2.

DE VERHOUDING VAN INTERNE CONTROLE TOT HET EXTERN
TOEZICHT EN OMGEKEERD
Naar aanleiding van de evaluatie van de werking van de Vaste Comités van toezicht is
de discussie over de verhouding van interne controle tot het extern toezicht opnieuw
geactiveerd.
Deze discussie is wel belangrijk in die mate dat een definitie van begrippen mede de
aard van de opdrachten bepalen die aan het Vast Comité P toekomen.
Op basis van de voorbereidende werken van de wet van 18 juli 1991 is het duidelijk dat
de wetgever oordeelt dat het extern toezicht op de politiediensten in het verlengde ligt
van het toezicht van de wetgever op de uitvoerende macht, maar dan wel binnen de
perken die diezelfde wetgever voor het extern toezicht heeft uitgetekend.
Nochtans biedt de bestaande literatuur geen voldoende houvast om de begrippen op
voldoende wijze af te bakenen.
Intern toezicht is de controle op de dagelijkse werking van een politiekorps, met het oog
op een efficiënt toezicht en een betere organisatie.
Het intern toezicht bestaat uit :
 een toezicht op het terrein en in de administratieve diensten;
 een toezicht op de taakuitoefening van de individuele ambtenaar;
 een toezicht op de gespecialiseerde diensten die onafhankelijk werken.
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Het intern toezicht komt in de eerste plaats toe aan de korpschef en zijn officieren.
Daar een groot deel van de taken zich echter afspelen op het terrein en/of in
gedecentraliseerde diensten is het soms noodzakelijk een bijkomend instrument te
creëren, i.c. het Intern Toezicht.
De externe controle ligt natuurlijk in het verlengde van het toezicht van de wetgever op
de uitvoerende macht, maar dan wel binnen de perken die dezelfde wetgever voor het
extern toezicht heeft uitgetekend. Het is de externe controle die de manier onderzoekt
waarop beleidsbeslissingen worden uitgevoerd en de handelingen en methoden van de
politiediensten met het oog op het vaststellen van eventuele dysfuncties 1 2.
Het toezicht op de uitvoerende macht blijft beperkt tot de politiediensten zelf en slaat
niet op de overheden onder wiens gezag en toezicht zij de opdrachten uitoefenen.
Principieel mag het extern toezicht niet in de plaats treden van het intern toezicht.
Twee bedenkingen dringen zich echter op.
 Wanneer er voldoende aanwijzingen voorhanden zijn dat een politiekorps
dermate functioneert dat de basisopdrachten niet meer naar behoren worden
vervuld kan en moet het extern toezicht ingrijpen en a.h.w. de rol van het intern
toezicht overnemen, de zgn. “audit-functie”.
 Wanneer n.a.v. een toezichtsonderzoek naar de werking van een politiekorps de
vastgestelde dysfuncties van het korpsmanagement niet kunnen worden
losgekoppeld van het korpsbeheer, kan en moet het extern toezicht de
verantwoordelijkheid van de overheid onderstrepen en deze aan het Parlement
en/of andere bevoegde overheden meedelen.
De opdrachten van de algemene inspectie van de rijkswacht zijn reeds langer gekend.
Met de oprichting van een algemene inspectie van de gerechtelijke politie bij de
parketten en de verdere uitbouw van de diensten “intern toezicht” bij de gemeentepolitie
krijgt het toezicht op de politiediensten stilaan een gestructureerd uitzicht.
Op tuchtrechtelijk gebied moet de taak van het Vast Comité P zich beperken tot het
opsporen en vaststellen van de ernstige schendingen van de rechten van de burger om
die daarna door te spelen naar de bevoegde tuchtoverheden.
Op strafrechtelijk vlak opereert de Dienst Enquêtes onder het toezicht van de
gerechtelijke overheden en vervult hij een bijzondere taak als “politie van de
politiediensten”.

1

“In wezen bestaat de opdracht van het toezichtsorgaan erin om vast te stellen of de politieke
verantwoordelijken op één of andere wijze de werking van de politie- en inlichtingendiensten
waarvoor ze bevoegd zijn zouden moeten bijschaven en of de wetgeving die van toepassing is op de
genoemde diensten zou moeten worden aangepast”. Doc. Kamer, 1305/1 - 90/91.

2

“Het toezicht dat de Regering met dit wetsontwerp wil invoeren heeft niet als voornaamste bedoeling
om bij de politie- en inlichtingendiensten individuele feiten vast te stellen met het oog op het
sanctioneren ervan : dat blijft de volle bevoegdheid van de gerechtelijke of tuchtrechtelijke overheid.
Het doel van het toezicht is om eventueel onvolkomenheden in het falen van het systeem vast te stellen
en voorstellen te formuleren om dat te verhelpen”. Doc. Senaat, 1258/2 - 90/91.
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Het dagelijks toezicht op de politiekorpsen moet maximaal door de interne
controlediensten worden uitgeoefend in die mate zelfs dat bepaalde klachten en
aangiften die rechtstreeks aan het Vast Comité P en zijn Dienst Enquêtes werden gericht
onmiddellijk kunnen worden overgezonden aan de interne controledienst. Langs de
andere kant moet het mogelijk zijn dat een politiekorps uit eigen beweging de
medewerking vraagt van het Vast Comité P en zijn Dienst Enquêtes omwille van de
ernst van een onderzoek of omwille van de eis van objectiviteit van de vaststellingen.
Een systeem van rapportering aan beide zijden (intern en extern) moet toelaten het
resultaat van deze wisselwerking te evalueren.
Het is noodzakelijk dat de wetgever een systeem van optimale samenwerking tussen
het intern en extern toezicht installeert om tot een efficiënt, een coherent en
complementair geheel te komen.
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NAWOORD
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De tragische gebeurtenissen van de laatste maanden hebben opnieuw aangetoond dat
het rechtssysteem in België, en dus ook het politieapparaat, niet efficiënt werkt en
onvoldoende coherentie vertoont om de ernstige vormen van criminaliteit te bestrijden.
Het is de uitdrukkelijke wens van de regering om het veiligheidsbeleid o.m. uit te
bouwen op basis van een verdergaande specialisering en samenwerking tussen de
politiediensten en een betere verdeling van de taken, meer bepaald van de gerechtelijke,
tussen de rijkswacht, de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie1.
Volgens de wet op het politieambt zijn het de politieoverheden die instaan voor het
veiligheidsbeleid en zijn de politiediensten uitvoeringsorganen onder het gezag en de
verantwoordelijkheid van die overheden.
De problemen die onlangs rond de taakverdeling inzake gerechtelijke politie zijn
ontstaan en waarbij men de indruk kreeg dat georganiseerde misdaad meer een soort op
de beurs genoteerd product was en minder een belangrijke bedreiging voor het algemeen
belang, bevestigen alleen maar dat de wetgever het met de wet op het politieambt bij het
rechte eind had.
De invulling van het politielandschap reikt veel verder dan de bevoegdheid van de
politiediensten zelf en moet in eerste instantie door de overheid worden ingevuld en
zeker voor wat betreft de gerechtelijke opdrachten.
Door deze verantwoordelijkheid af te wentelen op de politiediensten vraagt de overheid
a.h.w. om de “concurrentieslag” en geeft de in de pers druk becommentarieerde
opbodpolitiek inderdaad de indruk van een totale politieoorlog.
Diezelfde tragische gebeurtenissen tonen nochtans duidelijk aan dat wanneer de
overheid het heft in eigen handen neemt, de werkzaamheden daadwerkelijk leidt en de
verantwoordelijkheden opneemt, er van een politieoorlog geen sprake is, maar van een
door iedereen geprezen samenwerking en efficiënte taakverdeling die als voorbeeldig
mag worden bestempeld.
“Iedere organisatie haalt slagkracht uit betrokkenheid, vorming, rapportering en
toezicht, met andere woorden : interne en externe controle. Elk van deze componenten
dient versterkt te worden in de gerechtelijke organisatie”2.
Met deze woorden kondigde de regering op 30 augustus 1996 een aantal maatregelen
aan die de werking van het gerechtelijk apparaat moeten verbeteren.
Geen drie dagen later wijzen een aantal politieoverheden een versterkte externe controle
op het gerechtelijk functioneren af, vermoedelijk tot groot genoegen van een aantal
politiechefs die ook de mening zijn toegedaan dat ze zelf wel de nodige lessen zullen
trekken.
Het is al meer dan eens gezegd maar het kan geen kwaad het nog eens te herhalen.

1
2

Doc. Kamer, 23/1-1995, 28 juni 1995.
Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 30 augustus 1996, Feiten, nr. 35 van 2 september
1996.
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De niet aflatende stroom van problemen die rijzen bij de werking van de
politiediensten onderstrepen de noodzaak aan externe controle. Politie is immers
politiek een zeer gevoelig, delicaat en ondankbaar onderwerp dat alle facetten van de
maatschappij omvat, dat gecompliceerd is vanwege tegenstrijdige ideologische en
filosofische denkpatronen en theorieën, dat is belast met een veelvoud aan belangen en
machtsposities, en dat het voorwerp uitmaakt, naar gelang van de gebeurtenissen, van
emotionele reacties van de bevolking, op gang gebracht en aangewakkerd door de
media.
Externe controle is geen inmenging in het beleid maar het uitoefenen van invloed op het
beleid en het handelen van de uitvoeringsorganen.
De vastgestelde problemen bij de politiediensten zijn nooit de verantwoordelijkheid van
de politie alleen. Als de bevoegde overheden de tekortkomingen in beleid en wetgeving
niet daadwerkelijk verhelpen, zal de oplossing van één probleem alleen maar leiden tot
de ontdekking van een ander ...
Tot nu toe heeft de regering enkel gekozen voor programmatische wijzigingen die de
problemen beheersbaar moeten maken.
De vraag is of deze fragmentarische
hervormingen de tegenstellingen niet eerder aanwakkeren dan wegnemen. Indien het
antwoord op deze vraag positief is wordt het tijd voor meer fundamentele en ingrijpende
hervormingen.

