
Aan de Heer Voorzitter van de Senaat, 
Aan de Heer Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
Aan de Heer Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, 
Aan de Heer Minister van Justitie. 
 
 
 
Geachte Heren Voorzitters en Ministers, 
 
 
Het Vast Comité van toezicht op de politiediensten heeft de eer U, in toepassing van artikel 11 
van de wet tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, zijn vijfde 
algemeen activiteitenverslag toe te zenden. 
 
De in dit jaarverslag opgenomen teksten zijn het resultaat van een in het Vast Comité P bij 
stemming bekomen meerderheid.  
 
Daar artikel 12, 2e lid van het huishoudelijk reglement voorziet dat de identiteit van de personen 
die zich hebben onthouden of hebben tegen gestemd niet wordt bekend gemaakt, is het niet 
mogelijk te vermelden welke leden bepaalde teksten hebben gestemd of niet of zich hebben 
onthouden. 
 
 
Met zeer bijzondere hoogachting, 
 
 
Georges PYL, 
ondervoorzitter. 

 Freddy TROCH,
voorzitter.

Walter DE SMEDT, 
Vast Lid. 

Geneviève MOLLE, 
Vast Lid. 

Valère DE CLOET,
Vast Lid.

   
 Carmelo ZAITI, 

Griffier. 
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Hoofdstuk I : 

De klachten en aangiften behandeld door het Vast Comité 
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Algemene beschouwingen 
 
Het waarborgen van de bescherming van de grondwettelijke rechten en fundamentele vrijheden 
van de burgers is één van de drie doelstellingen van de wet op het toezicht op de politiediensten 
(1) die perfect aansluit bij een van de belangrijkste principes van de wet op het politieambt. 
 

"Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie, waken de 
politiediensten over de naleving en dragen zij bij tot de bescherming van de individuele 
rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij" (2). 

 
Het politieambt wordt omschreven als een institutionele functie die de bescherming en de 
regulering van de maatschappelijke orde beoogt en erop is gericht de uitoefening van de 
fundamentele rechten mogelijk te maken de verstoring van deze orde te voorkomen of te 
verhelpen. 
 
De eerbiediging en de bescherming van de individuele rechten en vrijheden en de democratische 
ontwikkeling van de maatschappij zouden altijd de richtsnoeren moeten zijn bij het optreden van 
de politiediensten en aldus een van de belangrijkste principes bij de uitoefening van het 
politieambt moeten vormen. 
 
Hoe belangrijk en essentieel deze rechten wel zijn valt af te leiden uit het feit dat ze niet alleen in 
de grondwet worden omschreven maar ook in internationale verdragen en teksten waarvan vele 
bindend zijn voor de Belgische Staat en rechtstreekse werking hebben verworven in het Belgisch 
recht. 
 
De belangrijkste bronnen van grondrechten op dit ogenblik zijn : 
 

- de Grondwet, artikel 8 tot 32, artikel 61, 62 en artikel 191 (3); 
- het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en van de 

fundamentele vrijheden, van 4 november 1950 (4); 
- het verdrag is aangevuld en/of gewijzigd met elf protocollen, waarvan België er een 

aantal nog niet heeft bekrachtigd  (5); 
- het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 19 

december 1966 (6); 
- het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 

1966 en het bijhorend Facultatief protocol (7) en (8); 
- het Europees Sociaal Handvest van 18 oktober 1961 (9) en het aanvullend Protocol en 

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

artikel 1.      
2 Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, B.S. van 22 december 1992, artikel 1. 
3 De gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, B.S. van 17 februari 1994. 
4 Door België goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, B.S. van 19 augustus 1955, erratum van 29 juni 1961. 
5 België heeft het 6° en het 7° Protocol nog niet bekrachtigd. 
6 Door België goedgekeurd bij wet van 15 mei 1983, B.S. van 6 juli 1983. 
7 Door België goedgekeurd bij wet van 15 mei 1983, B.S. van 6 juli 1983. 
8 Door België goedgekeurd bij wet van 16 maart 1994, B.S. van 23 juni 1994. 
9 Door België goedgekeurd bij wet van 11 juli 1990, B.S. van 28 december 1990. 
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bijlagen (10); 
- het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989 (11); 
- het Europees Verdrag en de bijlagen ter voorkoming van foltering en onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing van 26 november 1987 (12). 
 
Waar, wanneer en hoe de politie zal optreden is geen vraag die zij zelf, geheel naar eigen inzicht 
mag beantwoorden.  Het antwoord op die vraag ligt in feite in haar wettelijke bevoegdheden en 
haar taakomschrijving. 
 
We moeten er echter van uitgaan dat de politie, de maatschappelijke orde beschermend, zich zelf 
nauwgezet houdt aan wat die maatschappelijke orde haar voorschrijft. 
 
In dit perspectief vormen de rechten en vrijheden een opsomming van beperkingen die aan de 
uitoefening van de politiebevoegdheden worden opgelegd.  Het zijn restricties die de politie in 
haar optreden tegen burgers hoort in acht te nemen. 
 
Nochtans is het Vast Comité P niet opgericht om de problemen van individuele personen te 
behandelen en op te lossen. 
 

"In wezen bestaat de opdracht van het toezichtorgaan erin om vast te stellen of de 
politieke verantwoordelijken op één of andere wijze de werking van de politie- of 
inlichtingendiensten waarvoor ze bevoegd zijn zouden moeten bijschaven en of de 
wetgeving die van toepassing is op de genoemde diensten zou moeten worden aangepast". 
 
"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 en het falen van het systeem vast te stellen en voorstellen te 
formuleren om dat te verhelpen" (13). 

 
Dat neemt niet weg dat elk individu dat rechtstreeks betrokken is geweest bij het optreden van 
een politiedienst een klacht kan indienen of een aangifte kan doen. 
 
Bovendien kan elke ambtenaar, elke persoon die een openbaar ambt uitoefent en elk lid van de 
krijgsmacht die of dat rechtstreeks betrokken is bij richtlijnen, beslissingen of toepassingsregels 
daarvan, alsmede bij werkwijzen of handelingen, een klacht indienen of aangifte doen bij de 
Dienst Enquêtes P zonder daartoe machtiging te moeten vragen aan zijn chefs of aan zijn 
hiërarchische meerderen. 
 
Het Vast Comité P kan beslissen geen gevolg te geven aan de klachten of aangiften wanneer 
blijkt dat deze klaarblijkelijk ongegrond zijn. 
 
Het is de Dienst Enquêtes P die onder toezicht van het Vast Comité P voornamelijk instaat voor 

 
10 Door België goedgekeurd bij wet van 26 september 1996, B.S. van 26 maart 1997. 
11 Door België goedgekeurd bij wet van 25 november 1991, B.S. van 17 januari 1992. 
12 Door België goedgekeurd bij wet van 7 juni 1991, B.S. van 29 januari 1992. 
13 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1305/8 - 90/91, 12-13. 
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het onderzoek van de klachten en aangiften.  Het Vast Comité P kan ook, in voorkomend geval, 
aan de diensten intern toezicht of de inspectiediensten vragen een onderzoek in te stellen en het 
resultaat ervan mee te delen. 
 
Het is echter niet de taak van het Vast Comité P om te oordelen over de eventuele individuele 
fouten van politieambtenaren, maar eerder om na te gaan of er een structureel probleem aan de 
orde is. 
 
Wanneer blijkt dat een klacht of een aangifte feiten betreft die een misdrijf uitmaken of die een 
disciplinaire fout uitmaken, of indien dit blijkt na afloop van het onderzoek, dan wordt de zaak 
meegedeeld aan de bevoegde gerechtelijke overheid of aan de bevoegde disciplinaire overheid. 
 
Het zijn deze overheden die dan hun verantwoordelijkheid moeten nemen en beslissen of zij al 
dan niet gevolg geven aan de vaststellingen. 
 



Het werkjaar 1997 - 1998 (14) 
 
1. NUMERIEKE GEGEVENS 

 
 

Aantal klachten en aangiften 
 Zonder gevolg geklasseerd : 

- onmiddellijk 
- na onderzoek 

 
123 
64 

187 

 Meegedeeld aan de overheden : 
- de gerechtelijke overheden 
- de bestuurlijke overheden 
- hiërarchie 

 Kregen een andere bestemming 

 
53 
3 
10 

66 
 
 
 

15 
Totaal afgehandelde klachten en aangiften : 268 
Nog in behandeling : 87 
ALGEMEEN TOTAAL : 355 

 
 
 

53%
24%

19% 4%

zonder gevolg geklasseerd
nog in behandeling
meegedeeld aan de overheden
andere bestemming

 
 

                                                 
14 Het werkjaar 1997 - 1998 loopt van 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998. 
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Klachten en aangiften in onderzoek gebracht 

 
 via de dienst Enquêtes P : 
 via de dienst "Intern Toezicht" : 

83 
61 

130 (*) 

 
* In 14 gevallen werd het onderzoek door beide instanties uitgevoerd 

 
 

64%

36%

dienst Enquêtes P dienst "Intern Toezicht"
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1.1. Aantal klachten en aangiften 
 
Het aantal ontvangen klachten en aangiften is voor het vierde opeenvolgende jaar gestegen : 
 

- 181 in 1994 - 1995 
- 212 in 1995 - 1996 
- 249 in 1996 - 1997 
- 355 in 1997 - 1998. 

 
De stijging t.o.v. het vorige werkjaar moet voor een deel genuanceerd worden omdat 1996 - 1997 
over slechts elf maanden liep terwijl het afgelopen jaar 1997 - 1998 over de twaalf maanden werd 
berekend (15). 
 
De oorzaken van deze stijging kunnen veelvuldig zijn maar daarom niet even duidelijk. 
Ongetwijfeld spelen de actualiteit en de legitimiteitscrisis van de politiediensten daarin een rol 
(zie verder). 
 
 

181
212

249

355

0

100

200

300

400

1995 1996 1997 1998

 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Rekening houdende met een aangepast verschil tussen beide werkjaren, op basis van het jaargemiddelde van 1996 

-1997, zijnde 272, bedraagt de stijging nog 83 eenheden of meer dan 30%. 
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1.2. In onderzoek gebracht 
 
De klachten en aangiften die niet onmiddellijk zonder gevolg worden geklasseerd (zie verder) 
worden voor onderzoek toevertrouwd, hetzij aan de eigen Dienst Enquêtes P, hetzij aan één van 
de diensten van intern toezicht van de algemene politiediensten. 
 
Aldus behandelde de Dienst Enquêtes P 64% van de klachten en aangiften en werd de resterende 
36% behandeld door de diensten van intern toezicht.  Dit is het gevolg van een betere 
samenwerking met de diensten van intern toezicht die op deze wijze beter worden betrokken in 
de afhandeling van klachten tegen het eigen korps.  Hun aandeel in de werkzaamheden stijgt van 
6% in 1994-1995 tot 36% in 1997-1998. 
 
 

6%

22%
29%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

1995 1996 1997 1998

 
 
 
 
In één geval op tien wordt het onderzoek door beide instanties uitgevoerd, hetzij als aanvullend 
hetzij als corrigerend onderzoek. 
 

1.3. Zonder gevolg geklasseerd 
 
Van de afgehandelde klachten en aangiften (zie tabel) werd uiteindelijk 69% geklasseerd zonder 
gevolg.  Dat is ongeveer 5% minder dan het vorig werkjaar. 
 
Een eerste reeks beslissingen wordt onmiddellijk genomen wanneer de onbevoegdheid, de 
ongegrondheid of het gebrek aan concrete elementen zonder onderzoek kan worden vastgesteld. 
 
Deze eerste reeks beslissingen is goed voor 66% van het totaal aantal klasseringen. 
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Een tweede reeks beslissingen wordt genomen na onderzoek.  Deze tweede reeks 



vertegenwoordigt de overige 34%. 
 
De belangrijkste redenen voor het klasseren zonder gevolg zijn : 
 
 
 

35%

45%

16% 4%

onbevoegdheid

ongegrondheid

onvoldoende
elementen
andere redenen

 
 
 
 
De onbevoegdheid van het Vast Comité P wordt meestal vastgesteld wanneer de klacht reeds een 
gerechtelijk karakter heeft; wanneer de geviseerde dienst of ambtenaar geen politiedienst - 
ambtenaar betreft of wanneer het om bevoegdheden gaat die een prerogatief zijn van de 
politieoverheden. 
 
Klachten of aangiften worden ongegrond bevonden wanneer er geen enkele reden is om de 
politieambtenaar - dienst in vraag te stellen. 
 
Een klassering zonder gevolg wegens onvoldoende concrete elementen geeft aan dat er 
aanwijzingen zijn van fout of vermoeden van fout maar dat deze niet voldoende zijn om te 
worden aanzien als een disfunctie. 
 

1.4. Meegedeeld aan de overheden 
 
Een klacht of een aangifte die voldoende elementen bevat om meegedeeld te worden aan de 
bevoegde overheden wordt dus overgezonden, voor zover ze niet reeds bij die overheden bekend 
of in behandeling is (16). 
 
De meerderheid van de gegrond bevonden klachten en aangiften bevat strafrechtelijke elementen 
die aan de gerechtelijke overheid worden gemeld.  Disciplinaire vergrijpen worden meegedeeld 

                                                 
16 In dat geval moet immers de onbevoegdheid van het Vast Comité P worden vastgesteld en volgt een klassering 

zonder gevolg. 
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aan de tuchtrechtelijke overheden terwijl een ander deel aan de hiërarchie van de betrokken 
politieambtenaren wordt verzonden met het oog op het aanpassen en/of verbeteren van een of 
andere procedure. 
 
 

80%

15%
5%

gerechtelijke
overheden
bestuurlijke
overheden
hiërarchie

 
 
 

1.5. Andere bestemming 
 
Een aantal aanvankelijk als klacht of aangifte geregistreerde dossiers blijken naderhand geen 
klacht te zijn of worden toegevoegd aan bestaande toezichtsonderzoeken of vormen de basis van 
een nieuw toezichtsonderzoek.  Zij vertegenwoordigen 4% van het totaal aantal klachten en 
aangiften. 
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2. GEGEVENS OVER DE KLAGERS 
 
Gelet op het relatief hoog aantal klachten dat niet wordt onderzocht (bijna 35%) is het niet 
mogelijk cijfers te verzamelen over bvb. de nationaliteit van de klagers, de leeftijd, beroep, enz. 
 
Gegevens die wel beschikbaar zijn : de taalrol, het geslacht en de wijze van indienen. 
 

2.1. Het geslacht 
 
In de vorige werkjaren werd steeds een ruime dominantie van de mannelijke klagers in de 
populatie vastgesteld die schommelde rond de 75%. 
 
Voor de huidige oefening wordt dat overwicht herhaald maar genuanceerd. 
 
Deze verschuiving is voor een deel te verklaren uit een bepaalde "trend" bij het fouilleren die in 
bepaalde dossiers is vastgesteld (zie verder). 
 
 

Mannen
Vrouwen
Onbepaald
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2.2. De taalrol 
 
Op het gebied van taalgebruik is er een logisch overzicht van de Nederlandstaligen dat ook in de 
voorgaande werkjaren werd vastgesteld. 
 
De afstand tussen Nederlandstaligen en Franstaligen verkleint evenwel t.o.v. de voorgaande 
jaren, vermoedelijk te wijten aan de sterke concentratie van klachten in de hoofdstad (zie verder). 
 
 
 

53%

45%

2%

Nederlandstalig Franstalig Andere

c
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2.3. De wijze van indienen 
 
De meeste burgers die zich tot het Vast Comité P wenden doen dat nog altijd rechtstreeks; hetzij 
per brief, hetzij door het acteren van een verklaring bij de Dienst Enquêtes P. 
 
Een klein gedeelte maakt daarbij gebruik van een advocaat of passeert via een vereniging of een 
belangengroepering. 
 
Opvallend is de stijging van het aantal klachten dat via een overheid - in de meeste gevallen de 
ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken - het Vast Comité P bereikt (17). 
 
 
 

17%
7% 2%

74%

Rechtstreeks

Overheid

Advocaat

Vereniging
c

 
 
 
 

                                                 
17 Dat is wel eens anders geweest.  In de vorige jaren bedroeg het aantal door ministeries overgezonden klachten 

nooit meer dan 5%. 
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3. GEGEVENS OVER DE POLITIEDIENSTEN 
 
De verhouding tussen de politiediensten die het voorwerp zijn van de klachten en aangiften bleef 
nagenoeg ongewijzigd. 
 
Er is het klassieke overwicht van de gemeentepolitie op de rijkswacht en de beperkte 
vertegenwoordiging van de gerechtelijke politie bij de parketten en de bijzondere politiediensten. 
 
 
 

30%

6% 4%

60%

Gemeentepolitie

Rijkswacht

Gerechtelijke politie
bij de parketten
Bijzondere
politiediensten

c

 
 
 
Het mag herhaald worden dat de gemeentepolitie numeriek gezien de grootste politiedienst is (18) 
en dat haar structuur en organisatie borg staat voor veelvuldig contact met de bevolking.  Aan de 
andere kant beschikken veel korpsen nog altijd niet over een dienst van intern toezicht (19). 
 
De rijkswacht is de tweede grootste politiedienst (20), maar beschikt over een gestructureerde 
dienst van intern toezicht, de zgn. inspectie-generaal (21). 
 
In het kalenderjaar 1997 behandelde de rijkswacht in eigen beheer 332 klachten van burgers 
tegen rijkswachters.  Daarvan werden er na onderzoek 87 gegrond bevonden, zijnde een goede 
26% (22). 
                                                 
18 Op 1 januari 1997 vertegenwoordigde de gemeentepolitie 51,9% van de effectieven van de algemene 

politiediensten. 
19 Omzendbrief POL 48 betreffende de inrichting van een dienst "Intern Toezicht" bij de korpsen van de 

gemeentepolitie, B.S. van 7 juli 1994. 
20 Op 1 januari 1997 vertegenwoordigde de rijkswacht 44,1% van de effectieven van de algemene politiediensten. 
21 Koninklijk besluit van 4 november 1987 betreffende de algemene inspectie bij de rijkswacht, gewijzigd bij 

Koninklijk besluit van 23 juni 1994, B.S. van 23 juni 1994. 
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22 Algemene inspectie van de rijkswacht, Overzicht en analyse van de klachten inzake de werking van de 
rijkswacht, Brussel, 1997. 



Ook de gerechtelijke politie bij de parketten beschikt over een dienst van intern toezicht (23). 
Daarover zijn echter weinig of geen gegevens beschikbaar. 
 
In navolging van wat reeds met de gerechtelijke activiteiten werd gedaan (24) werd voor het eerst 
een regionale analyse gemaakt van de betrokken politiediensten. 
 
Daaruit blijkt dat de helft van de klachten gericht is tegen politiediensten uit het Vlaamse Gewest, 
terwijl de andere helft verdeeld wordt over het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Gerelateerd aan de politiesterkte in die gewesten geeft dat volgend resultaat (25). 
 
 

 Politiesterkte Klachten 

Vlaams Gewest 49,0% 49,8% 
Waals Gewest 33,7% 23,8% 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17,3% 26,4% 

 
 
 

0,0%
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23 Koninklijk besluit van 30 maart 1995 tot oprichting van de algemene inspectie van de gerechtelijke politie bij de 

parketten, B.S. van 28 april 1995. 
24 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1997, 58-59. 
25 Politiesterkte op basis van de drie algemene politiediensten zonder onderscheid. 
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De oefening kan nog verder worden doorgetrokken naar een verhouding per provincie en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 
 

 Politiesterkte Klachten Resultaat 
Antwerpen 15,1% 16,5% - 1,4 
Oost-Vlaanderen 11,7% 13,0% - 1,3 
West-Vlaanderen 9,7% 4,9% + 4,8 
Vlaams-Brabant  6,9% 11,6% - 4,7 
Limburg 5,6% 3,8% + 1,8 
Hainaut 13,4% 8,1% + 5,3 
Liège 11,0% 5,6% + 5,4 
Namur 4,4% 5,8% - 1,4 
Luxembourg 2,5% 3,2% - 0,7 
Brabant wallon 2,5% 1,1% + 1,4 
Bruxelles/Brussel  17,2% 26,4% - 9,2 

 
 
 
Uit deze analyse blijkt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant 
veruit het slechtst scoren, terwijl het beste resultaat wordt behaald in de provincies Hainaut en 
Liège, kort gevolgd door West-Vlaanderen. 
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Een andere oefening bestaat erin het aantal klachten te berekenen per politieambtenaar, gebaseerd 
op de absolute cijfers van de drie politiediensten per provincie (26). 
 
 

Provincie Aantal klachten/politieambtenaar 
Vlaams-Brabant  1/55 
Bruxelles/Brussel  1/60 
Namur  1/68 
Luxembourg  1/75 
Oost-Vlaanderen  1/83 
Antwerpen  1/85 
Limburg  1/131 
Hainaut  1/151 
Liège  1/180 
West-Vlaanderen  1/188 
Brabant wallon  1/203 

Nationaal gemiddelde  1/92 
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26 Absolute cijfers gebaseerd op de morfologie van de politiediensten - Algemene politiesteundienst, Afdeling 

Politiebeleidsondersteuning, Brussel, 1998. 
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4. HET VOORWERP VAN DE INGEDIENDE KLACHTEN EN 
AANGIFTEN 

 
De redenen die burgers er toe aanzetten klacht in te dienen bij het Vast Comité P zijn zeer 
uiteenlopend, zij het dat de meerderheid van de klagers de mening is toegedaan dat hun rechten 
werden geschonden of dat zij in hun vrijheden werden beperkt. 
 
Teneinde een gestructureerd zicht te krijgen op de inhoud van de dossiers hanteert het Vast 
Comité P een systeem van 34 kwalificaties, verdeeld in 4 rubrieken. 
 

 Gedrag dat in strijd wordt geacht met wettelijke voorschriften 
 

- geweldpleging (fysiek) 
- geweldpleging (verbaal) 
- huiszoeking en beslag (onwettig, willekeurig, etc) 
- identiteitscontrole (onwettig, willekeurig, etc) 
- machtsoverschrijding (intimidatie, bedreiging, etc) 
- niet acteren van klacht/aangifte 
- niet verlenen van bijstand (in het algemeen) 
- onrechtmatige vaststellingen (wegens geen inbreuk, onbevoegdheid van de politie, etc) 
- strafrechtelijke inbreuk (zonder specificatie) 
- vrijheidsberoving (onwettig, willekeurig, etc) 

 
 Gedrag dat in strijd wordt geacht met de deontologie 

 
- aangifteplicht (plicht tot handelen) 
- attitude over het algemeen (onbeleefd, onbeschoft, brutaal, drankmisbruik, wapendracht) 
- cumulverbod 
- discretie en reserve (foutieve informatie - kritiek op de overheid) 
- gehoorzaamheid (hiërarchie - overheid) 
- handelingen uit het privé-leven die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengen 
- ijver en efficiëntie (overdreven ijver, willekeur, technische bekwaamheid, kwaliteit) 
- loyauteit (gebrek aan medewerking - respect voor wetten en reglementen) 
- neutraliteit (gelijke behandeling van burgers - discriminatie) 
- onkreukbaarheid (misbruik maken van zijn functie, discriminatie, voorbeeldfunctie) 

 
 Klachten in verband met de politieorganisatie 

 
- aanwerving en selectie 
- algemeen 
- coördinatie met andere diensten 
- dienstaanwijzing 
- doelmatigheid van de dienst 
- leidinggeven 
- opleiding en vorming 
- personeelsbeheer (statuut - tuchtregime) 
- relationele problemen op het werk 
- uitrusting en materiaal 

 



 Andere klachten 
 

- beleidsproblemen 
- geschillen met bestuurlijke overheden 
- geschillen met gerechtelijke overheden 
- niet definieerbare zaken 

 
Dit systeem laat toe de klachten te kanaliseren, te kwalificeren en conclusies te trekken uit een 
globale evaluatie. 
 

4.1. De verdeling van klachten en aangiften per hoofdgroep 
 
Ongeveer de helft van de klachten en aangiften handelt over gedrag dat in strijd wordt geacht met 
wettelijke voorschriften; meer dan een derde heeft te maken met deontologische problemen.  Tien 
procent heeft betrekking op de politieorganisatie; de rest belandt in de vierde categorie. 
 
 

46,8%

38,4%

10,4% 4,4%

Gedrag dat in strijd wordt geacht met wettelijke
voorschriften
Gedrag dat in strijd wordt geacht met de deontologie

Klachten i.v.m. de politieorganisatie

Andere klachten
 

 
 
Ten opzichte van het vorig werkjaar is er een daling met 5% van de klachten die betrekking 
hebben op het naleven van de wettelijke voorschriften; een stijging met bijna 4% van de klachten 
met betrekking tot de deontologie en een stijging van de klachten met betrekking tot de 
politieorganisatie. 
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4.2. De verdeling van klachten en aangiften binnen de hoofdgroep 
 
4.2.1. Gedrag in strijd met wettelijke voorschriften 
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Strafrechtelijke inbreuk

Vrijheidsberoving
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Bijna de helft van de klachten in deze groep handelt over een of andere vorm van fysiek en/of 
verbaal geweld, intimidatie of bedreiging. 
 
Onverminderd het (beperkt) aantal dossiers waarin de geweldpleging onomstootbaar werd 
vastgesteld en als strafrechtelijke inbreuk moet gekwalificeerd worden, zijn deze dossiers 
doorgaans complex en moeilijk te beoordelen. 
 
In veel gevallen is het geweld immers de resultante van verschillende factoren die de situatie 
waarin geweld wordt gebruikt, beïnvloeden. 
 
Het blijkt immers dat de interactie tussen politieambtenaren en burgers determinerend is voor de 
afloop van de confrontatie.  De wijze waarop de politieambtenaar de dialoog begint is van 
kapitaal belang voor de afloop van de ontmoeting; in bijna dezelfde mate echter is de houding 
van de burger soms de oorzaak van het conflict. 
 
Daarbij spelen ook externe omstandigheden van de interpellatie (buurt, politiebureau, verlaten of 
drukke straat, enz.) een belangrijke rol. 
 
Het zou verkeerd zijn te stellen dat elke klacht tegen gewelddadig politieoptreden toe te schrijven 
is aan fouten van politieambtenaren; het is echter evenzeer verkeerd te stellen dat elke vorm van 
politiegeweld dat niet in flagrante tegenspraak is met de wet als acceptabel moet worden 
beschouwd. 
 
Een aantal specifieke gevallen zal dit verduidelijken.  
 

 De ordehandhaving 
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Hoewel de wet op het politieambt op duidelijke wijze het probleem van de manifestaties en 
samenscholingen behandelt en de rechtsleer terzake de nodige toelichting verschaft (27) wordt het 
Vast Comité P nog altijd geconfronteerd met klachten die terzake niets aan de verbeelding 
overlaten : 
 

 Aan een vreedzaam begonnen manifestatie wordt bijna onmiddellijk een einde gemaakt 
door alle manifestanten op te pakken.  De administratieve aanhouding duurt minstens 8 
uur niettegenstaande de identiteit van alle personen is gekend.  Tijdens de aanhouding 
wordt geen enkele vorm van voedsel of drank verstrekt.  Alleen de vrouwelijke 
manifestanten worden aan grondige fouilleringen onderworpen tot en met het volledig 
uitkleden toe (28). 

 
 Een vreedzame samenscholing op een openbare plaats wordt met geweld uiteengedreven 

om één manifestant (geseind wegens het niet betalen van een verkeersboete) te kunnen 
oppakken  Daarbij wordt op offensieve wijze gebruik gemaakt van traangas, peperspray 
en de wapenstok.  Een aantal manifestanten wordt langdurig (meer dan 8 uur) opgesloten 
zonder enige vorm van comfort en voedsel.  Vrouwelijke manifestanten worden verplicht 
zich volledig uit te kleden (29). 

 
 Bij een voetbalwedstrijd worden voetbalsupporters, preventief en systematisch opgepakt. 

 Een aantal onder hen, ook minderjarigen, wordt geboeid overgebracht en opgesloten.  
Niemand wordt in de gelegenheid gesteld ouders of vrienden te verwittigen (30). 

 
 De identiteitscontroles en controles van andere officiële documenten 

 
Hoewel de wet op het politieambt duidelijk voorziet in een beperking in de tijd van dergelijke 
controles en het verschil tussen het "ophouden van een persoon voor de tijd noodzakelijk om een 
controle uit te voeren" en de eigenlijke administratieve aanhouding gebeurt het nog dat het een in 
het ander ontaardt zonder dat daar enige aanleiding toe bestaat. 
 

 Bij een wegcontrole worden chauffeur en passagiers van een personenauto opgebracht 
naar het politiebureau wegens vermoeden van niet verzekerd voeren.  Het hele gezelschap 
wordt opgehouden van 21 uur 's avonds tot 04 uur 's morgens zonder enige vorm van 
voedsel of drank.  Een proefrittenplaat wordt zonder aanwijsbare reden in beslag 
genomen (31). 

 
 Een man wordt op straat opgepakt omdat hij beantwoordt aan de beschrijving van een 

onbekende dader.  Er wordt geen uitleg noch motief voor de aanhouding gegeven.  
Wanneer een confrontatie negatief blijkt te zijn begint een aantal pesterijen zoals het in 
beslag nemen van een zakmes; een verhoor over de waarde van dure kleding, enz. (32). 

 
27 Zie onder meer G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, D. LYBAERT en M. DE MESMAEKER, de wet op het 

politieambt - Handboek van de politiefunctie, Uitgeverij Politeia, Brussel, 1997. 
28 Vast Comité P, dossier nr. 4355/98. 
29 Vast Comité P, dossier nr. 3811/98. 
30 Vast Comité P, dossier nr. 9037/97. 
31 Vast Comité P, dossier nr. 7999/97. 
32 Vast Comité P, dossier nr. 10.229/97. 
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 Het probleem van sommige politieacties 

 
De wet op het politieambt regelt ook het bezoek van de politie aan bepaalde openbare plaatsen en 
het uitvoeren van systematische identiteitscontroles.  Deze bevoegdheden kunnen enkel 
aangewend worden in het kader van de dienst zoals bepaald door de hiërarchie en door de 
overheden. 
 
Het Vast Comité P wordt echter ook geconfronteerd met politieacties die op het gebied van de 
voorbereiding en de organisatie bepaalde disfuncties vertonen (overleg met de overheden, 
bevelvoering, briefing en uitvoering) en bijgevolg ontaarden in onaanvaardbare situaties waarbij 
voornamelijk vrouwen, jongeren en vreemdelingen het mikpunt worden van willekeurig gedrag. 
 

 Een dancing waarvan "gefluisterd" wordt dat er wapens zouden zijn; drugs gebruikt en 
verhandeld en bezocht wordt door nationaal gesignaleerde personen wordt door een 40-
tal politieambtenaren "ingenomen".  Zonder toelichting of motivering wordt een 
"selectie" gemaakt van personen die moeten gefouilleerd worden, opvallend veel 
vrouwen.  De vrouwelijke "arrestanten" worden bijeengebracht in toiletten en verplicht 
zich poedelnaakt en in elkaar's gezelschap te laten inspecteren.  Mensen die tegen deze 
gang van zaken protesteren worden bedreigd.  De hele affaire neemt ettelijke uren in 
beslag en levert enkele grammen cannabis en één dosis cocaïne op. 

 
Het moet gezegd dat de hierboven beschreven zaken een minderheid vormen binnen het pakket 
van klachten en aangiften.  Nochtans vormt het bestaan van deze minderheid toch een probleem 
omdat de aantasting van fundamentele rechten en vrijheden door de overheidsambtenaren zelf 
een niet te onderschatten gevaar inhoudt : niet alleen voor de individuele burger maar voor gans 
het systeem. 
 
Blijkbaar is er een probleem rond de fouillering. 
 
De politiepraktijk is alleen gediend met duidelijkheid : hier moet worden vastgesteld dat de wet 
op het politieambt vele vragen en kritische bedenkingen onbeantwoord laat. 
 
De praktijk wijst uit dat de veiligheidsfouillering en de opsporingsfouillering niet altijd even 
duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. 
 
Gelet op het vastgestelde risico voor de aantasting van de lichamelijke integriteit is 
rechtsbeschermend optreden noodzakelijk.  De aangehaalde dossiers wijzen immers op 
verregaande willekeur. 
 
Het extreem gevoelig karakter van dergelijke mensonterende situaties mag niet onderschat 
worden.  Aantasting van de lichamelijke integriteit via wettelijke regeling is met fundamentele 
rechten niet onverzoenbaar. 
 
Een dwangmaatregel als de fouillering moet echter duidelijk genoeg zijn en voldoende rekening 
houden met het aspect "mens" om door de burgers aanvaard te worden.  Een juridisch-technisch 
benadering volstaat hier dus niet. 
 
4.2.2. Gedrag in strijd met de deontologie 
 



In tegenstelling tot het strafrecht en de bepalingen die de politiefunctie beschrijven zijn de 
principes van de politiële deontologie nergens formeel omschreven. 
 
De meeste statutaire bepalingen met betrekking tot de politiediensten bevatten weliswaar een 
aantal, ruim verspreide en aanvaarde deontologische principes, maar toch is de deontologische 
fout nog altijd een kwestie van appreciatie en discretionaire beslissingsmacht van de 
tuchtrechtelijke overheden. 
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Uit de analyse van de cijfers blijkt dat de burger vooral aanstoot neemt aan die deontologische 
fouten die hem rechtstreeks aanbelangen en die hem in zijn rechten en vrijheden aantasten. 
Voornamelijk het misbruik van de functie, discriminatie, gebrek aan actieve medewerking en het 
respect voor wetten en reglementen vanwege politieambtenaren zelf, worden aan de kaak gesteld. 
 
In het geheel van de behandelde dossiers zijn er drie thema's die opvallen.  Ze worden uitgelegd 
aan de hand van specifieke gevallen. 
 

 Vaststellingen buiten de dienst 
 
Er bestaat geen discussie over het feit dat een politieambtenaar niet ophoudt politieambtenaar te 
zijn als hij zijn dienst eindigt.  Hij beschikt ten allen tijde over de bevoegdheden die de wet hem 
toekent en is in principe niet gebonden aan een werkschema. 
 
Maar de grens tussen noodzakelijke verantwoordelijkheid en overdreven ijver c.q. misbruik van 
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de functie wordt in sommige gevallen duidelijk overschreden. 
 

 Een politieambtenaar niet met dienst en in burger, aan boord van zijn persoonlijk 
voertuig, achtervolgt een auto die een verkeersovertreding (niet verlenen van voorrang 
aan de politieambtenaar zelf) heeft gepleegd.  De auto wordt klemgereden op gevaar een 
aanrijding te veroorzaken.  De automobilist in kwestie (een vrouw) wordt verplicht mee te 
gaan naar de politiepost voor verhoor; waarop de politieambtenaar zelf het proces-
verbaal opstelt  (33). 

 
 Een politieambtenaar, niet met dienst en in burger aan boord van zijn persoonlijk 

voertuig, begaat een verkeersovertreding (parkeren in dubbele file) om een boodschap te 
doen.  Wanneer hij door een andere automobilist hierop wordt geattendeerd volgt de 
legitimatie, identificatie en interpellatie van de burger (34). 

 
 Houding ten overstaan van bepaalde gedetineerden 

 
Hoewel het respect voor de fundamentele rechten en vrijheden van de mens, een universeel 
gegeven is dat op geen enkele andere wijze kan worden beperkt dan in de gevallen door de wet 
bepaald en die beantwoorden aan een wettig doel, blijkt dat bepaalde politieambtenaren 
onderscheid maken in de behandeling van gedetineerden naargelang hun afkomst, verstandelijke 
vermogens en invloedssfeer.  Het zijn vooral de minder begaafden die slachtoffer worden van 
bepaalde handelingen. 
 

Het blijkt dat de ondervragingen van de "doelgroep" gespierder verlopen dan anders.  Bij 
het uitvoeren van huiszoekingen bij de gedetineerden thuis wordt opvallend veel rommel 
gemaakt en nutteloze schade veroorzaakt (35). 

 
Deze vaststellingen worden trouwens bevestigd in het rapport van de Raad van Europa van 3 
april 1998 (36). 
 
Reeds in 1993 had het Europees Comité ter preventie van foltering, tijdens zijn bezoek aan 
Belgische politiekantoren en gevangenissen vastgesteld dat :  
 

"(...) le risque pour une personne d'être maltraitée pendant sa détention par les forces de 
l'ordre ne pouvait pas être écarté" (37). 

 
In het rapport van 1998 blijft het Europees Comité : 
 

"(...) très occupé par le traitement réservé aux personnes privées de liberté par les forces 

 
33 Vast Comité P, dossier nr. 1209/98. 
34 Vast Comité P, dossier nr. 10.090/97. 
35 Vast Comité P, dossier nr. 8269/97. 
36 Conseil de l'Europe - Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à une visite en Belgique effectuée par le 

Comité Européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 31 août 
au 12 septembre 1997 - Strasbourg, 3 avril 1998. 

37 Conseil de l'Europe - Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à une visite en Belgique effectuée par le 
Comité Européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 14 au 
23 novembre 1993 - Strasbourg, 14 octobre 1994.  
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de l'ordre en Belgique". 
 

 Het probleem van de ongenuanceerde behandeling van buitenlandse burgers 
 
Het is voor buitenlandse burgers, toeristen, zakenmensen, diplomaten, ambtenaren, enz. niet 
evident om vanaf de eerste stappen op het grondgebied vertrouwd te zijn met de wetten en 
reglementen van het land en met de procedures die de toepassing van deze wetten regelen.  
Voornamelijk burgers uit Angelsaksische landen en landen waar het rechtssysteem van 
Angelsaksische oorsprong is, hebben enige moeite om de politieprocedures en technieken juist in 
te schatten. 
 
Wanneer dan de politieambtenaren ook geen enkele moeite doen om op deze situatie in te spelen, 
ontstaan dikwijls conflicten die met een beetje goede wil kunnen voorkomen worden. 
 

 Reizigers van een trein uit het buitenland worden zonder enige vorm van toelichting 
systematisch gefouilleerd.  Vragen om uitleg worden beantwoord met administratieve 
vrijheidsberoving (38). 

 
 Buitenlandse reizigers worden in een café in de onmiddellijke buurt van hun hotel 

opgepakt omdat ze geen reisdocumenten kunnen voorleggen.  Verzet tegen de aanhouding 
leidt tot weerspannigheid en langdurige vrijheidsberoving (39). 

 
 
4.2.3. Klachten in verband met de politieorganisatie 
 
Slechts tien procent van de klachten en aangiften heeft betrekking op problemen van 
politieorganisatie, hetgeen in deze periode van politionele omwenteling verwondering kan 
wekken. 
 
Het blijkt echter dat de burger slechts formeel reageert op organisatorische onvolmaaktheden 
wanneer hij daar daadwerkelijk mee wordt geconfronteerd. 
 
 
 

 
38 Vast Comité P, dossier nr. 2476/98. 
39 Vast Comité P, dossier nr. 4065/98. 
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Het grootste deel van de klachten in verband met organisatie hebben betrekking op te lange 
aanrijtijden, gebrekkige dienstverlening, het niet efficiënt afhandelen van een of ander probleem, 
en natuurlijk het verkeer. 
 
Een klacht die regelmatig terugkomt is het "van het kastje naar de muur" probleem waarbij 
klagers van de ene politiepost naar de andere èn terug worden gestuurd. 
 
In één geval werd aan de verontwaardigde burger het advies gegeven om dan maar naar het Vast 
Comité P te gaan ... hetgeen hij ook gedaan heeft. 
 
4.2.4. Andere klachten 
 
Een aantal burgers wendt zich ook tot het Vast Comité P om onderlinge geschillen aan te klagen; 
problemen met het gemeentebestuur; problemen met het parket of de onderzoeksrechter of 
beleidsproblemen op hoger niveau.  
 
Daar het Vast Comité P bevoegd is voor feiten die de politiediensten aanbelangen worden al deze 
klachten doorverwezen naar de bevoegde instanties. 
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Conclusies 
 

 Met betrekking tot de cijfers 
 
Het aantal klachten en aangiften tegen leden van de diverse politiediensten is dus gestegen. 
 
Is er een verband tussen deze stijging en de stijging van de geregistreerde criminaliteit ? 
 
Niet onmiddellijk; maar één zaak hebben beide fenomenen gemeen : de aangiftebereidheid van de 
burger is toegenomen en neemt nog toe.  Daarnaast speelt de grotere verbaliseringsbereidheid bij 
de politiediensten een rol (40). 
 
Het een kan trouwens volgen uit het ander : elke interactie politie- publiek kan conflicterend 
eindigen vooral in die situaties waarin sprake is van repressieve actie. 
 
Een en ander is ook sociologisch te verklaren met het zgn. "Dutroux-effect".  Politie en burger 
reageren bijna simultaan door meer aandacht te gaan besteden aan maatschappelijke fenomenen, 
aan bepaalde vormen van misdrijven en ... aan elkaar. 
Vooral de burger heeft verscherpte aandacht voor het doen en laten van "zijn" politie.  Wanneer 
hij dan in een confrontatie aan het kortste eind trekt is een reactie niet onwaarschijnlijk.  Talrijk 
zijn de klachten die een of andere schriftelijke beschouwing wijden aan "Dutroux-Nihoul & 
consorten". 
 
Alles bij elkaar is er echter geen reden tot paniek.  Het nationaal gemiddelde draait nog altijd 
rond één klacht per 100 politieambtenaren.  Natuurlijk moet hierbij rekening worden gehouden 
met het feit dat het Vast Comité P geen monopolie op klachten heeft.  Het "zwart cijfer" overtreft 
bijna zeker en in ruime mate de registratie. 
 
Bovendien is de interne klachtenbehandeling niet onbelangrijk, maar weinig transparant.  Enkel 
en alleen de rijkswacht voert (sinds kort) een meer open politiek.  Dank zij het jaarverslag van de 
algemene inspectie beschikt men thans over een goed overzicht van de klachten die de burgers 
rechtstreeks aan de rijkswacht richten (306 in 1997) (41). 
 
Bij de gemeentepolitie bestaan bijna geen cijfers over klachtenbehandeling.  Blijkbaar beschouwt 
men deze informatie als niet relevant of niet goed voor het imago (42). 
 
In een aantal gevallen heeft de Dienst Enquêtes P het werk van het intern toezicht moeten 
overdoen.  Het blijkt dat heel wat politieofficieren die zich met intern toezicht bezig houden nog 
altijd moeilijkheden hebben met een objectieve klachtenbehandeling en zich nog teveel 
concentreren op het ontkrachten van de aantijging en het op zich nemen van de verdediging van 

                                                 
40 Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1996 - 1997, op basis van geïntegreerde interpolitiële 

criminaliteitsstatistiek, Algemene Politiesteundienst - afdeling politiebeleidsondersteuning, Brussel, 1998, 11 - 
12. 

41 Algemene inspectie van de rijkswacht, o.c. (In 1997 werden 332 klachten behandeld waarvan  26 van 1996). 
42 In een aantal overigens voortreffelijke jaarverslagen van politiekorpsen wordt met geen woord over klachten 

tegen de politie gerept (Genk-Mechelen).  Andere geven een overzicht van de werking van de dienst intern 
toezicht (Antwerpen) maar maken geen onderscheid tussen klachten en ambtshalve vastgestelde fouten.  De 
overgrote meerderheid heeft geen jaaroverzicht of komt er niet mee naar buiten.  
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de politieambtenaar.  Dat zij daarbij het reeds zo wankele vertrouwen in de politie geen goed 
doen, ontgaat velen. 
 
De gerechtelijke politie bij de parketten maakt evenmin gewag van klachtenbehandeling.  
Bovendien is de werking van de algemene inspectie van de gerechtelijke politie zeer gesloten en 
worden resultaten alleen aan Justitie voorgelegd.  Tenslotte is het zo dat de algemene inspectie 
zich op de letter van de wet beroept om verzoeken uitgaande van het Vast Comité P niet uit te 
voeren  (43).  Een samenwerking is dan ook in deze omstandigheden zeer onwaarschijnlijk, wat te 
betreuren valt. 
 
Ook andere diensten hebben nog met klachtenbehandeling met betrekking tot politiewerking te 
maken.  Zo het Centrum voor gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding dat jaarlijks zo'n 
10% van zijn klachtenbehandeling aan politie wijdt (44). 
 
Zo ook de Ombudsman van de steden Antwerpen en Charleroi.  In Antwerpen heeft één klacht op 
drie iets met politie te maken; in Charleroi is dat één klacht op vijf (45). 
 

 Met betrekking tot de inhoud 
 
Het hoger besproken cijfermateriaal zou er ons toe aanzetten te concluderen dat er geen redenen 
zijn tot ongerustheid.  Het globaal cijfer is redelijk te noemen; de ernstige schendingen van 
rechten en vrijheden vormen een minderheid. 
 
Toch is waakzaamheid geboden ! 
 
Ten eerste is het helemaal niet zeker wat er met de ernstige en gegronde klachten gebeurt.  Het 
Vast Comité P heeft immers geen gerechtelijke, noch disciplinaire bevoegdheid en kan het 
resultaat van zijn enquêtes alleen maar "meedelen". 
De gerechtelijke overheden zijn vaak van oordeel dat het niet opportuun is politieambtenaren 
gerechtelijk te vervolgen en verwijzen naar de disciplinaire overheid.  Maar de bestuurlijke 
overheid begint geen tuchtprocedure, omdat zij ten onrechte meent dat bij ontstentenis van 
gerechtelijke vervolging een tuchtprocedure niet opportuun is (46). 
 
Het gevolg is dat politionele delinquentie en laakbaar gedrag in veel gevallen onbestraft blijven. 
 
Daaruit vloeit voort dat het mentaliteitswijzigend effect dat aan  sanctionering wordt 
toegeschreven verloren gaat en dat recidive niet onmogelijk is.  Het is meer dan eens aangetoond 
dat straffeloosheid leidt naar cultuurverandering die niet van aard is om de relatie tussen politie 
en bevolking te verbeteren. 
 
Ten tweede moet toch worden vastgesteld dat de ernstige zaken meer te maken hebben met 

 
43 Brieven van de algemene inspectie van de gerechtelijke politie aan het Vast Comité P, dd. 25 juni 1997 en 27 

oktober 1997.  
44 Op stap naar gelijkwaardigheid - Jaarverslag 1997 van het Centrum voor gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding, Brussel, 1998. 
45 Jaarverslag Ombudsman - Stad Antwerpen - 1997,  Antwerpen, 1998. 

 Service de l'Ombudsman - Ville de Charleroi - Premier rapport annuel. 
46 Vast Comité P - Jaarverslag 1997, 222. 
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structurele disfuncties dan met gevallen van individuele verantwoordelijkheid.  De vastgestelde 
misbruiken op het vlak van vrijheidsberoving en fouillering zijn te talrijk en te collectief om als 
"ongevallen" beschouwd te worden.  Hier is duidelijk sprake van trends die het best zo snel 
mogelijk worden gestopt op gevaar van te escaleren naar georganiseerde disfuncties. 
 
De vastgestelde misbruiken op het vlak van vrijheidsberoving en fouillering worden trouwens 
bevestigd in het onderzoek naar de problematiek van de veiligheid en het respect voor de 
menselijke waardigheid bij opsluiting in politiekantoren (47). 
 
Ten derde mag niet uit het oog worden verloren dat de veiligheid van burgers in het verkeer ook 
een recht is. 
Meer en meer worden vraagtekens gezet bij het functioneren van de politie als het gaat om de 
kwaliteit en de kwantiteit van verkeersveiligheid. 
Niet alleen meent de burger dat hij minder en minder merkt van politionele aanwezigheid in het 
verkeer maar ook dat de tussenkomst in verkeersongevallen er kwalitatief op achteruit gaat.  
Verkeersstromen in grote steden worden hoogstens nog geobserveerd door hulpagenten van wie 
geweten is dat hun interventiecapaciteit beperkt is.  Bovendien heeft de inzet van deze categorie 
tot gevolg gehad dat het aantal politieambtenaren dat zich met verkeersproblemen bezig houdt tot 
een minimum is herleid. 
 
Tenslotte moet elke schending van fundamentele rechten en vrijheden ernstig worden genomen.  
Het is het probleem van de politiële paradox.  De overheid moet instaan voor de bescherming van 
individuele rechten en vrijheden van haar burgers en op die wijze de democratische ontwikkeling 
van de samenleving mogelijk maken.  Daarvoor doet zij onder meer beroep op de politie. 
Als die politie nu, of ten minste elementen van die politie zich onledig houden de rechten van de 
burger aan te tasten in plaats van ze te beschermen dan ontstaat de politiële paradox. 
 
Daar is maar één kruid tegen gewassen : wie mensenrechten bewust schendt, hoort niet thuis bij 
de politie ! 

 
47 Raadpleeg hiervoor hoofdstuk III  van dit rapport. 



 

De gerechtelijke onderzoeken en informatie behandeld 
door de Dienst Enquêtes P 



Algemene beschouwingen 
 
De Dienst Enquêtes P werkt onder het gezag van het Vast Comité P, voert diens opdrachten uit en 
staat aldusdanig in voor de controle van de feitelijke werking van de politiediensten. 
 

"In opdracht van het Vast Comité P of uit eigen beweging, en in dit geval licht hij daarover 
zonder verwijl de voorzitter van het Vast Comité P in, houdt de Dienst Enquêtes voor de 
politiediensten, hierna genoemd "de Dienst Enquêtes P", door onderzoeken in te stellen, 
toezicht op de werking van de politiediensten, rekening houdend met de bij artikel 1 
opgelegde beperkingen" (1). 

 
De Dienst Enquêtes P werkt echter ook als gespecialiseerde politiedienst voor de gerechtelijke 
onderzoeken bij de leden van de politiediensten zelf, de zogenaamde "politie van de 
politiediensten".  In deze hoedanigheid staan de leden van de Dienst Enquêtes P onder toezicht 
van de procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep en eventueel de auditeur-generaal bij het 
Militair Gerechtshof, zoals bepaald in artikel 279 van het Wetboek van Strafvordering. 
 

"Uit eigen beweging of op vordering van de bevoegde procureur des Konings, krijgsauditeur 
of onderzoeksrechter, stelt de Dienst, samen met de andere officieren en agenten van 
gerechtelijke politie en zelfs met een recht van voorrang op deze, de onderzoeken in naar de 
misdaden en wanbedrijven die ten laste worden gelegd van de leden van de politiediensten" 
(2). 

 
Om de Dienst Enquêtes P toe te laten zijn gerechtelijke opdrachten op de meest efficiënte wijze 
uit te oefenen moet hij op de hoogte gebracht worden van de onderzoeken die worden ingesteld 
ten laste van leden van een politiedienst. 
 

"Elk lid van een politiedienst dat een misdaad of een wanbedrijf gepleegd door een lid van 
een politiedienst vaststelt, stelt daarover een informatief verslag op en bezorgt dat binnen 
vijftien dagen aan het hoofd van de Dienst Enquêtes P" (3). 

 
In dezelfde orde van gedachten is het nuttig dat de Dienst Enquêtes P op de hoogte wordt 
gebracht van de veroordelingen wegens misdrijf ten laste van politieambtenaren.  Vandaar dat 
artikel 14 van de wet bepaalt dat de gerechtelijke overheden van elk vonnis of arrest tegen een lid 
van een politiedienst een afschrift bezorgen aan het Vast Comité P die deze informatie ter 
beschikking stelt van de Dienst Enquêtes P. 
 

"De procureur-generaal en de auditeur-generaal sturen aan de voorzitter van het Vast 
Comité P ambtshalve een kopie van de vonnissen en arresten betreffende misdaden of 
wanbedrijven begaan door de leden van de politiediensten" (4). 

                                                 
1 Wet van 18 juli 1991, o.c., artikel 16, 1° lid. 
2 Ibidem, artikel 16, 3° lid. 
3 Ibidem, artikel 26. 
4 Wet van 18 juli 1991, o.c., artikel 14, 1° lid. 
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1. DE GERECHTELIJKE ONDERZOEKEN VAN HET WERKJAAR 
1997 - 1998 

 
Na twee jaar na elkaar te zijn gedaald is het aantal gerechtelijke onderzoeken ten laste van 
politieambtenaren opnieuw gestegen. 
 

 341 in 1994 - 1995; 
 321 in 1995 - 1996; 
 209 in 1996 - 1997; 
 287 in 1997 - 1998. 

 
De stijging ten opzichte van het vorig werkjaar moet voor een deel genuanceerd worden omdat 
1996 - 1997 over slechts elf maanden liep terwijl het afgelopen jaar 1997 - 1998 over de volle 
twaalf maanden werd berekend. 
 
Niettemin blijft een stijging met 26% belangrijk (5). 
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Tijdens de evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en 
inlichtingendiensten (6)  had het Parlement de wens uitgedrukt dat met de gerechtelijke overheden 
afspraken zouden worden gemaakt om de toevertrouwde opdrachten zorgvuldiger te selecteren en 
desnoods aan de Dienst Enquêtes P de mogelijkheid te geven opdrachten terug te sturen. 
 
Zo werden tijdens het vorig werkjaar 1996 - 1997 meer dan honderd (110 om juist te zijn) 
                                                 
5 Rekening houdende met een aangepast verschil tussen beide werkjaren, op basis van het jaargemiddelde van 1996 

- 1997, zijnde 228, bedraagt de stijging nog 59 eenheden of 26%. 
6 Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, Kamer en 

Senaat, 437/1 - 95/96 (Kamer) en 1-258/1 - 1995-1996 (Senaat). 
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dossiers naar de gerechtelijke overheden teruggezonden.  In het afgelopen werkjaar werd dit 
beperkt tot het terugzenden van 12 dossiers (7). 
 
De Dienst Enquêtes P heeft gedurende het afgelopen werkjaar in het totaal 466 dossiers 
behandeld.  Daarin vertegenwoordigen de gerechtelijke onderzoeken 61,6%. 
 
Dat betekent een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande werkjaar maar toch nog redelijk 
in verhouding met de beginfase van de activiteiten waar het gerechtelijk onderzoek de andere 
activiteiten zwaar domineerde. 
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7 Op 1 juli 1997 is dhr. Marc RUBENS benoemd tot hoofd van de Dienst Enquêtes P in opvolging van dhr. Patrick 

VANDENBRUWAENE.  De nieuwe chef heeft met de gerechtelijke overheden (parketmagistraten en 
onderzoeksrechters) overleg gepleegd en onderhandeld over een selectie van de gerechtelijke opdrachten op het 
niveau van de gerechtelijke overheden.  Aan de andere kant wordt in het beleid van de Dienst Enquêtes P 
gestreefd naar een maximale uitvoering van de opdrachten.  De twee elementen samen zijn verantwoordelijk voor 
de merkbare daling van het aantal terugzendingen. 
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AANTAL DOSSIERS 

gerechtelijk Toezicht niet-gerechtelijk TOTAAL 
287 15* 163 466 

 
* In werkelijkheid zijn bij het Vast Comité P slechts 14 toezichtsonderzoeken weerhouden : twee onderzoeken 

werden gebundeld. 
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1.1. De verdeling per gerechtelijk arrondissement 

 
Antwerpen 30 

Arlon 1 

Brugge 4 

Bruxelles/Brussel 127 

Charleroi 12 

Dendermonde 18 

Dinant 3 

Eupen - 

Gent 12 

Hasselt 3 

Huy 1 

Ieper 3 

Kortrijk 4 

Leuven 13 

Liège 6 

Marche - 

Mechelen 4 

Mons 5 

Namur 8 

Neufchâteau 8 

Nivelles 5 

Oudenaarde 5 

Tongeren 3 

Tournai 3 

Turnhout 8 

Verviers - 

Veurne 1 

TOTAL 287

 
De cijfers per gerechtelijk arrondissement verschillen proportioneel gezien, nauwelijks met deze 
van het voorgaande werkjaar.  Zowel de piekcijfers als de dalcijfers worden in dezelfde 
arrondissementen teruggevonden. 
 
Het mag hier ook herhaald worden dat deze cijfers geen indicatie vormen voor het al dan niet 
criminogeen karakter van de politie binnen een arrondissement.  De cijfers geven alleen een beeld 
van welke gerechtelijke overheden een beroep doen op de Dienst Enquêtes P en het aantal 
voorgeschreven opdrachten. 
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1.2. Verdeling per Hof van Beroep 
 
De helft van de gerechtelijke onderzoeken situeert zich binnen het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep van Brussel.  De andere helft wordt verdeeld over de vier overige rechtsgebieden. 
 
 
 

50%

17%

10%

16%
7%

Bruxelles/Brussel Gent Antwerpen Liège Mons
 

 
 
Dit is een resultaat dat nauwelijks verschilt met het voorgaande werkjaar.   
 
Een lichte stijging voor Brussel (na een merkbare daling van 62% naar 48% in 1997) en voor 
Liège; een daling daarentegen voor Gent en Mons. 
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1.3. Verdeling per politiedienst 
 
 

Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie bij de 
parketten andere TOTAAL 

166 96 23 8 293* 
 
* Sommige dossiers hebben betrekking op meer dan één  politiedienst 
 
 
 

57%33%

8% 2%

gemeentepolitie

rijkswacht

gerechtelijke
politie bij de
parketten
andere

 
 
 
De verdeling verschilt weinig met het voorgaande werkjaar.  Een lichte stijging voor zowel de 
gemeentepolitie als de rijkswacht; een daling evenwel met 15%  voor de gerechtelijke politie bij 
de parketten. 
 
Ook deze cijfers kunnen nauwelijks gebruikt worden als criminaliteitsgraad per politiedienst; het 
zijn alleen die dossiers waarvoor de Dienst Enquêtes P werd ingezet. 
 
De Dienst Enquêtes P heeft in feite geen enkel zicht op het reële aantal gerechtelijke dossiers ten 
laste van politieambtenaren.  Een aantal wordt immers op het niveau van het parket onmiddellijk 
geseponeerd; een aantal gaat naar andere politiediensten voor verder onderzoek (voornamelijk de 
BOB en de Inspectie-generaal van de rijkswacht en de gerechtelijke politie bij de parketten zelf). 
 
Het overwicht van de gemeentepolitie in deze verdeling wordt ook voor een stuk verklaard vanuit 
het regionaal overwicht van de zaken in het Hof van Beroep van Brussel waar de gemeentepolitie 
veruit de grootste politiedienst is. 
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1.4. De klagers - slachtoffers (*) 
 

i. Geslacht 
 
 

Mannelijk Vrouwelijk Onbepaald 
207 59 38 

 
 
 

68%

19%

13%

mannelijk
vrouwelijk
onbepaald

 
 
* Sommige klachten werden ingediend door verschillende personen. 
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ii. Nationaliteit 
 
 

Belgen Vreemdelingen Onbekend 
183 54 50 

 

69%

20%

11%
Belgen
Vreemdelingen
Onbekend

 
 
 

iii. De taalrol 
 
 

Nederlandstalig 131 
Franstalig 156 

 

46%

54%

Nederlands
Frans

 
De cijfers met betrekking tot de klagers en slachtoffers vertonen geen significante verschillen met 
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voorgaande werkjaren. 
 
Het overwicht van de Franstalige dossiers is te wijten aan de sterke concentratie in het 
rechtsgebied van het Hof van Beroep van Brussel en aan het feit dat ongeveer 20% van de 
betrokken burgers van vreemde origine is. 
 



1.5. De vatting van de Dienst Enquêtes P 
 
Zoals de wet het voorziet zijn het de gerechtelijke overheden en de dienst zelf die de 
gerechtelijke opdrachten bepalen.  Dat laatste hoofdzakelijk op aangifte van slachtoffers die zich 
rechtstreeks tot de Dienst Enquêtes P wenden. 
 
Een ambtshalve dossier wordt opgesteld wanneer de dienst misdrijven vaststelt zonder dat er 
sprake is van een aangifte door één of andere partij. 
 
Ook het Vast Comité P kan een klacht of aangifte, bij haar ingediend, overmaken aan de Dienst 
Enquêtes P voor onderzoek.  Wanneer dan blijkt dat er sprake is van misdaad of wanbedrijf, 
krijgt het dossier een gerechtelijk karakter. 
 
 

Procureurs 
des Konings 

Onderzoeks-
rechters 

Vast Comité 
P 

Dienst 
Enquêtes P Klagers andere TOTAAL 

75 47 24 15 121 5 287 
 
 
Het gerechtelijk werk komt dus niet uitsluitend vanwege de gerechtelijke overheden.  Dit 
werkjaar zelfs niet voor de helft, alhoewel dat een neerwaartse evolutie is (8). 
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13,6%

gerechtelijke
overheden

Vast Comité P
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Enquêtes P

derden

 
 
 
 
Het aantal rechtstreekse aangiften bij de Dienst Enquêtes P is merkelijk gestegen.  Een trend in 

                                                 
8 Zie hiervoor voetnoot nr. 7 van dit hoofdstuk. 
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overeenstemming met de verhoogde aangiftebereidheid van de burger. 
 
Over de afgelopen vier jaar berekend blijven de gerechtelijke overheden wel de belangrijkste 
leverancier van gerechtelijke opdrachten. 
 
 
 

53,7%

6,8%

39,5%

gerechtelijke
overheden
Vast Comité P en
Dienst Enquêtes P
derden
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1.6. Aantal en soorten inbreuken 
 
Uit de 287 behandelde gerechtelijke dossiers werden 316 misdrijven weerhouden, waaronder één 
moord. 
 

Beschadigingen 1 

Heling 1 

Misbruik van dienst "100" 1 

Moord 1 

Schuldig verzuim 1 

Verdwijning 1 

Zedenfeiten 1 

Aanslag op de persoonlijke levenssfeer 2 

Inmenging in openbare ambten 2 

Lasterlijke aangifte 2 

Misbruik van vertrouwen 2 

Sluikwerk 2 

Verdovende middelen 2 

Verduistering 2 

Wapens 2 

Oplichting 3 

Woonstschennis 3 

Xenofobie 3 

Racisme 5 

Diversen 6 

Diefstallen 7 

- diefstal met geweld of bedreiging (1) 

- gewone diefstal (2) 

- zware diefstal (4) 

Eerroof 8 

Laster en beledigingen 12 

Corruptie 12 

Bedreigingen 14 

Schending van het beroepsgeheim 31 

Valsheid in geschriften 39 

- in de uitoefening van de functie (38) 

- in private- en handelsgeschriften (1) 

Daden van willekeur 73 

Opzettelijke slagen en verwondingen 77 

TOTAAL 316 
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De aard van de misdrijven verschilt in weinig met de inhoud van de vorige werkjaren. 
 
Opnieuw zijn het de geweldsmisdrijven (slagen en verwondingen, bedreigingen en daden van 
willekeur) die het leeuweaandeel opeisen.  De schendingen van het beroepsgeheim en corruptie 
blijven aanwezig terwijl het aantal valsheden in geschriften dit jaar zelfs de derde plaats inneemt. 
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Bijna drie vierden van de misdaden en wanbedrijven ten laste van politieambtenaren betreffen 
misdrijven die de rechten van de burgers rechtstreeks aantasten : 
 

 opzettelijke slagen en verwondingen; 
 daden van willekeur; 
 bedreigingen; 
 valsheid in openbare geschriften; 
 laster en eerroof; 
 racisme en xenofobie. 

 
 

 
 
 

Deze vaststelling  wordt stilaan een vast gegeven, zij het dat het overzicht over de laatste 4 jaar 
eerder een schommelbeweging aangeeft dan wel een constante stijging of daling. 
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2. DE INFORMATIE OVER MISDADEN EN WANBEDRIJVEN OP 
BASIS VAN ARTIKEL 26 

 
Kunnen de gerechtelijke opdrachten van de Dienst Enquêtes geen korrekt beeld verschaffen van 
de reële politiële delinkwentie dan zou de toepassing van artikel 26 van de wet dat allicht wel 
mogelijk maken. 
 
Voorwaarde is wel dat alle politiediensten en politiekorpsen inderdaad doen wat de wet hier 
voorschrijft. 
 
Heel wat politiekorpsen houden zich aan de regel, anderen helaas niet.  Ondanks herhaalde 
oproepen, per brief en via het jaarverslag is de ingezonden informatie nog altijd verre van 
volledig. 
 
Het moet dan ook herhaald worden dat de cijfergegevens met de nodige voorzichtigheid en het 
nodige voorbehoud moeten benaderd worden. 
 
Rekening houdende met het verschil in duurtijd tussen het vorig en het afgelopen werkjaar kan 
een stijging worden vastgesteld van het aantal meldingen met 29%. 
 
Deze stijging is een constante sedert het begin van de werkzaamheden. 
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Zoals verder zal blijken is de jongste stijging eerder een gevolg van een meer nauwgezette 
toepassing van het artikel 26 dan wel van een reële stijging van het aantal misdrijven. 
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2.1. De verdeling per gerechtelijk arrondissement 
 
 
 

Antwerpen 96 
Arlon 3 
Brugge 11 
Bruxelles/Brussel 197 
Charleroi 17 
Dendermonde 7 
Dinant 2 
Gent 32 
Hasselt 5 
Ieper 3 
Leuven 6 
Liège 40 
Marche 1 
Mechelen 3 
Mons 37 
Namur 2 
Neufchâteau 2 
Nivelles 9 
Oudenaarde 2 
Tongeren 3 
Tournai 3 
Turnhout 4 
Verviers 2 
TOTAL 487 
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Een vergelijkende tabel met het vorig werkjaar leert ons dat bepaalde grotere arrondissementen 
verantwoordelijk zijn voor de stijging van de cijfers.  Niet, zoals gezegd, wegens een hoger aantal 
misdrijven, maar simpelweg omdat men artikel 26 beter is gaan toepassen. 
 
 
 

 1996 - 1997 1997 - 1998 

Antwerpen 102 96 

Arlon 3 3 

Brugge 10 11 

Bruxelles/Brussel 162 197 

Charleroi 9 17 

Dendermonde 13 7 

Dinant 0 2 

Eupen 0 0 

Gent 0 32 

Hasselt 6 5 

Huy 2 0 

Ieper 1 3 

Kortrijk 1 0 

Leuven 1 6 

Liège 20 40 

Marche 1 1 

Mechelen 2 3 

Mons 2 37 

Namur 0 2 

Neufchâteau 0 2 

Nivelles 1 9 

Oudenaarde 5 2 

Tongeren 0 3 

Tournai 1 3 

Turnhout 2 4 

Verviers 2 2 

Veurne 1 0 

TOTAL 347 * 487 
 

 
* Het werkjaar 1997 liep over 11 maanden. 
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Er blijven hoe dan ook slechte leerlingen.  Het aantal aangiften op basis van artikel 26 moet, in 
theorie, minstens gelijk zijn van het aantal gerechtelijke dossiers ten laste van een 
politieambtenaar. 
 
Daaruit blijkt dat vooral de arrondissementen Dendermonde en Leuven, en in mindere mate 
Kortrijk, Namur, Neufchâteau en Turnhout het artikel 26 nauwelijks toepassen. 
 
 

Arrondissementen gerechtelijke dossiers Artikel 26 
Dendermonde 18 7 
Kortrijk 4 0 
Leuven 13 6 
Namur 8 2 
Neufchâteau 8 2 
Turnhout 8 4 

 
 
 
 

2.2. Volledig overzicht van de meldingen op basis van artikel 26, gerangschikt 
per gerechtelijk arrondissement 

 
 

 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997 1997 - 1998 TOTAL % 

Antwerpen 37 78 102 96 313 22,3 

Arlon 1 3 3 3 10 0,7 

Brugge 6 11 10 11 38 2,7 

Bruxelles/Brussel 103 158 162 197 620 44,1 

Charleroi 10 7 9 17 43 3 

Dendermonde 4 16 13 7 40 29 

Dinant 2 1 0 2 5 0,4 

Eupen 0 0 0 0 0 0 

Gent 3 5 0 32 40 2,9 

Hasselt 4 2 6 5 17 1,2 

Huy 0 0 2 0 2 0,1 

Ieper 0 0 1 3 4 0,3 

Kortrijk 1 6 1 0 8 0,6 

Leuven 7 7 1 6 21 1,5 

Liège 25 27 20 40 112 8 

Marche 2 0 1 1 4 0,3 

Mechelen 1 0 2 3 6 0,4 



Mons 1 3 2 37 43 3 

Namur 0 2 0 2 4 0,3 

Neufchâteau 0 0 0 2 2 0,1 

Nivelles 7 1 1 9 18 1,3 

Oudenaarde 2 0 5 2 9 0,6 

Tongeren 1 0 0 3 4 0,3 

Tournai 3 3 1 3 10 0,7 

Turnhout 5 6 2 4 17 1,2 

Verviers 3 1 2 2 8 0,6 

Veurne 2 4 1 0 7 0,5 

TOTAL 230 341 347 487 1405 100
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2.3. Overzicht van de meldingen op basis van artikel 26 van de tien grootste 
arrondissementen in relatie tot de politiesterkte 

 
 

Arrondissementen Artikel 26 Politiesterkte 
Bruxelles/Brussel 44,1% 21,7% 
Antwerpen 22,3% 10,3% 
Liège 7,9% 7,3% 
Charleroi 3,1% 5,9% 
Mons 3,1% 4,4% 
Dendermonde 2,8% 4,7% 
Gent 2,8% 5,4% 
Brugge 2,7% 5,0% 
Leuven 1,5% 3,2% 
Kortrijk 0,6% 3,0% 

 
 
 
Gelet op een betere toepassing van artikel 26 wordt de verhouding tussen de arrondissementen 
langzaam genormaliseerd. 
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2.4. De betrokken politiediensten 
 
Rekening houdende met het grote overwicht van de arrondissementen Brussel en Antwerpen 
(samen goed voor 32% van de politie-effectieven) en het feit dat de gemeentepolitie in deze 
arrondissementen veruit het best vertegenwoordigd is (72% van de politie-effectieven in beide 
arrondissementen) is het ook normaal dat de meeste meldingen afkomstig zijn van de 
gemeentepolitie. 
 
 

Gemeentepolitie Rijkswacht GPP andere TOTAAL 
380 92 5 10 487 
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en opzichte van het vorig werkjaar is er een lichte verschuiving (  7%) van de gemeentepolitie 

e onvolledigheid van de gegevens laat evenwel geen verdere conclusies toe. 

2.5. Aantal en soorten inbreuken 

en vergelijking van het aantal en de soort van inbreuken gemeld op basis van artikel 26 ligt voor 

och is het opvallend hoe gelijklopend de tabellen zijn en waar de evolutie het meest 

o steeg de melding van opzettelijke slagen en verwondingen met 34%; de daden van willekeur 

 
T
naar de rijkswacht toe. 
 
D
 

 
E
de hand. 
 
T
uitgesproken is.  Kan men zich verheugen over een betere toepassing van de meldingsplicht op 
basis van artikel 26 dan moet men aan de andere kant vaststellen dat de tendens van de stijging 
der geweldsmisdrijven helaas bevestigd wordt. 
 
Z
met 53% en de bedreigingen met 23%; het bevestigt alleszins de trend sedert 1995 vastgesteld en 
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reeds weergegeven in het jaarrapport van 1997. 
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e vaststellingen dat bijna drie vierden van de misdaden en wanbedrijven ten laste van 
 
D
politieambtenaren misdrijven betreffen die de rechten van de burgers aantasten wordt hier niet 
alleen bevestigd maar nog versterkt.  
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Overzicht van de inbreuken 
 

Bigamie 1 

Doodslag 1 

Heling 1 

Inmenging in openbare ambten 1 

Sluikwerk 1 

Valsmunterij 1 

Wegmaken van in beslag genomen voorwerpen 1 

Eerroof 2 

Weerspannigheid 2 

Aanslag op de persoonlijke levenssfeer 3 

Beschadigingen 3 

Oplichting 3 

Schuldig verzuim 3 

Verlaten van kinderen 3 

Woonstschennis 4 

Xenofobie 4 

Divers 5 

Laster 5 

Misbruik van vertrouwen 5 

Racisme 6 

Zedenfeiten 6 

Smaad 7 

Corruptie 8 

Verdovende middelen 9 

Verkeersongevallen 9 

Wapens 9 

Valsheid in geschriften 15 

Diefstallen 20 

- diefstal met verzwarende omstandigheden (5) 

- gewone diefstal (14) 

- huisdiefstal (1) 

Beledigingen 21 

Schending van het beroepsgeheim 24 

Bedreigingen 43 

Daden van willekeur 100 

Opzettelijke slagen en verwondingen 192 

 



3. DE VONNISSEN EN ARRESTEN BETREFFENDE MISDADEN EN 
WANBEDRIJVEN BEGAAN DOOR DE LEDEN VAN 
POLITIEDIENSTEN 

 
In het jaarverslag 1997 werd gewezen op het belang van de informatie voor het beoordelen van 
het definitief vastgesteld delinkwent gedrag van politieambtenaar. 
 
Er werd ook vastgesteld dat, ondanks het onbetwistbaar karakter van artikel 14 van de wet, 
slechts twee parketten-generaal gevolg gaven aan deze verplichting.  Het was bijgevolg zinloos 
een gedetailleerde analyse van de informatie te maken en het verslag beperkte zich tot een 
overzicht van de laatste drie jaar. 
 
Op 24 juni 1998 ontving het Vast Comité P een brief van de Minister van Justitie waaruit bleek 
dat de procureurs-generaal zich "bewust" waren van het probleem en dat aan de parketten 
instructies waren gegeven om te voldoen aan het artikel 14 van de wet van 18 juli 1991. 
 
Bij het opmaken van de resultaten van het werkjaar 1997 - 1998 is gebleken dat er inderdaad 
verbetering merkbaar is maar dat twee rechtsgebieden nog altijd weinig of niets van zich laten 
horen. 
 
Het Vast Comité P kan dan ook niets anders doen dan vaststellen dat overheden die toezien op de 
toepassing van de wet, deze zelf niet toepassen. 
 

3.1. Aantal vonnissen en arresten 
 
De gerechtelijke overheden van de rechtsgebieden Antwerpen, Brussel, Gent en Liège hebben in 
het werkjaar 1997 - 1998 veertig vonnissen en arresten meegedeeld. 
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3.2. Betrokken politiediensten 
 
Het grootste deel van de veroordeelde politieambtenaren behoort tot de gemeentepolitie.  Dat 
bevestigt het overwicht van deze politiedienst in het aantal gerechtelijke onderzoeken. 
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3.3. De motieven van veroordeling 
 
In tegenstelling tot de aard van de inbreuken uit de gerechtelijke onderzoeken en de meldingen op 
basis van artikel 26, worden de definitief gewezen vonnissen en arresten beheerst door 
verkeersmisdrijven (dronken of geïntoxiceerd voeren - vluchtmisdrijf - verkeersongeval met 
gekwetsten, enz.) 
 
 

Aanranding op de eerbaarheid 1 
Schuldig verzuim 1 
Verduistering 1 
Valsheid in geschriften 1 
Bedreigingen 1 
Knevelarij 1 
Drugshandel 1 
Afpersing 2 
Beroepsgeheim 2 
Opzettelijke slagen en verwondingen 6 
Verkeersmisdrijven allerhande 25 
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3.4. Overzicht van 4 jaar toepassing van artikel 14 
 
De hoven van beroep hebben van 1995 tot 30 juni 1998 118 vonnissen en arresten ten laste van 
politieambtenaren meegedeeld.  Dat is een zeer laag cijfer : het is echter moeilijk te beoordelen 
door de lamentabele toepassing ervan.   
Enkel het Hof van Beroep van Gent schijnt zich korrekt van zijn taak te kwijten. 
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Verkeerszaken domineren voor bijna drie vierden het aanbod; de misdrijven die de gerechtelijke 
onderzoeken en de meldingen op basis van artikel 26 kenmerken komen voor slechts een goede 
10% in de beslissingen voor. 
 
Dat stemt alleszins tot nadenken. 
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Conclusies 
 
 
Het toezicht uitgeoefend door de Dienst Enquêtes P, in toepassing van afdeling 2 van de wet van 
18 juli 1991, heeft betrekking op de totaliteit van de politieambtenaren in België.  Dus niet alleen 
op de drie algemene politiediensten maar ook op de bijzondere politiediensten en op alle 
ambtenaren die met de hoedanigheid van officier of agent van gerechtelijke politie zijn bekleed. 
 
Alles bij mekaar gaat het hier over meer dan 40.000 politieambtenaren en ambtenaren van 
openbare overheden of instellingen van openbaar nut. 
 
Naar luid van artikel 19 van de wet van 18 juli 1991 maakt de Dienst Enquêtes P verslag van elke 
onderzoeksopdracht en zendt dat over aan het Vast Comité P.  Verslagen over gerechtelijke 
opdrachten mogen echter alleen informatie bevatten die nuttig is voor de uitoefening van de 
opdrachten van het Vast Comité P. 
 
De bedoeling is om de signaalfunctie die van bepaalde gepleegde misdrijven kan uitgaan 
optimaal te benutten en naast het eventueel strafrechtelijk gevolg dat eraan kan worden gegeven 
ook organisatorische of beleidsmatige maatregelen te beogen. 
 
Tijdens het afgelopen werkjaar werd echter vastgesteld dat deze informatiestroom niet naar 
behoren functioneert; een probleem dat zich ook reeds in de vorige werkjaren manifesteerde en 
trouwens ook door het Parlement werd vastgesteld (9). 
 
Een en ander heeft tot gevolg dat de interpretatie van de resultaten van de gerechtelijke 
onderzoeken niet voor de hand ligt. 
 
Ook de Dienst Enquêtes P kampt met een aantal belangrijke problemen die beletten dat aan de 
analyse van zijn activiteiten meer dan een fenomeenbetekenis kan worden toegekend. 
 
Ten eerste krijgt de Dienst slechts een gedeelte van de gerechtelijke onderzoeken ten laste van 
politieambtenaren te behandelen en heeft hij absoluut geen zicht op het aantal, de aard en de 
inhoud van de dossiers die door andere politiediensten worden behandeld. 
 
Ten tweede heeft de Dienst Enquêtes P ook geen zicht op de beslissingen van het Openbaar 
Ministerie of andere gerechtelijke instanties in het verloop van deze dossiers.  Uitzondering 
daarop vormen de in kracht van gewijsde gewezen vonnissen en arresten die aan het Vast Comité 
P worden meegedeeld. 
 
Ten derde krijgt de Dienst Enquêtes P ook dossiers toegewezen die in feite niet beantwoorden 
aan de doelstellingen van de wet van 18 juli 1991, maar die hetzij door een politiedienst niet 
behoorlijk werden afgehandeld, hetzij naar de Dienst Enquêtes P toe werden gesuggereerd omdat 
men meent redenen te hebben het onderzoek niet zelf uit te voeren. 
 
Om deze redenen is het voor de Dienst Enquêtes P zeer moeilijk om zich in zijn rol van "politie 
van de politiediensten" in te leven en te doen wat de wetgever van plan was met de oprichting 
ervan : de bescherming van de rechten die de grondwet en de wet aan personen verlenen te 
waarborgen door de schending ervan op te sporen en door een specifiek beleid de schending 
trachten te voorkomen. 

                                                 
9 Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, o.c., 30. 
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 Met betrekking tot de cijfers 

 
Rekening houdende met het principe van vermoeden van onschuld van de politieambtenaren die 
voorwerp zijn van een gerechtelijk dossier is er terug een stijging waar te nemen van het aantal 
dossiers dat aan de Dienst Enquêtes P werd toevertrouwd. 
 
Het moet herhaald worden dat men hieruit niet kan besluiten dat het aantal misdrijven gepleegd 
door politieambtenaren gestegen is. 
 
De redenen voor de stijging van de klachten en aangiften spelen ongetwijfeld ook hier een rol (10). 
 
Bepaald meer significant is de informatie afkomstig van de meldingen op basis van artikel 26.  
Ook hier zet de stijging zich door en wel met een kleine 30%.  Uiteraard speelt hier de betere en 
meer korrekte toepassing van de wet een rol maar tegelijkertijd stelt men vast dat dit aantal 
meldingen de gerechtelijke onderzoeken ruimschoots overtreft. 
 
Men kan hieruit afleiden dat de vermoedelijke politiële delinkwentie inderdaad groter is dan wat 
de officiële cijfers daarover zeggen; zeker als het gaat over het aantal definitieve vonnissen en 
arresten. 
 
Verwacht wordt dat een korrekte toepassing van artikel 26 een supplementaire, maar louter 
kwantitatieve stijging van nog eens 20% zal veroorzaken. 
 
Gerelateerd aan de totale politiesterkte kan dat nog weinig lijken - ongeveer 1,5% van het aantal 
politieambtenaren - maar vergelijkingen met klassieke statistische gegevens zijn niet evident. 
 
Het is inderdaad zo dat het grootste gedeelte van de misdaden en wanbedrijven door 
politieambtenaren gepleegd een aanleiding en/of oorzaak vinden in interactie met het publiek en 
dus terug te vinden zijn in de politiediensten die zich bezig houden met basispolitiezorg.  In deze 
orde van gedachten spreken we niet meer van 1,5% maar van 2%. 
 
Bovendien mag de impact van deze feiten niet onderschat worden. 
 
Heeft slachtofferschap op vele burgers reeds een ernstig effect dan is dat zeker en vast nog meer 
het geval wanneer de dader een politieambtenaar is. 
 
Het geschokte vertrouwen van de burger zal er niet beter op worden wanneer hij vaststelt dat 
meer dan 90% van de vastgestelde politiële delinquentie nooit de rechtbank bereikt, laat staan 
bestraft wordt.  De redenen daarvoor zijn niet zo duidelijk; misschien wel impliciet gekend maar 
daarom niet bekend zijn zij het prerogatief van het Openbaar Ministerie in eerste en van de 
Hoven en Rechtbanken in laatste instantie.  Alleen een doorzichtig beleid van beide niveaus van 
de rechtsbedeling kan hier een oplossing brengen. 

 

                                                 
10 Raadpleeg hiervoor hoofdstuk I, Conclusies. 
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 Met betrekking tot de inhoud 
 
Is de evaluatie van het cijfermateriaal bijzonder delicaat en moeilijk vergelijkbaar, dan zijn de 
inhoud en de aard van de dossiers dat iets minder. 
 
Hier zijn duidelijke trends zichtbaar en leveren informatie uit andere bronnen gelijkaardige 
resultaten. 
 
Zelfs indien de opeenvolgende stijging van de hiervoor besproken cijfers alleen zou worden 
toegeschreven aan aangiftebereidheid en registratiebereidheid blijft de conclusie dat de grote 
meerderheid van de misdaden en wanbedrijven ten laste van politieambtenaren feiten betreft die 
een aantasting betekenen van de rechten die de grondwet en de wet aan de burgers garanderen. 
 

 Opzettelijke slagen en verwondingen als gevolg van niet-gerechtvaardigd geweld, vnl. bij 
openbare ordehandhaving en bij gecoördineerde acties. 

 
 Het willekeurig tot illegaal toepassen van een aantal politiebevoegdheden- en technieken, 

vnl. bij de identificatie en vrijheidsberoving en het uitvoeren van huiszoeking en beslag.  
Bijzonder verontrustend is de trend naar het opzetten van collectieve fouilleringen in het 
openbaar waarbij vnl. de vrouwelijke burgers geviseerd worden.  Deze trend wordt nog 
eens bevestigd in het toezichtsonderzoek nr. 9380/97 naar de mogelijke aantastingen van 
de menselijke waardigheid van personen die van hun vrijheid zijn beroofd. (cfr. blz. ** 
van dit rapport). 

 
 Het plegen van valsheid in openbare geschriften, vnl. bij het opstellen van processen-

verbaal om feiten te verdoezelen, anders voor te stellen of om het eigen falen te 
verbergen. 

 
Uit het geheel van deze onderzoeken en meldingen kan nog een andere conclusie worden 
getrokken. 
 
De politiecultuur heeft nog altijd de neiging de eigen fouten af te schermen en met de mantel der 
"solidariteit" te bedekken. 
 
Vermits de meeste van de politietechnieken die het gebruik van wettige dwang mogelijk maken, 
onlangs werden gereglementeerd (11) kan niet anders dan geconcludeerd worden dat een en ander 
nauw verbonden is met organisatiemodellen en de wijze waarop in de korpsen het hiërarchisch 
toezicht functioneert. 
 
Aangezien de meeste van deze misdrijven zich afspelen in dienstverband gaan zij immers niet 
ongemerkt voorbij.  Nochtans is het eerder ongewoon dat rechtstreekse chefs daarop afwijzend 
reageren, laat staan kordaat optreden. 
 
Het blijkt dat deze vorm van tolerantie wordt ingegeven, niet alleen door defensieve reflexen 
maar ook door een soort bezorgdheid om populariteit in eigen rangen en het verlies van 
vertrouwen van de manschappen die zij geacht worden te leiden. 
 
Deze chefs schijnen daarbij te vergeten dat naast individuele verantwoordelijkheid van elke 
politieman ook voor leidinggevenden en dwingende plicht bestaat de individuele rechten van de 
burgers te beschermen. 

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



Hoofdstuk III : De toezichtsonderzoeken 
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Algemene beschouwingen 
 
Teneinde de fundamentele individuele rechten en vrijheden van de mens te waarborgen, legt de 
wet op het politieambt vooral de opdrachten en bevoegdheden van de verschillende 
politiediensten zo duidelijk mogelijk vast.  De wet voorziet eveneens in een aantal instrumenten 
die een coherent en gecoördineerd veiligheidsbeleid mogelijk moeten maken.  In dit opzicht 
bepaalt de wet het uiteindelijke doel van het politieambt en beschrijft zij de betrekkingen tussen 
de verschillende instanties en de voornaamste partijen die bij de uitoefening van de politiefunctie 
betrokken zijn : de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de politiediensten, de 
politieambtenaren en, last but not least, de burgers. 
In de mate van het mogelijke en in functie van de bijzonderheden van elke politiedienst, 
harmoniseert de wet de opdrachten en de uitvoering ervan, en regelt ook de modaliteiten van de 
inwerkingstelling. 
De wet bakent de voornaamste bevoegdheden, , taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden 
van deze verschillende politiediensten, politieambtenaren en politie-instanties af. 
 
Zij bevat een aantal bepalingen met betrekking tot de toepassing of de inwerkingstelling ervan, 
die zowel de rechtszekerheid van de burger als die van de politieambtenaar zelf versterken.  
Politiediensten en politieambtenaren krijgen evenwel ook bepaalde algemene of bijzondere 
opdrachten toegewezen door andere wetgevingen : federale, gewest- en 
gemeenschapsregelgevingen.  Zij putten er eveneens bepaalde bijkomende bevoegdheden uit. 
 
De wet voorziet eveneens in de verplichting tot overleg en coördinatie tussen de politieoverheden 
onderling en tussen die overheden en de politiediensten, en heeft onder meer de hoedanigheid van 
officier van bestuurlijke politie ingevoerd.  Ten slotte regelt deze wetgeving bepaalde aspecten 
van de rechtsvorderingen tegen politieambtenaren wegens in de oefening van hun ambt gestelde 
daden, de daaraan verbonden rechtshulp en de vergoeding van bepaalde schade die zij bij die 
gelegenheid lijden 1. 
 
Samen vormen deze bevoegdheden, structuren, instrumenten, mensen en middelen een systeem. 
 
Het doel van het toezicht van het Vast Comité P bestaat er dus in om eventuele fouten en 
onvolkomenheden van het systeem op te sporen en besluiten naar voor te brengen die aan de 
doelmatigheid moeten beantwoorden. 
 
Bovendien zal het Vast Comité P ook nagaan of de mensen en middelen op doeltreffende wijze 
worden ingezet, met andere woorden of de middelen op een juiste manier worden aangewend en 
beantwoorden aan de vereisten inzake efficiëntie. 
 
De wet van 18 juli 1991 betreffende het toezicht op de politiediensten maakt ook gewag van de 
zorg voor de coördinatie van de politiediensten 2. 
 
Coördinatie van politiediensten is echter in hoge mate een zaak van de overheden.  De 
coördinatie van het beheer is immers in handen van de regering, terwijl de coördinatie van het 

                                                 
1 G.L. BOURDOUX e.a., o.c., 22 - 23. 
2 Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, B.S. van 26 juli 1991, 

artikel 1. 
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beleid alle politieoverheden te beurt valt. 
Hieruit volgt al dat gebrek aan coördinatie of het falen van de coördinatie niet noodzakelijk een 
fout is van de politiediensten zelf. 
 
Diezelfde wet van 18 juli 1991 heeft echter het toezicht van het Vast Comité P beperkt tot de 
politiediensten zelf en kan dus normaliter geen betrekking hebben op de overheden 3. 
 
Dat maakt de uitvoering van deze opdracht er niet gemakkelijker op en heeft in het verleden al 
herhaaldelijk geleid tot moeilijkheden. 
 
Het doel van het toezicht van het Vast Comité P zal er dus in bestaan de uitvoering van de 
coördinatie op het terrein te controleren, waaruit dan onvermijdelijk ook de tekorten aan beleid en 
beheer zullen te voorschijn komen. 
 
De zorg voor doelmatigheid en coördinatie is meestal het voorwerp van de zgn. 
toezichtsonderzoeken.  Zij kunnen ambtshalve ingesteld worden of op verzoek van het Parlement, 
de regering en elke andere overheid voorzien in de wet 4. 
 

 
3 Ibidem, artikel 2. 
4 Ibidem, artikel 7. 



1. HET GEHEEL VAN INGESTELDE TOEZICHTSONDERZOEKEN 
EN OPDRACHTEN 

 
Sedert de effectieve start van de werkzaamheden in 1994 is het Vast Comité P 47 
toezichtsonderzoeken begonnen. 
De meeste daarvan op eigen initiatief (20), de andere op verzoek van een burgemeester (11), het 
Parlement (7), de federale regering (6) en de procureurs-generaal (3). 
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Daarnaast heeft het Vast Comité P een aantal andere opdrachten afgewerkt, onder de titel 
"Bijzondere opdrachten" 5. 
 
Het betrof het onderzoek bij de stedelijke politiekorpsen van de gemeentepolitie naar de werking 
van de hulpagenten van politie; het onderzoek naar de eventuele extreem-rechtse activiteiten van 
de hoofdcommissaris van de politie van Schaarbeek; een onderzoek in toepassing van artikel 16 
van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten; 
het advies aan de minister van Justitie met betrekking tot de beoordeling van het onderzoek naar 
het onderzoek; een advies aan de Parlementaire Commissie van onderzoek naar de 
georganiseerde criminaliteit en een advies aan de Commissie voor Binnenlandse en 
Administratieve aangelegenheden van de Senaat met betrekking tot de hervormingen van het 
politielandschap 6. 
Het geheel van deze toezichtsonderzoeken en opdrachten had betrekking op alle algemene 
politiediensten, bepaalde bijzondere politiediensten en politie in het algemeen. 

                                                 
5 Over de bijzondere opdrachten bestaat een discussietekst die is weergegeven in het jaarrapport van het Vast 

Comité P, 1997, 204 - 211. 
6 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Jaarverslag 1997, 171 - 203. 
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2. DE AFGEWERKTE TOEZICHTSONDERZOEKEN EN 
OPDRACHTEN 

 
In het jaarverslag van 1997 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de tot dan toe 
afgewerkte toezichtsonderzoeken en opdrachten 7. 
 
Het betreft zeventien toezichtsonderzoeken en zes bijzondere opdrachten.  Daar zijn thans 8 
toezichtsonderzoeken bijgekomen hetgeen het aantal afgewerkte opdrachten brengt op 31; twee 
tussentijdse verslagen werden ook goedgekeurd. 
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7 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten - Jaarverslag 1997, 77 - 130 en 171 - 211. 
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3. HET WERKJAAR 1997 - 1998 
 
Tijdens het afgelopen werkjaar werden 6 nog lopende toezichtsonderzoeken van vorige werkjaren 
afgewerkt 8 terwijl 14 nieuwe opdrachten werden aanvaard. 
 
Van deze 14 nieuwe opdrachten werden er 2 reeds afgewerkt en 2 tussentijdse verslagen 
opgesteld 9. 
 
De nieuwe opdrachten zijn voornamelijk afkomstig van het Parlement en eigen initiatieven. 
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8 Het betreffen achtereenvolgens : het toezichtsonderzoek met betrekking tot de organisatie en het functioneren van 

het politiekorps van Herentals; het toezichtsonderzoek naar de werking van het politiekorps van Etterbeek; het 
toezichtsonderzoek met betrekking tot het organisatie en de werking van het politiekorps van Rochefort; het 
toezichtsonderzoek naar de werking van het politiekorps van Grâce-Hollogne; het toezichtsonderzoek met 
betrekking tot bepaalde aspecten van de werking van de CDGEFID; het toezichtsonderzoek naar het functioneren 
van het politiekorps van Beersel. 

9 Stand op 31 augustus 1998. 
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Deze 14 nieuwe oprachten hebben vooral betrekking op de gemeentepolitie maar ook op de 
politiediensten in het algemeen. 
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4. De nieuwe opdrachten 
 

 Ambtshalve gestart 
 

 Toezichtsonderzoek op het functioneren van het politiekorps van Elsene, dd. 16 
september 1997. 

 
 Toezichtsonderzoek over het thema "Amigo"s en bewaarkamers van de 

politiediensten", dd. 24 september 1997. 
 

 Toezichtsonderzoek met betrekking tot het samenwerkingsakkoord afgesloten te 
Ankara op 9 juli 1996, tussen enerzijds de directeur-generaal van de Turkse nationale 
politie en de voorzitter van de Raad van bestuur van de APSD, dd. 11 december 1997. 

 
 Gemeenschappelijk toezichtsonderzoek met het Vast Comité van Toezicht op de 

inlichtingendiensten met betrekking tot de veiligheidsonderzoeken en 
veiligheidsmaatregelen binnen de APSD, dd. 3 februari 1998. 

 
 Toezichtsonderzoek naar de wijze waarop politieambtenaren hebben gehandeld bij het 

ontvangen en het gebruik van informatie in het K.B.Lux dossier (...) om na te gaan of de 
bescherming van de rechten die de grondwet en de wet aan personen verlenen 
geëerbiedigd werd alsook om de doelmatigheid van het politioneel optreden te 
beoordelen, dd. 9 april 1998. 

 
 Op verzoek van het Parlement 

 
 Toezichtsonderzoek naar de wijze waarop de politiediensten klachten over 

huishoudelijk geweld behandelen, dd. 24 september 1997. 
 

 Toezichtsonderzoek naar de wijze waarop bepaalde politiekorpsen de 
naturalisatieaanvragen behandelen; gebundelde opdracht dd. 4 december 1997 en 24 
februari 1998. 

 
 Toezichtsonderzoek naar de zelfmoordgevallen bij de politiediensten, dd. 24 februari 

1998. 
 

 Toezichtsonderzoek naar het optreden van de rijkswacht bij de ordehandhaving 
tijdens de voetbalwedstrijd SK Lierse - SV Leverkusen (Duitsland) van 26 november 
1997, dd. 12 maart 1998. 

 
 Toezichtsonderzoek naar de problemen bij de veiligheidsdienst van de Maatschappij 

voor Intercommunaal Vervoer Brussel, dd. 12 mei 1998. 
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 Op verzoek van burgemeesters  
 

 Toezichtsonderzoek naar het functioneren van het politiekorps van Retie, dd. 8 januari 
1998. 

 
 Toezichtsonderzoek naar het functioneren van het politiekorps van Quaregnon, dd. 19 

februari 1998. 
 

 Op verzoek van een minister 
 

 Toezichtsonderzoek naar het functioneren van het politiekorps van Schaarbeek, dd. 19 
februari 1998. 

 
 Op verzoek van het Parket-generaal 

 
 Toezichtsonderzoek naar het functioneren van het politiekorps van Evergem, dd. 8 

januari 1998. 
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De afgewerke toezichtsonderzoeken op 31 augustus 1998 
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Toezichtsonderzoek nr. 3601/94 met betrekking tot de 
organisatie en het functioneren van het politiekorps van 

Herentals 
 
1. Aanleiding 
 
Begin 1995 maakt de pers gewag van problemen binnen het politiekorps van Herentals.  Het Vast 
Comité P ontvangt talrijke brieven van politieambtenaren van het korps en tenslotte een 
uitvoerige brief van de korpschef zelf.  Het geheel van de aldus bekomen informatie bevat 
voldoende aanwijzingen van dysfunctie. 
 
2. Beslissing 
 
Het Vast Comité P beslist in zijn vergadering van 23 maart 1995 een toezichtsonderzoek te 
openen. 
 
3. Opdracht 
 

 Onderzoeken welke dysfuncties aan de basis liggen van de huidige malaise in het 
politiekorps van Herentals. 

 
 Voorstellen te doen om aan deze dysfuncties te verhelpen. 

 
4. Eindverslag 
 
Goedgekeurd door het Vast Comité P op 13 oktober 1997. 
 
4.1. Belangrijkste conclusies 
 
De werking van het politiekorps van Herentals wordt gekenmerkt door een aantal problemen die 
door het quasi voltallig personeel worden herkend. 
 
Het zijn achtereenvolgens maar in willekeurige volgorde : 
 

 een gebrek aan beleid en visie op gemeentelijke veiligheid; 
 een betwiste en niet efficiënte stijl van leidinggeven op alle niveaus van de hiërarchie; 
 een groot gebrek aan, vooral interne communicatie; 
 een negatief geïnspireerde korpscultuur. 

 
Nochtans wordt ook vastgesteld dat bij een groot deel van het personeel een grote wil tot 
verandering aanwezig is; een niet belangrijk pluspunt als men weet dat de weerstand tegen 
verandering zowat de universele struikelsteen is in alle pogingen tot vernieuwing van 
organisaties. 
 
Een groot deel van het korps wijt de algemene disfunctie aan een niet adekwate stijl van 
leidinggeven zowel aan de top als in het midden van de organisatie. 
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Het gebrek aan interne communicatie wordt vrij algemeen en spontaan naar voor gebracht; er is 
grote nood aan informatie en duiding van het beleid. 
 
Dit gebrek aan communicatie en de stijl van leidinggeven veroorzaken een korpscultuur die 
eerder conflictstimulerend dan conflictregulerend werkt. 
 
4.2. Belangrijkste aanbevelingen 
 
Het politiekorps van Herentals heeft nood aan een beleidsplan waarin wordt aangegeven : 
 

 welke de prioriteiten zijn; 
 hoe de politie als dienstverlenende organisatie past in het gemeentelijk beleid; 
 welke waarden en normen de bedrijfscultuur zullen bepalen. 

 
Door introductie van doelstellingen moet de organisatie functioneler worden; de 
organisatiecultuur moet worden uitgebouwd rond een sterk middenkader dat als draaischijf 
fungeert tussen strategisch management en uitvoerend management. 
 
Het managementsysteem moet een systematische verbetering van de organisatie beogen om te 
komen tot het concept van integrale kwaliteitszorg. 
 
De rigide en inefficiënte stijl van leidinggeven moet worden verlaten en vervangen door een 
participerende en responsabiliserende stijl van leidinggeven met twee componenten; een 
taakgerichte en een mensgerichte component. 
 
Het geheel van deze aanbevelingen moet op termijn leiden tot cultuurverandering. 
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Toezichtsonderzoek nr. 6454/96 naar de werking van het 
politiekorps van Etterbeek 

 
1. Aanleiding 
 
Het Vast Comité P ontvangt op 26 september 1996 een verslag van de Dienst Enquêtes P waaruit 
blijkt dat in het politiekorps ernstige dysfuncties aan het licht zijn gekomen.  Uit het verslag blijkt 
ook dat de burgemeester aandringt op een toezichtsonderzoek. 
 
2. Beslissing 
 
Op 28 oktober 1996 beslist het Vast Comité P een toezichtsonderzoek te openen. 
 
3. Opdracht 
 
Een globale doorlichting uit te voeren met bijzondere aandacht voor : 
 

 de wijze waarop het korps wordt geleid; 
 de werking van de dienst Intern Toezicht; 
 de werking van de gerechtelijke brigades. 

 
4. Eindverslag 
 
Goedgekeurd door het Vast Comité P op 4 december 1997. 
 
Met zijn brief van 3 september 1998 heeft de Burgemeester van Etterbeek, het Vast Comité P 
laten weten dat de publicatie van het rapport niet opportuun wordt geacht, gelet op het feit dat er 
een meningsverschil zou bestaan over het voorwerp van het onderzoek en dat het rapport 
elementen zou bevatten die hem onterecht in vraag stellen 10. 
 

                                                 
10 Toepassing van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, artikel 

13. 
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Toezichtsonderzoek nr. 6842/96 met betrekking tot de 
organisatie en de werking van het politiekorps van 

Rochefort 
 
1. Aanleiding 
 
Het Vast Comité P ontvangt op 7 oktober 1996 een verzoek van de burgemeester om de 
organisatie en de werking van zijn politiekorps door te lichten. 
 
2. Beslissing 
 
Het Vast Comité P beslist in vergadering van 28 oktober 1996 een toezichtsonderzoek te openen. 
 
3. Opdracht 
 

 Een diagnose te stellen van de belangrijkste dysfuncties die de werking van het 
politiekorps belemmeren. 

 
 Voorstellen te doen om de vastgestelde dysfuncties te verhelpen. 

 
4. Eindverslag 
 
Goedgekeurd door het Vast Comité P op 4 december 1997. 
 
4.1. Belangrijkste conclusies 
 
Het politiekorps van Rochefort beschikt over onvoldoende middelen om tot een goede werking te 
kunnen komen. 
 
Bij gebrek aan een veiligheidsbeleid bestaat er geen doelgerichte activiteit en beperkt de werking 
zich tot de zgn. "brandweerfunctie". 
 
De korpscultuur is overwegend negatief geïnspireerd. 
De leiding van het korps wordt als ondoeltreffend en onverantwoordelijk beschouwd. 
Er woedt een strijd tussen de clans van de "stedelijken" en de "landelijken" die door de hiërarchie 
niet wordt gecontroleerd. 
 
De vele interne tegenstellingen, zowel verticaal als horizontaal, beletten elke vorm van gezonde 
communicatie en onderhouden een sfeer van wantrouwen tussen de korpsleden. 
 
4.2. Belangrijkste aanbevelingen 
 
Er moet zo snel als mogelijk een open en constructieve dialoog worden opgezet tussen de 
korpsleiding en de bestuurlijke overheid op basis van de wettelijke en deontologische principes 
die deze relatie beheersen. 
 
De korpsleiding moet zijn verantwoordelijkheid opnemen; uit het isolement breken en de dialoog 
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met het korps aangaan. 
 
Beleidsmatig moeten een aantal doelstellingen worden uitgewerkt die vnl. de relatie politie - 
bevolking, politie - bestuur en politie - IPZ beogen te verbeteren. 
 
Organisatorisch moet een plan worden opgesteld om de beschikbare middelen eerst te verhogen 
en ze daarna te ontwikkelen. 
De activiteiten moeten geprogrammeerd worden in functie van de noden van de bevolking en in 
functie van de IPZ. 
 
In de eerstvolgende jaren moet een verhoogde inspanning worden geleverd op het vlak van de 
aanwerving, de basis- en de voortgezette opleiding. 
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Toezichtsonderzoek nr. 7181/97 naar het functioneren van 
het politiekorps van Retie 

 
1. Aanleiding 
 
Op 16 juli 1997 ontvangt het Vast Comité P een vraag tot advies en onderzoek vanwege de 
burgemeester van Retie, met betrekking tot bepaalde problemen binnen zijn politiekorps. 
 
Op 4 december 1997 dringt de provinciegouverneur aan op een onderzoek. 
 
2. Beslissing 
 
Het Vast Comité P beslist in vergadering van 8 januari 1998 over te gaan tot een 
toezichtsonderzoek. 
 
3. Opdracht 
 
Uit verkennende gesprekken met de burgemeester en de korpschef is gebleken dat de problemen 
individueel en specifiek zijn.  Bijgevolg wordt een bevraging van het personeel georganiseerd die 
moet toelaten de individuele dysfuncties te identificeren. 
 
4. Eindverslag  
 
Goedgekeurd door het Vast Comité P op 30  juni 1998. 
 
4.1. Belangrijkste conclusies 
 
Er bestaat een ernstig en diepgaand conflict tussen de korpsleden van basis- en middenkader en 
de korpsleiding, waarbij één personeelslid fungeert als katalysator. 
 
Een en ander leidt tot ernstige communicatieproblemen, afwezigheid van een effectieve 
dienstorganisatie en een alarmerende demotivatie bij het personeel. 
 
4.2. Belangrijkste aanbevelingen 
 
De bestuurlijke overheid moet krachtdadig reageren en de professionele relaties in het korps 
trachten te herstellen. 
 
Het korps bevat voldoende menselijk en materieel potentieel om te kunnen functioneren; 
voorwaarde is dat een plan wordt opgesteld met een (her)verdeling van de taken, herstel van het 
hiërarchisch gezag en respect voor de deontologische waarden en normen. 
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Toezichtsonderzoek nr. 7116/96 naar de werking van het 
politiekorps van Grâce-Hollogne 

 
1. Aanleiding 
 
Op 24 oktober 1996 ontvangt het Vast Comité P een verzoek vanwege de burgemeester om de 
werking van zijn politiekorps aan een doorlichting te onderwerpen. 
 
2. Beslissing 
 
Het Vast Comité P beslist in vergadering van 9 januari 1997 over te gaan tot een 
toezichtsonderzoek. 
 
3. Opdracht 
 
Overwegende dat de korpschef van het politiekorps onbeschikbaar is en dat recente 
gebeurtenissen in de criminele sfeer het politiekorps hebben geschaad is het noodzakelijk : 
 

 de werking van het politiekorps te evalueren; 
 de belangrijkste dysfuncties vast te stellen; 
 voorstellen te doen om de werking te verbeteren. 

 
4. Eindverslag 
 
Goedgekeurd door het Vast Comité P op 30 juni 1998. 
 
Met zijn brief van 21 augustus 1998 heeft de Burgemeester van Grâce-Hollogne het Vast Comité 
P laten weten dat een publicatie van het rapport niet opportuun is gelet op het feit dat  :  
 

"de vrees bestaat dat een synthese niet de juiste inhoud van het rapport zou weergeven maar 
enkel de dysfuncties van het politiekorps zou bevatten en niet de maatregelen die werden 
getroffen om eraan te verhelpen" 11. 

 

                                                 
11 Toepassing van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, artikel 

13. 
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Toezichtsonderzoek nr. 2685/97 naar het functioneren van 
het politiekorps van Beersel 

 
1. Aanleiding 
 
Het Vast Comité P ontvangt op 11 maart 1997 een verzoek vanwege de burgemeester om te 
willen overgaan tot een onderzoek naar het functioneren van het politiekorps. 
 
2. Beslissing 
 
Het Vast Comité P beslist op 27 mei 1997 in te gaan op het verzoek van de burgemeester en een 
toezichtsonderzoek te openen met een aangepaste opdracht. 
 
3. Opdracht 
 
Gelet op het feit dat de door de overheid aangevoerde problemen niet zozeer betrekking hebben 
op het globaal functioneren van het politiekorps maar eerder op specifieke problemen die het 
functioneren (kunnen) beïnvloeden wordt gevraagd een analyse te maken van die specifieke 
problemen en na te gaan in hoeverre deze een invloed hebben op het functioneren van het korps. 
 
4. Eindverslag 
 
Goedgekeurd door het Vast Comité P op 25 juni 1998. 
 
4.1. Belangrijkste conclusies 
 
Het politiekorps van Beersel functioneert goed binnen de IPZ Beersel.  Het korps is goed 
gestructureerd en functioneel georganiseerd.  De samenwerking met de rijkswacht verloopt 
optimaal. 
 
De werksfeer in het korps wordt echter permanent bedreigd door één politieambtenaar, die gelet 
op zijn functie (hoger kader) en zijn syndicale activiteiten erin slaagt op permanente wijze 
conflicten uit te lokken en in stand te houden. 
 
4.2. Belangrijkste aanbevelingen 
 
Gelet op het bestaan van voldoende elementen om zowel op gerechtelijk als op disciplinair vlak 
tegen de politieambtenaar in kwestie op te treden moeten de gerechtelijke en disciplinaire 
overheden hun verantwoordelijkheid nemen. 
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Toezichtsonderzoek nr. 10.427/97 en 2781/98 naar de wijze 
waarop bepaalde politiekorpsen naturalisatieaanvragen 

behandelen 
 
1. Aanleiding 
 
Tijdens de vergadering van de Bijzondere Commissie belast met de parlementaire begeleiding 
van de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten van 2 juli 1997 wordt 
beslist het Vast Comité P te gelasten met een onderzoek naar de wijze waarop het politiekorps 
van Ukkel de naturalisatieaanvragen behandelt. 
 
Tijdens  de  vergadering van  dezelfde  commissie van  9 februari  1998  wordt beslist  het Vast 
Comité P te gelasten met een soortgelijk onderzoek bij het politiekorps van Antwerpen-Noord. 
 
Beide verzoeken gaan in feite uit van de parlementaire commissie voor de naturalisaties van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, die aan de hand van individuele dossiers de problematiek 
van de behandeling ter discussie heeft gesteld. 
 
2. Beslissing 
 
Het Vast Comité P neemt kennis van beide opdrachten en beslist in vergadering van 4 december 
1997 en in vergadering van 24 februari 1998 de onderzoeken uit te voeren. 
 
Het Vast Comité P beslist beide dossiers samen te voegen. 
 
3. Opdracht 
 

 Nagaan welke dienst(en) belast zijn met het uitvoeren van de onderzoeken in verband 
met naturalisatieaanvragen. 

 
 Onderzoeken op welke manieren en op basis van welke criteria de enquêtes worden 

uitgevoerd. 
 

 Onderzoeken hoe de besluitvorming in de adviezen tot stand komt. 
 
4. Eindverslag 
 
Goedgekeurd door het Vast Comité P op 20 augustus 1998. 
 
4.1. Belangrijkste conclusies 
 
De onderzoeken naar de naturalisatieaanvragen worden bijna uitsluitend uitgevoerd door het 
wijkpersoneel van de gemeentepolitie. 
 
Binnen de context van het geheel der politiediensten is dat niet onlogisch. 
De opdrachten gaan uit van de parketten die aan de politie een algemeen verslag vragen.  In de  
praktijk betekent dit dat de bij de opdracht gevoegde vragenlijst moet worden ingevuld. 
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De onderzoeken beperken zich dan ook tot het invullen van die vragenlijst, meestal op het 
commissariaat, soms bij de aanvrager thuis.  In zeldzame gevallen wordt verder onderzoek 
gedaan, zoals buurtonderzoek, bevraging van derden, enz. 
 
De behandeling van de naturalisatieaanvragen concentreert zich rond twee elementen : de 
vragenlijst en de politieambtenaar die hem invult. 
 
Er bestaat echter geen eensluidende versie van de vragenlijst voor het Rijk, hetgeen de 
rechtszekerheid van de aanvragers niet ten goede komt. 
 
Het begrip "integratiewil" is van doorslaggevend belang in de dossiers maar wordt door de 
wetgever niet gedefinieerd.  De interpretatie heeft plaats op verschillende niveaus : politie - 
parket - rechtbanken van eerste aanleg - hoven van beroep - Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 
De interpretaties kunnen dus tegengesteld zijn, wat de rechtszekerheid en de rechtsgeldigheid van 
de aanvragers niet ten goede komt. 
 
De politiediensten hebben geen specifieke richtlijnen ontvangen voor het uitvoeren van de 
opdrachten. 
 
De bestaande onderrichtingen (per parket van eerste aanleg) zijn hoofdzakelijk juridisch-
technisch en geven geen informatie over de wijze waarop subjectieve informatie moet worden 
ingevuld. 
 
De politieambtenaren zijn niet geschoold, noch opgeleid om bepaalde vormen van informatie te 
geven, voornamelijk met betrekking tot de "integratiewil". 
 
De informatie is dan ook persoonlijk getint, sterk subjectief en getoetst aan het eigen 
referentiekader en opvattingen. 
 
Bovendien speelt de invloed van de politiecultuur, die hoewel niet homogeen, tegenover bepaalde 
bevolkingsgroepen, i.c. vreemdelingen, varieert van terughoudendheid over argwaan en 
wantrouwen tot antagonisme. 
 
De politieambtenaren hebben geen kennis van de rechtspraak van de Commissie voor de 
naturalisaties zodat elementen die voor de commissie geen determinante rol meer spelen, toch 
nog worden aangevoerd om de "integratiewil" al dan niet te benadrukken. 
 
Tenslotte is de doorsnee politieambtenaar niet bekwaam om de kennis van de landstalen te 
evalueren. 
 
4.2. Belangrijkste aanbevelingen 
 
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het 
Wetboek van de Belgische Nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft 12. 
 
                                                 
12 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1334/1 - 97/98, 17 december 1997. 
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Het wetsvoorstel gaat uit van de stelling dat : 
 

"de nationaliteit het behoren en de aansluiting bij de natie concretiseert, met name bij een 
politieke gemeenschap die de etnische, culturele, taalkundige, godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en partijpolitieke verschillen overstijgt". 

 
Bovendien wordt gesteld dat de huidige procedure bezaaid is met administratieve obstakels en 
vaak vexatoir (sic) voor personen die vragen om Belg te worden. 
 
Het wetsvoorstel wil concreet het criterium "integratiewil" afschaffen. 
 

"Om een einde te maken aan het soms willekeurige karakter van bepaalde onderzoeken 
stellen wij aldus de afschaffing voor van het criterium "integratiewil". 

 
In het jaarverslag 1997 behandelt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding dezelfde problematiek en komt tot een gelijkaardig voorstel :  
 

"Afschaffing van de voldoende integratiewil inzake de verwerving van de Belgische 
nationaliteit" 13. 

 
Vermits is aangetoond dat bepaalde elementen van de onderzoeken naar naturalisatie de 
bevoegdheid en de bekwaamheid van de politieambtenaren te boven gaan kan overwogen worden 
deze elementen toe te vertrouwen aan gespecialiseerd personeel, hetzij op het niveau van de 
parketten, hetzij op niveau van de lokale besturen. 
 
De bevoegdheid van dit personeel kan getoetst worden aan de principes van het sociaal 
onderzoek zoals voorzien in de wet op de O.C.M.W.'s 14. 
 
Indien de bestaande toestand behouden blijft moeten alleszins een aantal maatregelen getroffen 
worden, zoals : 
 

 Bijscholing voor het personeel dat zich met naturalisatie kan inlaten. 
 

 Opstellen van duidelijke richtlijnen voor het uitvoeren van de opdrachten met 
definiëring van de criteria die worden gebruikt.  In dit verband verdient het aanbeveling 
de jurisprudentie van de Commissie voor de naturalisaties te verspreiden op het niveau 
van alle diensten die zich met de aanvragen tot naturalisatie bezig houden. 

 
 Inhoudelijke controle van de dossiers, vóór verzending naar de gerechtelijke 

overheden, op het niveau van de korpschefs. 
 
In ieder geval verdient het aanbeveling de politiediensten te blijven betrekken bij het onderzoek 
naar de naturalisatieaanvragen.  Hun kennis en ervaring bevat waardevolle informatie voor de 
overheden die instaan voor de adviezen. 

 
13 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Jaarverslag 1997, blz. 41-42. 
14 Wet van 18 juli 1976 - Organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, B.S. van 5 

augustus 1976; err., B.S. van 26 november 1976, art. 44 en 60. 
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De rol van de politie moet evenwel beperkt blijven tot het geven van informatie die waardenvrij 
en verifieerbaar moet zijn en als dusdanig in overeenstemming met hun opdracht. 
 
Tenslotte wordt in deze materie belangrijk werk geleverd op het niveau van de parketten.  
Volledigheidshalve zou het dus interessant zijn na te gaan hoe daar de informatie wordt 
behandeld. 
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Toezichtsonderzoek nr. 9392/96 met betrekking tot 
bepaalde aspecten van de werking van de Centrale Dienst 
voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische 

en Financiële Delinquentie (C.D.G.E.F.I.D.) 
 
1. Aanleiding 
 
Op 20 december 1996 diende de Minister van Justitie bij het Vast Comité P een verzoek in tot 
advies omtrent drie zaken die de directeur van de C.D.G.E.F.I.D. hem had aangebracht. 
 
2. Beslissing 
 
Vooraleer het Vast Comité P een beslissing nam omtrent de aard van het onderzoek, vroeg het 
een voorafgaand verslag over het statuut en de organisatie van de C.D.G.E.F.I.D.. 
 
Op 7 mei 1997 belastte het Vast Comité P de Dienst Enquêtes met dit onderzoek. 
 
Uit de eerste verhoren blijkt dat de doelmatigheid van deze politiedienst ernstig aangetast is door 
ernstige interne geschillen en door mogelijke structurele problemen. 
 
Op 4 augustus 1997 heeft het Vast Comité P beslist een toezichtsonderzoek te openen. 
 
3. Opdracht 
 
Aantonen van de volgende punten : 
 

 welke de dysfuncties zijn waaronder deze dienst lijdt; 
 welke de juiste oorzaken zijn; 
 wat hun gevolgen zijn op de doelmatigheid van de dienst; 
 wat het gevolg is van de structuur zelf van de dienst en van zijn gemengde 

samenstelling op de moeilijkheden die hij kent; 
 welke oplossingen een waarborg zouden kunnen zijn voor een optimaal rendement. 

 
Het Vast Comité P heeft deze opdracht tot een toezichtsonderzoek uitgebreid betreffende 
bepaalde aspecten van de werking van de C.D.G.E.F.I.D.. 
 
4. Eindverslag. 
 
Door het Vast Comité P goedgekeurd op 21 oktober 1997. 
 
Met zijn brief van 31 augustus 1998 heeft de Minister van Justitie het Vast Comité P laten weten 
dat een publicatie van dit rapport niet opportuun is, gelet op het nog lopende gerechtelijk 
onderzoek lastens leden van deze dienst 15. 

                                                 
15 Toepassing van artikel 13 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en 

inlichtingendiensten. 
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De toezichtsonderzoeken waarvan een tussentijds verslag 
werd neergelegd * 

* Hiermee wordt bedoeld : goedkeuring van het tussentijdsverslag door het Vast Comité P en verzending naar het 
Parlement en/of de opdrachtgever. 
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Toezichtsonderzoek nr. 3677/98 m.b.t. de bij de A.P.S.D. 
genomen veiligheidsmaatregelen om het welslagen van 
gerechtelijke onderzoeken te verzekeren en meer in het 

algemeen over de doeltreffenheid van deze dienst 
 
1. Aanleiding 
 
Op 18 december 1997 heeft het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten een 
onderzoek geopend na een aanklacht van de directeur ad interim van de Commissie-SIRENE 
betreffende de houding van de Veiligheid van de Staat die aan de genaamde (X) een 
veiligheidscertificaat had uitgereikt.  Deze laatste werd door een onderzoeksrechter te Brussel in 
voorlopige hechtenis genomen. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat een uitbreiding naar het functioneren van de A.P.S.D. op het 
stuk van de veiligheid zich opdringt. 
 
2. Beslissing 
 
Op plenaire vergadering van 3 februari 1998 beslissen de Vaste Comités van Toezicht op politie- 
en inlichtingendiensten het onderzoek gemeenschappelijk verder te zetten. 
 
3. Opdracht 
 

 een beschrijving geven van de structuur van de Algemene Politiesteundienst; 
 

 een beschrijving geven van de samenstelling van de Algemene Politiesteundienst; 
 

 het bepalen van de aanwervingsprocedure van de leden van de Algemene 
Politiesteundienst; 

 
 het veiligheidsconcept van de Algemene Politiesteundienst onderzoeken : 

- m.b.t. het personeel : het veiligheidscertificaat; 
- m.b.t. de gegevens : de beveiliging, de verwerving, de verwerking, de 

toegang. 
 

 een vergelijking met het systeem POLIS en het Centraal Bureau der Opsporingen naar 
eventueel dubbel gebruik; 

 
 het geheel verwerken in vaststellingen en het formuleren van aanbevelingen. 

 
4. Stand van zaken van het dossier 
 
Op 1 juli 1998 hebben de Diensten Enquêtes P en I een tussentijds verslag neergelegd.  Dit 
verslag beschrijft in grote lijnen de werking van de A.P.S.D. op het stuk van de veiligheid. 
 
Op 10 augustus 1998 hebben de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en 
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inlichtingendiensten het tussentijds verslag van dit onderzoek goedgekeurd. 
 
Met zijn brief van 24 augustus 1998 heeft de Minister van Justitie het Vast Comité P laten weten 
dat een publicatie van dit rapport niet opportuun is, gelet op het nog lopende gerechtelijk 
onderzoek lastens een lid van deze dienst 16. 
 
 

 
16 Toepassing van artikel 13 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en 

inlichtingendiensten. 

Toezichtsonderzoek nr. 9380/97 over het thema "Amigo's 
en bewaarkamers van de politiediensten" 

 
1. Aanleiding 
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Reeds in het jaarverslag van het jaar 1995 17 hebben het Vast Comité P en zijn Dienst Enquêtes, 
op grond van bepaalde dossiers die ze hadden behandeld, op bepaalde tekortkomingen gewezen 
bij het beschermen van de door de grondwet gewaarborgde rechten en vrijheden (in het bijzonder: 
identiteitscontroles, vrijheidsberoving en moreel en/of fysiek geweld bij arrestaties): 
 

"bij de Dienst Enquêtes P werden concrete gevallen aangebracht waarin sprake is van een 
duidelijke wanverhouding tussen het plegen van een klein feit en de daaropvolgende 
vrijheidsberoving, ongeacht het bepaalde in artikel 31 van de wet op het politieambt waarin 
de "absolute noodzaak" wordt geëist" 18. 
 
"Uit verschillende door de Dienst behandelde gerechtelijke dossiers blijkt dat nogal wat 
wettelijke of reglementaire bepalingen in verband met het beheer van de aanhoudingen 
miskend of overtreden werden" 19. 

 
Voorts werd in dit jaarverslag de nadruk gelegd op het feit dat het aantal klachten waarvan de 
Dienst Enquêtes  P kennis had gekregen beperkt was in verhouding tot het aantal aanhoudingen 
die de diverse politiediensten jaarlijks verrichten. Tegelijk echter werd erop gewezen dat 
voornoemde dienst geen kennis had van alle klachten die op dit gebied in het hele land waren 
neergelegd. 
 
Ook in het jaarverslag 1996 van het Vast Comité P werd dezelfde materie opnieuw behandeld20  
 
Door het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende  
behandeling of bestraffing te ondertekenen 21, laat België een internationale instantie (het Comité 
ter voorkoming van folteringen, hierna het C.P.T. genoemd) toe eender welke plaatsen te 
inspecteren waar mensen worden opgesloten en er alle nuttige vaststellingen te doen. Voorts laat 
ons land dit Comité toe de concrete toestand in België volledig autonoom en kritisch te 
beoordelen. Indien nodig kan dit Comité ook aanbevelingen formuleren om de toestand te 
verbeteren. 
 
Het C.P.T. heeft in België twee bezoeken verricht, het eerste in 1993 en het tweede in 1997. 
 
Bij zijn eerste bezoek werd het C.P.T. op de hoogte gebracht van het bestaan van het Vast Comité 
P en vroeg het de Belgische regering meer inlichtingen te bezorgen over de opdrachten die aan dit 
Comité worden toevertrouwd. 
 
Bij de voorbereiding van het tweede bezoek heeft een delegatie van het C.P.T. een ontmoeting 
gewenst met het Vast Comité P. In zijn tweede inspectierapport heeft het C.P.T. aanbevelingen 
geformuleerd over de rol die het Vast Comité P en zijn Dienst Enquêtes kunnen spelen bij het 
voorkomen van folteringen en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. 

 
17 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 93 - 124. 
18 Ibidem, 97. 
19 Ibidem, 102. 
20 Ibidem, 63 - 94. 
21 Wet van 7 juni 1991 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag en van de Bijlage ter voorkoming van 

foltering en onmenselijke vernederende behandeling of bestraffing, opgemaakt op 26 november 1987 te 
Straatsburg (B.S. van 29 januari 1992). 
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Het onderzoek waarmee het Vast Comité P zijn Dienst Enquêtes heeft belast, past duidelijk  
in dit kader. 
 
2. Beslissing 
 
Het Vast Comité P beslist in plenaire vergadering van 24 september 1997 over te gaan tot een 
ambtshalve toezichtsonderzoek. 
 
3. Opdracht 
 
De algemene opdracht omvat volgende elementen : 
 

 vaststellingen te doen in alle plaatsen waar personen van hun vrijheid werden beroofd 
(cellen, ...); 

 kontrole van de staat van deze cellen; 
 nagaan welke richtlijnen het gedrag van de politieambtenaren bepalen wanneer zij 

mensen opsluiten; 
 nagaan in hoeverre de wet op het politieambt wordt gerespecteerd (controle door de 

officieren van gerechtelijke en/of bestuurlijke politie; inschrijving in het register, ...) 
 de houding en attitude van verschillende politieambtenaren in gelijkaardige situaties 

bepalen (voorziening in maaltijden, drank en dekens, verwittigen van familie, het 
beschermen tegen publieke nieuwsgierigheid, ...) 

 
Het is de bedoeling bewijs te leveren van : 
 

 dysfuncties; 
 schending van rechten en vrijheden van de burgers; 
 schending van internationale verdragen 

 
met het oog op de verbetering van het systeem. 
 
4. Stand van zaken 
 
Op 7 augustus 1998 heeft de Dienst Enquêtes P een tussentijds verslag neergelegd. 
 
De analyse van de toegankelijke dossiers en de reeds gedane vaststellingen laten toe 
denkrichtingen af te bakenen die ruwweg onder drie thema's kunnen worden gegroepeerd: 
 

 Het aanpassen van de lokalen aan de opsluiting van personen en de uitrusting ervan 
(infrastructuur). 

 De werking van de opsluiting : inbreuk (of niet) op de welvoeglijkheid en de 
menselijke waardigheid. 

 Het naleven van de veiligheidsvoorschriften. 
 
Op 11 augustus 1998 heeft het Vast Comité P het tussentijds verslag van dit onderzoek 
goedgekeurd. 
 
4.1. Belangrijkste vaststellingen 
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4.1.1. Aanpassen van de lokalen aan de opsluiting van personen en de uitrusting ervan. 
 
a. Infrastructuur 
 

Binnen het raam van de door het Vast Comité P toevertrouwde opdracht heeft de Dienst 
Enquêtes 250 cellen en de zogenaamde bewaarkamers geïnspecteerd 22, verspreid over 63 
politiekorpsen (63 van de 74 bezochte politiekorpsen beschikken over een of meer cellen 
of "bewaarkamers"). 

 
In iets minder dan 1/5de van de bezochte plaatsen werden in 1996 of 1997 verbouwingen 
uitgevoerd.   Op diverse plaatsen zullen in de loop van dit jaar verbouwingen 
plaatsvinden. Dit zal in het eindrapport verder worden uitgewerkt. 

 
b. Uitrusting 
 

75% van de bezochte cellen is zodanig uitgerust dat de opgeslotene er kan gaan liggen. 
 

De uitrusting verschilt sterk van plaats tot plaats: betonnen of gemetselde blok met of 
zonder matras en hoofdkussen (met of zonder hoes) en/of deken, opengewerkte houten 
planken op de vloer, spiraalmatras of lattenbodem, matras op de vloer. 
 
Matras, hoofdkussen en dekens worden niet systematisch ter beschikking gesteld van de 
opgeslotenen. Dit wordt vaak overgelaten aan het oordeel van de politieambtenaren met 
dienst. 

 
Op de meeste bezochte plaatsen krijgen opgeslotenen een matras, een hoofdkussen en een 
deken. De regelmatigheid waarmee deze voorwerpen worden gereinigd varieert tussen 
een maand... en een jaar. De netheid van het beddegoed laat dus duidelijk te wensen over. 

 
Op 10% van de bezochte plaatsen is de opsluitingszone uitgerust met camera's 
(gewoonlijk in de gang die naar de cellen leidt). Op één plaats worden de beelden op band 
opgenomen en gedurende twee maanden bewaard (zes maanden wanneer zich een 
incident heeft voorgedaan). 

 
Overeenkomstig de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zou de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de hoogte moeten worden gebracht van 
deze registraties en hun (tijdelijke) bewaring. Momenteel gebeurt dit niet. Met behulp van 
affiches worden opgeslotenen op de hoogte gebracht van het feit dat hun doen en laten op 
beeldband wordt opgenomen. 

 
c. Richtlijnen 
 

Het onderzoek van dit aspect werd nog niet aangevat.  In deze fase van het 
toezichtsonderzoek verwijzen we naar de relevante conclusies van het K.U.L.-onderzoek 

                                                 
22 129 in het Vlaams Gewest, 79 in het Waals Gewest en 42 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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23. 
 
4.1.2. Inbreuk (of niet) op de menselijke waardigheid en de welvoeglijkheid. 
 

Artikel 23 van de Grondwet bekrachtigt het recht op een menswaardig bestaan. 
Gewoonlijk wordt deze bepaling opgenomen in het fundamenteel handvest van een 
democratische staat. De meeste internationale verdragen tot regeling van de verhoudingen 
tussen een staat en zijn burgers, die België heeft goedgekeurd, waarborgen overigens 
uitdrukkelijk het recht op menselijke waardigheid. 
 
In de twee verslagen die het C.P.T. na zijn bezoeken aan België heeft opgesteld, heeft dit 
Comité in de rubriek "Fundamentele waarborgen tegen de slechte behandeling van 
gevangenen" diverse problemen aan de kaak gesteld betreffende de (al dan niet genomen) 
maatregelen en de werking van de opsluiting. Het Comité heeft ook aanbevelingen 
geformuleerd om deze problemen te verhelpen 24 25. 

 
a. Gebrek aan hygiëne. Algemene staat van netheid/hygiëne 
 

 Het gebrek aan hygiëne bemoeilijkt de omstandigheden waarin de met de bewaking 
belaste politieambtenaren moeten werken. Het betreft hier niet alleen de lokalen, maar 
soms ook de opgeslotenen zelf. 

 
 Het gedrag van sommige opgeslotenen maakt de omstandigheden van bewaking soms 

bijzonder lastig (geschreeuw, geklop op de deur enz.). 
 

 Het contact met sommige opgeslotenen kan leiden tot gezondheidsproblemen 
(besmettelijke ziektes). Het ter beschikking stellen van ontsmettingsproducten en een 
opleiding inzake het voorkomen van besmettelijke ziektes zijn zeker geen overbodige 
luxe. 

 
 Op plaatsen waar er geen of onvoldoende luchtverversing is, is er vaak geurhinder. 

 
 De netheid van toiletpotten laat soms te wensen over (sporen van braaksel en 

uitwerpselen). 
 

 De muren zijn niet altijd voldoende gereinigd (op een van de bezochte plaatsen 
werden bloedvlekken op de muur gevonden). 

                                                 
23 Katholieke Universiteit Leuven.  Centrum Industrieel Beleid & Vervolmakingscentrum voor Overheidsbeleid en 

Bestuur.  Beveiliging en infrastructuur van politiecommissariaten.  Rapport van Bart VANNIEUWENHUYSE & 
Wouter BEKE. 14.11.1997, Summary 2 and 3.  We onderstrepen echter dat het onderzoek alleen betrekking had 
op de infrastructuur van de gemeentepolitie; niet op die van de rijkswacht, van de gerechtelijke politie bij de 
parketten of van de bijzondere politiediensten. 

24 Raad van Europa - Verslag aan de Belgische regering betreffende het bezoek van het Europees Comité ter 
voorkoming van foltering en onmenselijke vernederende behandeling of bestraffing (CPT) aan België van 14 tot 
23 november 1993, Straatsburg/Brussel, 14 oktober 1994. 

25 Raad van Europa - Verslag aan de Belgische regering betreffende het bezoek van het Europees Comité ter 
voorkoming van foltering en onmenselijke vernederende behandeling of bestraffing (CPT) aan België van 31 
augustus tot 12 september 1997, Straatsburg/Brussel, 18 juni 1998. 
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 Regelmatigheid van schoonmaken: in het algemeen worden de cellen elke dag 

schoongemaakt door het technisch personeel, samen met de bureaus. 
 
b. Overbevolking/promiscuïteit 
 

Het probleem van de eventuele overbevolking en promiscuïteit van opgeslotenen in 
politielokalen wordt later onderzocht in een studie die met name de scheiding van 
mannelijke en vrouwelijke opgeslotenen enerzijds en van volwassenen en minderjarigen 
anderzijds behandelt 26. 

 
c. Inbreuk op de intimiteit: het fouilleren op het lichaam 
 

Uit diverse dossiers is gebleken dat het fouilleren uit veiligheidsoverwegingen en het 
fouilleren op het lichaam de oorzaak zijn van problemen tussen de politieambtenaar die 
fouilleert en de aangehouden en opgesloten persoon 27. 

 
De problemen die hierbij voorkomen zijn tweeërlei: 

 
 de concrete wijze waarop de politieambtenaar fouilleert (communicatie tussen personen 

en ongepaste handelwijze, gaande van een gebrek aan tact of welvoeglijkheid 28 tot 
brutaliteit); 

 
 het ontbreken van een specifiek of aangepast lokaal waar voldoende discretie mogelijk is. 

 
Soms moet een opgeslotene zich volledig uitkleden in een ruimte waar het publiek hem of haar 
kan zien. Dit is een inbreuk op de wet op het politieambt29. Tegelijk wordt de vertrouwelijkheid 
van het onderzoek geschonden en is er sprake van een aanslag op de menselijke waardigheid 
(welvoeglijkheid). 

 
d. Onaanvaardbare disfuncties in een democratische maatschappij 
 

 In diverse dossiers wordt het principe van de wettelijkheid en/of de wettigheid van 
bepaalde arrestaties duidelijk geschonden. Uit deze dossiers blijkt dat de arrestatie, 

 
26 Artikel 37 c) van de wet dd. 25 november 1991 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de rechten 

van het kind, op 20 november 1989 in New York goedgekeurd, bepaalt : " De Staten die partij zijn waarborgen 
dat ieder kind dat van zijn vrijheid is beroofd, wordt behandeld met menselijkheid en met eerbied voor de 
waardigheid inherent aan de menselijke persoon, en zodanig dat rekening wordt gehouden met de behoeften van 
een persoon van zijn leeftijd.  Met name wordt ieder kind dat van zijn vrijheid is beroofd, gescheiden van 
volwassenen tenzij het in het belang van het kind wordt geacht dit niet te doen," (...). 

27 Voorbeelden : Vast Comité P, dossiers nrs. 1861/96 - 4040/96 - 7999/97 - 9037/97 - 10229/97 - 3811/98 - 
4355/98 - 7146/98. 

28 Iemand verhoren die enkel een slipje draagt, naar aanleiding van een klacht wegens nachtlawaai (niet 
vastgesteld), kan een wettelijke inbreuk op de welvoeglijkheid vormen (Vast Comité P - dossiers nrs. 7221/98 en 
10395/97).  Een vrouw verplichten zich volledig uit te kleden om haar te fouilleren binnen het gezichtsveld van 
de in de cel geïnstalleerde bewakingscamera (Vast Comité P - dossier nr. 5719/96). 

29 Lid 1 van artikel 35 van de wet op het politieambt bevat het uitdrukkelijk verbod voor politieambtenaren om 
aangehouden, gevangen of opgehouden personen zonder noodzaak aan de nieuwsgierigheid van het publiek bloot 
te stellen. 
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gevolgd door een opsluiting waarvan de duur varieert, voortvloeit uit een inbreuk op een 
wetsbepaling (in het algemeen van de wet op het politieambt 30), een interventie waarbij 
een elementaire regel van de politiedeontologie wordt geschonden 31, een weinig 
professionele interpellatie die snel ontaardt 32 of uit de houding van de geïnterpelleerde 
die zich als een burger gedraagt en terecht laat blijken dat hij het niet eens is met het feit 
dat het optreden onwettelijk of onwettig is 33. 

 
In al deze gevallen blijkt dat de beschuldigingen van ongepast en zelfs agressief gedrag 
van politieambtenaren jegens opgeslotenen (slagen en verwondingen, licht geweld, 
kwetsende opmerkingen, racistische uitlatingen, weigering om gevolg te geven aan een 
legitiem verzoek van de opgeslotene 34) gegrond zijn35. Diverse dossiers bevatten een 
medisch attest waarin een geneesheer slagen en verwondingen heeft vastgesteld 36. Het 
Vast Comité P heeft reeds in vorige rapporten de aandacht hierop gevestigd. 
 
Deze klachten en aangiften leiden slechts uiterst zelden tot een gerechtelijke sanctie of 
een tuchtstraf. Het Vast Comité P heeft, in zijn jaarverslag 1997, al de nadruk gelegd op 
deze anomalie en ook het C.P.T. maakt zich hierover terecht zorgen. 

 
 Bij bepaalde politiekorpsen wordt de wachtdienst, vooral 's avonds en tijdens het 
weekend, nog te vaak bemand door politieambtenaren die niet de hoedanigheid van 
officier van gerechtelijke of bestuurlijke politie bezitten. Krachtens de wetgeving zijn 
bepaalde bevoegdheden echter uitdrukkelijk toegewezen aan ambtenaren die 
bovengenoemde hoedanigheid bezitten, vooral op het gebied van arrestaties die, na de 
levensberoving, de meest wezenlijke inbreuk op de fundamentele vrijheden vormen. Het 

 
30 Onregelmatige identificatie (misdrijf "sale gueule") : Vast Comité P - dossiers nrs 3321/97 - 7244/97 - 8159/97 - 

3402/98; ongeoorloofd geweld : Vast Comité P - dossier nr. 9782/97. 
31 Interventie waarbij de politieambtenaar een persoonlijk belang heeft en zich bijgevolg onbevoegd zou moeten 

verklaren (Vast Comité P - dossier nr. 2685/96); burger wordt opgepakt en meegenomen "dans la nature" (Vast 
Comité P - dossier nr. 3640/98); racistische uitlatingen (Vast Comité P - dossier nr. 10395/97), men laat het licht 
in de cel de hele nacht branden en men maakt opzettelijk lawaai om de opgeslotenen te beletten te slapen of met 
een andere opgeslotene te communiceren (Vast Comité P - dossier nr. 1708/97). 

32 Het feit dat de politieambtenaar er niet in slaagt te communiceren leidt tot een ander probleem : de burger verliest 
zijn geduld en de situatie begint te escaleren, van mondeling geweld (obsceniteiten, beledigingen en smaad) naar 
het gebruik van morele en vervolgens lichamelijke dwang, waarna de arrestatie of de opsluiting en het fouilleren 
op het lichaam plotseling "gerechtvaardigd" zijn; dit alles in een klimaat van vernedering.  Dit proces werd reeds 
beschreven in het jaarverslag 1995 van het Vast Comité P (voorbeelden : Vast Comité P - dossiers nrs. 1708/97 - 
6198/98 - 6380/98). 

33 Voorbeelden : de weigering om de sleepkosten van een op vordering van de politie weggespleept voertuig 
onmiddellijk te betalen heeft tot gevolg dat de takelaar weigert het voertuig terug te geven.  De eigenaar vraagt de 
politie tussenbeide te komen, ... wat tot een arrestatie leidt ... (Vast Comité P - dossiers nrs. 1326/97 - 8118/97).  
Een gestolen voertuig werd teruggevonden en aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd, maar men vergat het 
voertuig te ontseinen.  Bij een controle wordt de bestuurder zonder enige andere vorm van proces gearresteerd 
(Vast Comité P - dossier nr. 2390/98).  Een burger komt tussen wanneer twee jongeren, waaronder een meisje, 
met een matrak worden mishandeld; deze burger wordt aangehouden omdat hij tussenbeide is gekomen (Vast 
Comité P - dossier nr. 6113/95). 

34 Vast Comité P - dossier nr. 10552/97. 
35 Vast Comité P - dossiers nrs. 7221/98 - 5322/98 (een politieambtenaar verplicht een burger hem te volgen door 

hem bij het haar voort te trekken). 
36 Vast Comité P - dossiers nrs. 6535/96 - 10395/97 - 3891/98. 
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is niet overbodig erop te wijzen dat met deze ingrijpende bevoegdheid al te vaak wordt 
omgesprongen als betrof het een politionele routinemaatregel. 

 
 Al wie van zijn vrijheid wordt beroofd en in een politielokaal wordt vastgehouden, 
staat onbetwistbaar onder het toezicht en bijgevolg onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de met de bewaking belaste politieambtenaar 37. 

 
Bijgevolg is het even onaanvaardbaar als onverantwoord een opgeslotene in een cel of 
een zogenaamde "bewaarkamer" aan zichzelf over te laten zonder doorlopend een 
effectief en concreet toezicht te verzekeren 38. 

 
 Al te vaak krijgt de opgeslotene onvoldoende of helemaal geen eten en drinkbaar 
water. Het C.P.T. had dit al vastgesteld tijdens zijn twee bezoeken. Dit rapport bevestigt 
de vaststellingen van het C.P.T 39. 

 
 Sommige politieambtenaren vinden nog steeds dat de opgeslotene zelf zijn cel moet 
reinigen wanneer hij deze heeft bevuild. Dit kan niet worden aanvaard. 

 
 Het recht van de opgeslotene om zonder uitstel een verwant of een derde van zijn 
keuze te verwittigen wordt uitdrukkelijk voorzien in de artikelen 31, laatste lid (in geval 
van een bestuurlijke aanhouding) en 35, laatste lid (in geval van een gerechtelijke 
aanhouding) van de wet op het politieambt. 

 
Ter gelegenheid van dit werkjaar hebben het Vast Comité P en zijn Dienst Enquêtes 
opnieuw vastgesteld dat deze fundamentele wet onvoldoende wordt beheerst of niet wordt 
nageleefd door bepaalde politieambtenaren 40. 

 
 Verschillende dossiers waarvan het Vast Comité P en zijn Dienst Enquêtes kennis hebben 
of die ze hebben behandeld, tonen aan dat sommige politieambtenaren onwettig geweld 
gebruiken tijdens de opsluiting. Dit komt herhaaldelijk voor en laat toe te stellen dat de 
aanbevelingen van het C.P.T., volgens dewelke : 

 
"de overheden maatregelen moeten nemen die aan elke gevangene het recht verlenen, 
indien hij dat wenst, te worden onderzocht door een geneesheer van zijn keuze (naast elk 
onderzoek door een door de politie aangesteld geneesheer); 
 
elk medisch onderzoek buiten gehoorsafstand en, behoudens  andersluidend verzoek van 
de geneesheer, buiten het zicht van de leden van de politie moet plaatsvinden; 
 

 
37 Dit blijkt ondubbelzinnig uit een bepaling van de deontologische code van de Franse nationale politie.  Zie S. 

PORRA en C. PAOLI, Code annoté de déontologie policière, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
Paris, 1991, 100 en 101. 

38 Volgens het K.U.L-rapport wordt in slechts iets meer dan de helft van de gevallen (54,8%) een dienst van 24 uur 
op 24 verzekerd wanneer een persoon wordt opgesloten (blz. 2.48). 

39 Vast Comité P - dossiers nrs. 7243/96 - 10091/97 - 7548/98. 
40 Vast Comité P - dossiers nrs. 6113/95 - 3195/96 (weigering de ouders van een minderjarige te verwittigen) - 

9100/97 - 7552/98. 
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de resultaten van elk onderzoek, alsmede de relevante verklaringen van de gevangene aan 
de geneesheer en de conclusies van de geneesheer, door deze laatste moeten worden 
genoteerd en ter beschikking van de gevangene moeten worden gesteld", 

 
op formele wijze zouden moeten worden gereglementeerd. Het gebeurt nog steeds dat een 
opgeslotene, zelfs wanneer hij daar uitdrukkelijk om vraagt, geen geneesheer mag zien 41. 
Het systematisch onderzoek door een geneesheer bij het begin van de opsluiting vormt 
onbetwistbaar een krachtige preventieve maatregel en een doeltreffende waarborg tegen 
de mishandeling van opgeslotenen door politieambtenaren. Deze gevallen van 
mishandeling, waarvan de precieze meting niet systematisch wordt georganiseerd, 
vormen geen uitzondering en zijn in ieder geval zorgwekkend. Het C.P.T. maakt zich dan 
ook terecht zorgen over deze situatie. 
 

 In zijn beide verslagen (1994 en 1998) beveelt het C.P.T. aan dat  
 
"bij het begin van de opsluiting systematisch een formulier aan de gevangene wordt 
overhandigd waarin hij op de hoogte wordt gebracht van al zijn rechten, met name : 

 
- het recht een verwant of een derde van zijn keuze op de hoogte te brengen van zijn 

aanhouding; 
- het recht een advocaat te zien 42; 
- het recht een geneesheer te zien. 

 
Dit document moet in een gepast aantal talen beschikbaar zijn. De betrokkene moet een 
verklaring tekenen volgens dewelke hij van zijn rechten op de hoogte werd gebracht". 
Sommige politiekorpsen hebben het initiatief genomen om een dergelijk document in de 
opsluitingszone uit te hangen. Het veralgemenen en opleggen van deze maatregel door 
hem bij wet vast te leggen zou een concrete en doeltreffende aanvulling zijn van het 
geheel van maatregelen ter voorkoming van onwettig politiegeweld tijdens de opsluiting. 
Het gaat om een terugkerende vorm van geweld die zeker niet alleen in theorie bestaat. 

 
 Bijhouden van het register van bestuurlijke aanhoudingen. 

 
Het bijhouden van dit register werd verplicht gesteld krachtens artikel 33 van de wet op 
het politieambt, wat de bestuurlijke aanhoudingen betreft. In de praktijk leidt de naleving 
van deze bepaling op heel wat plaatsen tot problemen. Soms wordt de betrokkene 
gewoonweg niet geregistreerd, in andere gevallen worden niet alle verplichte gegevens 
vermeld - in het bijzonder het tijdstip waarop de betrokkene is binnengekomen en 
weggegaan -waardoor elke controle onmogelijk is, in nog andere gevallen zijn de 
genoteerde gegevens onleesbaar. 

 
Bij de vaststellingen is gebleken dat de controle door het gezag en de hiërarchie op het 
bijhouden van deze registers in het algemeen ontoereikend of gewoon onbestaande is. 

 
Hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk voorziet, zou het bovendien wenselijk zijn dat alle 

 
41 Vast Comité P - dossier nr. 7548/98. 
42 Volgens de huidige bepalingen van de strafprocedure kan deze aanbeveling geen formele gevolgen hebben. 
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gebeurtenissen, in het bijzonder eender welke incidenten, die zich tijdens de opsluiting 
voordoen, duidelijk in het register worden opgenomen. Nu blijkt niet alleen dat incidenten 
niet systematisch worden geregistreerd, maar ook dat enkel het min of meer betrouwbaar 
werkend geheugen van politieambtenaren toelaat deze incidenten aan het licht te brengen. 

 
Op gerechtelijk gebied moet een aanhouding steeds met behulp van een proces-verbaal 
worden gerechtvaardigd, maar het bijhouden van een register wordt niet door de wet 
opgelegd. Het Vast Comité P is ook hier voorstander van het bijhouden van een register. 

 
4.1.3. Naleven van de veiligheidsregels. 
 

In een democratische maatschappij moet de overheid erop toezien dat ambtenaren die met 
ingrijpende bevoegdheden ten opzichte van de fundamentele vrijheden zijn bekleed, deze 
slechts spaarzaam gebruiken. Het lijkt vanzelfsprekend dat de overheid daarvoor over 
indicatoren moet kunnen beschikken. Bijgevolg moet een aantal relevante indicatoren 
worden uitgewerkt, waaronder het creëren van nationale statistieken over incidenten die 
zich voordoen gedurende de periode dat iemand wordt aangehouden en opgesloten. 

 
Deze statistieken moeten het mogelijk maken: 

 
 precies te weten hoeveel arrestaties er in het land werden verricht en hoeveel 

daarvan er werden gevolgd door een opsluiting; 
 de omvang en de aard te bepalen van incidenten die zich voordoen gedurende de 

periode dat mensen worden gearresteerd en opgesloten worden; 
 vast te stellen wat de oorzaken van deze incidenten zijn, zodat men ze beter kan 

voorkomen. 
 

Het systematisch en gecentraliseerd verzamelen van deze gegevens zou ook betrekking 
moeten hebben op het aantal opgesloten personen, het aantal politieambtenaren dat bij een 
aanhouding of een opsluiting wordt gewond (of gedood), het aantal zelfmoorden en 
zelfmoordpogingen, alsmede het aantal ontsnappingen en ontsnappingspogingen. 

 
Een systematische analyse van de diverse onderzoeken die naar aanleiding van deze 
incidenten werden gevoerd moet het mogelijk maken hun oorzaken te ontdekken 
(waaronder structurele gebreken, gebrek aan bewaking, het niet aandoen van handboeien 
43 en het niet of slecht fouilleren). 

 
4.2. Belangrijkste aanbevelingen 
 
De voorlopige aanbevelingen die we op grond van de analyse van de dossiers en de reeds gedane 
vaststellingen kunnen formuleren, hebben betrekking op drie thema's: 
 

 Vermenselijken van opsluitingslokalen (materiële omstandigheden). 
 Verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de politieambtenaren die met de bewaking 

van opgeslotenen zijn belast (ter beschikking te stellen middelen). 
 Uitwerken van het veiligheidsconcept (technische maatregelen). 

                                                 
43 Of, integendeel, verwondingen door het aandoen van de handboeien of door het te hard aanspannen ervan met 

verwondingen tot gevolg (dossier nr. 7548/98). 
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- Alle opsluitingslokalen uitrusten met de middelen die nodig zijn voor hun werking. 
 
- Alle politieambtenaren die met de bewaking van opgeslotenen zijn belast 

sensibiliseren en de officieren van gerechtelijke politie en officieren van bestuurlijke 
politie hun verantwoordelijkheid doen opnemen voor het verloop van de aanhouding 
en de opsluiting. 

 
- Aan minderjarigen meer juridische bescherming bieden. 
 
- Politieambtenaren die met de bewaking van opgeslotenen zijn belast een specifieke 

opleiding bieden. 
 
- De voedselvoorziening organiseren van personen die in politielokalen worden 

opgesloten. 
 
- Het uitrusten van opsluitingslokalen met middelen voor afstandsbewaking 

voortzetten. 
 
- De opsluitingslokalen van politiediensten bouwen of renoveren overeenkomstig 

nieuwe normen. 
 
- De opsluitingslokalen van politiediensten herstructureren op grond van plannen. 
 
- Voor elke opgeslotene een volledig opsluitingsdossier opstellen. 
 
- Precieze richtlijnen verspreiden en doorlopend ter beschikking stellen van de met de 

bewaking van opgeslotenen belaste politieambtenaren. 
 
4.3.  Besluit 
 
Dit rapport bevat een beschrijving van alle disfuncties die werden vastgesteld tijdens de 
inspecties op de plaatsen die door de onderzoekers van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P 
werden geselecteerd, alsmede bij de analyse van de dossiers die het Vast Comité P en zijn Dienst 
Enquêtes hebben behandeld sinds de oprichting van dit extern controleorgaan. 
 
De aanbevelingen die tot besluit van dit onderzoek worden geformuleerd, moeten het mogelijk 
maken zowel de organisatie en de werking van de opsluitingslokalen van de politie als de 
omstandigheden waarin personen in deze lokalen in worden opgesloten, gevoelig te verbeteren. 
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1. INLEIDING : DE ORGANISATIE VAN DE POLITIE EN HET 
TOEZICHT 

 
Sinds de jaren 1960 werd België opgeschrikt door een reeks gebeurtenissen zoals de opkomst van 
de georganiseerde misdaad, gijzelingen, later de Bende van Nijvel en de CCC-aanslagen die de 
aandacht op veiligheids-, en dus politieproblemen vestigden.  Op enkele jaren tijd heeft het 
Parlement meer parlementaire onderzoekscommissies opgericht dan sinds de onafhankelijkheid 
van België (1). 
 
Ingevolge de conclusies van de Parlementaire commissie naar de manier waarop de strijd tegen 
het banditisme en het terrorisme wordt georganiseerd, keurde de regering op 5 juni 1990 het 
Pinksterplan goed: dit tekende met vaste hand de krachtlijnen uit van een nieuw politiebeleid en 
maakte de bijhorende middelen vrij. 
 
Bij de grootscheepse activiteiten van deze commissie kwamen de actoren, deskundigen en 
vertegenwoordigers van de politiek unaniem tot de conclusie dat een extern toezicht op de 
politiediensten absoluut noodzakelijk was. Aansluitend daarop werd de wet van 18 juli 1991 
goedgekeurd. De conclusies van de parlementaire onderzoeken met betrekking tot de zaak 
Dutroux, de bende van Nijvel bis, daarna de commissie Huybrechts en de verenigde commissies 
van Justitie en van Binnenlandse Zaken van de Kamer  (2), die de politiediensten moesten 
evalueren, hebben deze behoefte alleen maar bevestigd en versterkt, en hebben dezelfde 
aanbevelingen geformuleerd.  
 
Het begrip politie omvat op zich al vele, complexe aspecten die we hier niet dienen uiteen te 
zetten. Toch moeten we bijzondere in het achterhoofd houden dat de politie een uitgelezen plaats 
bekleedt binnen de Staat, omdat ze deels de inzet van de macht is en een essentiële manier vormt 
om het gezag tot uitdrukking te brengen. 
 

"Qu'elle le veuille ou non, la police est, par nature, la gardienne d'une certaine conception 
sociale et politique.  Elle ne fait pas la loi, elle la fait appliquer : mais s'il existe un divorce 
flagrant entre le gouvernement et l'opinion, ce n'est plus au nom du peuple et de l'intérêt 

                     
1 Parlementair onderozek betreffende de problemen in verband met de ordehandhaving en de private milities, 

Senaat, 1980-1981; Parlementair onderzoek naar de Belgische levering van wapens en munitie aan landen die een 
gewapend conflict verwikkeld zijn of waartegen een wapenembargo geldt, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
1998-1989; Parlementair onderzoek naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme 
georganiseerd wordt, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1989-1990.  Parlementair onderzoek met betrekking 
tot het bestaan in Belgiê van een clandestien internationaal inlichtingennetwerk, Senaat van België, 1990-1991; 
Parlementair onderzoek naar een structureel beleid met het oog op de bestraffing en de uitroeiïng van de 
mensenhandel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1993-1994; Parlementair onderzoekscommissie belast met 
de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van sekten en van de gevaren ervan voor de 
samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
1996-1997; Parlementair onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en de werking van de 
politie- en justitiewezen op basis van de moeilijkheden die gerezen zijn bij het onderzoek naar de "Bende van 
Nijvel", Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1996-1998; Parlementair onderzoek naar de wijze waarop het 
onderzoek door politie en gerechg werd gevoerd in de zaak "Dutroux-Nihoul en consorten", Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, 1996-1997; Parlementair onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België, 
Senaat, 1996-1998 (lopende). 

2 Gedr. St., Kamer, 1391/1-97/98, Bespreking van het regeringsplan over de reorganisatie van de politiediensten, p. 
9, 23, 29 en 30, 81 en 82, 126 en 127. 
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général qu'agira la police, mais au bénéfice du pouvoir; ce peut être la marche vers un 
régime policier, tout différent d'un Etat policé" (3).  
 
"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."(4) 

 
Zo hamert ook de commissie VAN TRAA op dezelfde principes : 
 

"In de democratische rechtsstaat vraagt elk optreden van bestuur, justitie en politie, een zo 
precies mogelijke wettelijke grondslag.  Bij de toepassing van strafrecht en strafvordering 
binnen de democratische rechtsstaat kan het doel de middelen heiligen ... Regeling van de 
opsporingsmethoden is noodzakelijk zowel naar inhoud als naar procedure en controle.  Het 
gaat niet alleen om de vraag wat er mag maar ook om de vraag hoe toezicht en gezag 
worden uitgeoefend.  Alle opsporingshandelingen dienen te worden verricht onder het gezag 
van het openbaar ministerie.  Er kan geen eigen domein voor politie of andere 
opsporingsdiensten bestaan" (5). 

 
Wanneer de politieke macht zich bewust wordt van de moeilijkheden die zich hebben 
opgestapeld, aarzelt ze.  Hoewel ze een doeltreffender politiesysteem wil, vreest ze dit systeem 
zelf niet voldoende te kunnen controleren. Dat verklaart misschien waarom de uitvoerende macht 
het wetgevend initiatief van de  wet van 18 juli 1991 heeft genomen, hoewel het initiatief in de 
eerste plaats aan het parlement toekomt. 
 
De keuze van het politiesysteem is bijgevolg  een fundamentele, filosofische,  maatschappelijke 
keuze : ofwel kiest men voor een systeem waarin consequente signalen zijn ingebouwd (meer 
bepaald via controles) en wordt de doeltreffendheid ook verhoudingsgewijs beperkt, ofwel kiest 
men voor een lichter systeem, dat doeltreffender is maar ook risico's inhoudt dat het misloopt. 
 
In elk democratisch land is een reëel toezicht op de politiediensten absoluut noodzakelijk doordat 
de politie per definitie ambivalent is: ze is nodig om de maatschappij en de burger te beschermen, 
en tegelijkertijd is ze gevaarlijk indien de opdrachten niet worden uitgevoerd onder de wettelijke 
en deontologisch vereiste voorwaarden en vormen, hetgeen verscheidene parlementaire 
commissies hebben vastgesteld. 
 
Elk politiesysteem wordt trouwens gekenmerkt door een in mindere of meerdere mate uitgedrukte 
wens om autonomer te worden, om aan alle vormen van druk of toezicht te ontsnappen en zo 
                     

3 M. Leclère, La Police, Paris, PUF - 1972. 

4 F. DENIS, Voor een modern en efficiënt veiligheidsbeleid, in "De politiediensten in België, vier commentaren op 
het rapport van Team Consult", Kluwer rechtswetenschappen, 1989, geciteerd door C. ELIAERTS, Controle op 
de politie: een knuppel in een hoenderhok ?, Panopticon, 1990, p.. 89. 

5 Enquêtecommissie Opsporingsmethoden - Inzake Opsporing, Eindrapport, SDU Uitgevers, 's Gravenhage, 1996, 
p. 447-448. 
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efficiënter te zijn. 
 
Het potentieel risico waar elke democratie zich aan blootstelt ligt in het feit dat de politie haar 
visie en macht aan de maatschappij oplegt. Het is dus belangrijk dat elke rechtsstaat dit risico 
inschat, door terug te vallen op de waarborgen die een reëel toezicht op de ordediensten kan 
bieden. 
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2. ABSOLUUT NOODZAAK VAN HET TOEZICHT IN DE 
RECHTSSTAAT : INTERN TOEZICHT EN EXTERN TOEZICHT 

 
Traditioneel zijn de eerste vormen van toezicht die in een politieorganisatie verschijnen intern: 
naast het informeel toezicht, dat ontstaat uit de bezorgdheid de specifieke politiesubcultuur en de 
daar bijhorende normen te doen naleven, werd in elk van de drie grote politiediensten van het 
Rijk sinds enkele jaren een intern toezicht geïnstitutionaliseerd (6). 
 
Algemeen gesteld steunt het intern toezicht voornamelijk op twee procédés : het toezicht wordt 
ofwel uitgeoefend door het gezag of de hiërarchische lijn waarvan de diensten of de ambtenaren 
wiens daden in opspraak zijn gekomen afhangen, ofwel door een intern inspectieorgaan, dat 
meestal aan de directie of aan de generale staf van de betrokken dienst is toegevoegd of als een 
ministeriële dienst wordt beschouwd. 
 
De onbetwistbare troef van een intern toezicht binnenin de organisatie zelf, dat dus wordt 
uitgeoefend door personen die op eender welk niveau dan ook zélf betrokken zijn in de 
politieorganisatie, ligt in zijn vermogen om de realiteit te begrijpen van een specifieke organisatie 
die door ondoorzichtigheid en geheimhouding wordt gekenmerkt, dankzij de ervaring van de 
controleurs en de mogelijke vertrouwensrelatie die ze met de gecontroleerde personen kunnen 
hebben. Deze toezichtsvorm biedt daarentegen zeer vaak het onoverkomelijke nadeel dat er geen 
afstand, geen  objectiviteit en geen doorzichtigheid is, dat ze de feiten die de burger aanklaagt  
minimaliseert, doordat de leden ervan zelf tot een specifieke beroepscultuur behoren.(7) 
 
Christian De Valkeneer verklaart heel terecht waarom het toezicht op politieactiviteiten meestal 
moeilijkheden vertoont: 
 

"Het afwijkend gedrag bij de politie neemt verscheidene vormen aan. Het wordt 
beroepsmatig genoemd indien de strafrechtelijke inbreuken of disciplinaire overtredingen 
tijdens of ter gelegenheid van de beroepsactiviteit worden gepleegd. Het neemt ook de vorm 
aan van misbruik van gezag, dat zich kan uiten in diverse daden, gaande van fysiek geweld, 
via machtsmisbruik of- overschrijding, naar psychologisch geweld. 
 
Het is problematisch om dergelijke onregelmatigheden te ontdekken, want dat kan alleen via 
klachten die particulieren neerleggen of via de directe hiërarchie. Bovendien is het vaak 
lastig om de verantwoordelijkheden te bepalen. Dat heeft verscheidene oorzaken. 
     
 Allereerst werkt de politie in een relatieve ondoorzichtigheid. Bijgevolg stelt zich de vraag 
naar het bewijs van het aangeklaagde gedrag. 
     
Verder heeft een aanzienlijk deel van de politieactiviteit, in de dagelijkse contacten met het 
publiek, betrekking op vage gedragingen, toestanden of situaties. Iemands verdachte aard 

                     
6 Koninklijk besluit van 4 november 1987 betreffende de algemene inspectie van de rijkswacht, B.S. van 24 

november 1987, gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 juni 1994, B.S.van 15 juli 1994: Omzendbrief POL 48 
betreffende de inrichting van een dienst "Intern Toezicht" bij de korpsen van de gemeentepolitie, B.S. van 7 juli 
1994, erratum B.S. van 16 december 1994; Koninklijk besluit van 30 maart  1995 tot de oprichting van  een 
algemene inspectie bij de gerechtelijke politie bij de parketten,B.S. van 28 april 1995. 

7  J.L. Loubet del Bayle, La police - approche socio-politique, Montchrestien, 1992. 
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die een identiteitscontrole rechtvaardigt, het verstoren van de openbare orde wat leidt tot 
een administratieve aanhouding of tot het gebruik van fysieke dwang, zijn gebeurtenissen 
waarvan de realiteit vager wordt tijdens het politieoptreden. Dit bijzonder karakter geeft aan 
politiewerk een zekere vluchtigheid, wat de controle ervan lastig maakt. 
     
Bovendien is de politie, volgens de uitdrukking van J.-J. Gleizal, een "intellectueel 
apparaat", aangezien haar taak er meer bepaald uit bestaat abstracte begrippen op concrete 
gedragingen en situaties toe te passen, en meestal nog wel onmiddellijk.  

     
Het begrip "verdacht" is in dat opzicht bijzonder veelzeggend. Het omvat een aanzienlijk 
stuk subjectieve appreciatie en ontsnapt bijna aan elke poging tot objectivering. Bijgevolg 
leent de uitvoering ervan zich moeilijk tot een controle a posteriori. Dit begrip vormt 
nochtans de basis van tal van politie-interventies. Het gebruik van fysieke dwang roept 
dezelfde problemen op. Het wordt in het recht abstract georganiseerd, maar moet op het 
moment zelf concreet toegepast worden. De politieagent zal vaak, zonder respijt, aflopende 
gedragingen moeten inschatten en er overeenkomstig de wet moeten op reageren. 

     
Dat de dagelijkse activiteit van de politie grotendeels impliceert dat ze wordt geconfronteerd 
met  momentopnamen waarop onmiddellijk moet worden gereageerd (waar een aanzienlijk 
stuk individuele appreciatie inzit),en vraagt om een bijzondere verhouding in het recht. Meer 
dan elders is de regel onduidelijk en is hij vatbaar voor betwistingen, wat de grotere of 
kleinere ondoorzichtigheid van het politiewerk compliceert. De relatie met het recht is 
flexibeler. Met als gevolg dat het wettelijk toezicht a posteriori steeds problematisch zal 
blijven." (8) 

 
De studie van de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 18 juli 1991 en de wet zelf kan 
een inhoud geven aan het begrip extern toezicht. Want ook al bevat die wet lacunes en 
onduidelijkheden, toch is ze het resultaat van een diepgaande analyse en van een lange reflectie 
waardoor het een opmerkelijk en zeer origineel instrument wordt, een rechtsstaat waardig. 
 
Het extern toezicht wordt omschreven als het indirect toezicht van de wetgever op de uitvoerende 
macht. 
 
Bepaalde passages van de memorie van toelichting belichten de doelstellingen van het extern 
toezicht (9): 
 
"(…)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, maar wel om de handelingen en methodes van deze diensten te 
onderzoeken met het oog op het verstrekken van beleidsadviezen en -voorstellen, teneinde te 
komen tot een betere eerbiediging van de fundamentele democratische rechten en vrijheden en tot 
                     
8 Ch. DE VALCKENEER,  Le droit de la police - la loi, l'institution et la société, De Boeck - Westmael, 1991, p. 

269-270.  

 R. LEVY, Du suspect au coupable. Le travail de police judiciaire, Collection Déviance et Société,  Edition 
Médecine et Hygiène, 1987.  

9 Wetsontwerp tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, Memorie van toelichting, Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, 1305/1-90/91, p. 5. 
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een meer doelmatige werking van de politie- en inlichtingendiensten. 
     
(...) De nieuwe organen komen niet in de plaats van de bestaande toezichtinstanties en nemen hun 
taak niet over. Het gaat om een toezicht dat ingericht wordt in het bijzonder om een betere 
vrijwaring van de rechten van personen, een grotere doelmatigheid  en een betere coördinatie te 
waarborgen, en dat met deze doelstelling aan de verantwoordelijke overheden beleidsadviezen 
kan verstrekken. 
     
Het toezicht zal de verschillende verantwoordelijke instanties toelaten een betere kennis van de 
feitelijke gang van zaken en een beter inzicht in de werking en de problemen van de politie- en 
inlichtingendiensten te hebben. 
     
(...) De toezichtorganen waarvan de Regering de oprichting voorstelt, komen niet in de plaats van 
de parlementaire controle noch van de controle door de verantwoordelijke ministers en door de 
verantwoordelijke bestuurlijke en gerechtelijke overheden, maar staan daar los en onafhankelijk 
van. Het gaat om een instelling met een eigen karakter, die een nuttige en noodzakelijke 
aanvulling is voor de bestaande vormen van parlementaire en van hiërarchische controle." 
 
Men kan hieruit afleiden dat het verschil tussen het intern toezicht en het extern toezicht zich niet 
situeert op het vlak van de controle, maar veeleer op het vlak van de aard van het orgaan dat het 
toezicht uitoefent en van de doelstelling van het toezicht.  
 
Het intern toezicht wordt georganiseerd door de overheden die ook verantwoordelijk zijn voor de 
organisatie en de werking van de te controleren diensten. Haar doel bestaat erin aan  specifieke 
disfuncties te verhelpen. 
 
Het extern toezicht daarentegen wordt uitgeoefend door overheden die geen enkele 
verantwoordelijkheid dragen voor de werking van de gecontroleerde diensten, en die er bijgevolg 
totaal onafhankelijk van zijn.  Haar doel bestaat erin aan de algemene disfuncties te verhelpen. 
 
Ook al wordt het  intern toezicht volstrekt correct, neutraal en constructief uitgeoefend, toch 
wordt het "onvolmaakt" doordat het tegelijkertijd verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
politietaken én deze moet gaan beoordelen, wat niet meer en niet minder dan zelfkritiek is. Men 
kan niet tegelijkertijd controleur en gecontroleerde zijn. 
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3. KENMERKEN VAN HET EXTERN TOEZICHT 
 
3.1. Keuze van het orgaan dat het toezicht uitoefent 
 
De memorie van toelichting van het wetsvoorstel van 14 juli 1998 (10) dat de politiediensten 
herstructureert, herinnert er terecht aan dat :  
 

"het democratisch toezicht op de politiediensten een basiselement van de rechtsstaat is." 
 
Het politieambt omvat talloze domeinen die stuk voor stuk anders zijn; het is van doorslaggevend 
belang voor de ontwikkeling van een harmonieuze maatschappij. Het is bijgevolg onmisbaar dat 
elk van de drie machten een specifiek toezicht verzekert dat overeenstemt met de bevoegdheden 
die eigen zijn voor die macht en dat elk van de machten - wetgevende, uitvoerende en 
gerechtelijke - daartoe over een geëigend instrument beschikt. 
 
3.1.1. Toezicht door de rechterlijke macht op de politiediensten 
 
Dit toezicht is meer dan ooit nodig. De wet "Franchimont"(11) vertrouwt aan de magistraat de 
leiding toe van het opsporingsonderzoek, het strafonderzoek en de proactieve opsporing, en ook 
het bijhorende gezag toe.  De door de politiediensten nagestreefde autonomie is wettelijk niet 
meer toelaatbaar. 
 
Toch zijn gezag, leiding en toezicht (12) begrippen die concreet moeten worden vertaald en die 
niet mogen worden verward. 
 
Er dient de aandacht gevestigd op de aard van het gerechtelijk toezicht en op de beperkingen die 
eruit voortvloeien. 
 
Meestal wordt het toezicht alleen uitgeoefend op de daden van gerechtelijke politie. De nodige 
afstand nemen van taken die hij zelf heeft voorgeschreven, is niet altijd een gemakkelijke taak 
voor de onderzoeksmagistraat; een kwalitatieve samenwerking tussen de politieambtenaren en 
hemzelf kan immers niet tot stand komen zonder wederzijds vertrouwen en regelmatige 
contacten. 
 
Het toezicht van de onderzoeksmagistraat wordt ook beperkt tot de dossiers waarmee hij belast is. 
 
Dit geldt ook voor de onderzoeksgerechten en de rechter ten gronde, die slechts algemene 
uitspraken kunnen doen. 
 

                     
10 Wetsvoorstel tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, 1676/1 - 97/98. 

11 Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en 
het gerechtelijk onderzoek, B.S van 2 april 1998. 

12 Raad van State, adviezen nr. L.25.362/2 en L.25.363/2  over twee ontwerpen van koninklijk besluit op de 
gerechtelijke politie bij de parketten. 
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De procureur des Konings kan door zijn tuchtrechtelijke bevoegdheid tegenover de officieren van 
gerechtelijke politie, het strafrechtelijke kader overstijgen.  Zolang hij verantwoordelijk blijft 
voor de organisatie en de werking van de gerechtelijke politie bij de parketten blijft er een 
antagonisme bestaan tussen de uitvoerende en de toezichtstaken. 
 
Tussen de diverse toezichtvormen m.b.t. de uitoefening van de gerechtelijke politie, is het de 
procureur-generaal die de belangrijkste bevoegdheid heeft. Vermits hij gezag heeft over alle 
officieren van gerechtelijke politie, ontvangt hij de tuchtrechtelijke verslagen van de procureur 
des Konings, zetelt hij in de Kamer van Inbeschuldigingstelling en in de correctionele kamer van 
het Hof van Beroep. Hij is geen onderzoeksmagistraat; bijgevolg speelt het probleem van de 
verbondenheid niet mee.  
 
Omwille van de opdrachten van het College van procureurs-generaal, werd hun 
verantwoordelijkheid inzake crimineel beleid versterkt. 
Uiteindelijk zijn zij de enige magistraten die algemene conclusies kunnen trekken. 
 
3.1.2. Toezicht door de uitvoerende macht op de politiediensten 
 
De uitvoerende macht heeft onder andere tot doel de diverse beleidslijnen uit te werken en het 
beheer van de openbare goederen in het belang van de gemeenschap op zich te nemen. In dat 
perspectief vormen de politiediensten één van haar voornaamste instrumenten en worden ze, 
terecht, als de "gewapende arm van de uitvoerende macht" beschouwd. 
 
Het wetsvoorstel van 14 juli 1998 houdende een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus, voorziet dat de politiediensten bijna uitsluitend onder de uitvoerende macht vallen. 
Het lijdt niet de minste twijfel dat het toezicht waarmee de uitvoerende macht zal uitgerust 
worden (de Algemene Inspectie) noodzakelijkerwijs een intern toezicht zal zijn.  
Het tegendeel beweren is bedrog. 
 
3.1.3. Toezicht door de wetgevende macht op de politiediensten (13) 
 
Het Parlement oefent een wetgevende functie uit. Dat impliceert dat het een doorgedreven kennis 
bezit over de complexe materies waarin het moet optreden. 
 
Bovendien ziet het ook toe op de werking van de regering Dat is het kenmerk bij uitstek van de 
parlementaire democratie; die primordiale functie impliceert dat het voor de kamers noodzakelijk 
is dat ze perfect geïnformeerd worden over elk terrein waarop het regeringsgezag wordt 
uitgeoefend. 
 
Het toezicht van de wetgever wordt uitgeoefend door de werkzaamheden in de plenaire zitting, 
die het resultaat zijn van de werkzaamheden in de commissies. 
Het werk in commissie gebeurt ofwel in een normale commissie, ofwel in een 
onderzoekscommissie. Een normale commissie heeft als kenmerken dat ze permanent is, maar ze 
heeft echter geen onderzoeksbevoegdheden. Een onderzoekscommissie daarentegen wordt zowel 
door haar specifieke opdracht als door een vastgestelde termijn beperkt. Uit de beperkingen van 

                     
13 M. A. LEJEUNE, Introduction au droit et aux institutions de la Belgique fédérale, La Charte, 1994. 

 R. ERGEC, Introduction au droit public, T. II, Les droits et libertés, Story Scientia, 1995. 
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de beide soorten commissies kan men afleiden dat ze geen van beide op zich volstaan om een 
permanente toezichtstaak waar te nemen die door haar onderzoeksbevoegdheden doeltreffend zou 
zijn. 
Daar mag aan toegevoegd worden dat steeds meer commissies, ongeacht de vorm, een beroep 
doen op externe deskundigen.  
Mede door deze elementen is het Rekenhof ontstaan, en naar dat voorbeeld heeft de wetgever 
geconcludeerd dat er een orgaan nodig is, als emanatie van het Parlement, waardoor er permanent 
onafhankelijke en pluralistisch aangestelde deskundigen aanwezig zouden zijn, die een dienst 
enquêtes tot hun beschikking hebben die onder hun gezag werkt.  
Het is dus niet verwonderlijk dat de vaststellingen en conclusies van de recente parlementaire 
onderzoeken benadrukken dat dit orgaan noodzakelijk is. 
 
Artikel 28 van de Grondwet tenslotte waarborgt de vrijheid om verzoekschriften in te dienen, die 
betrekking kunnen hebben op eventuele schendingen van fundamentele rechten. Krachtens deze 
grondwetsbepaling heeft het parlement binnen elke kamer een commissie verzoekschriften 
opgericht (14). Deze commissies zorgen ervoor dat ze uitleg krijgen van de bevoegde minister. 
 
Dit grondwettelijk recht vinden we terug in de mogelijkheid die elk staatsburger heeft om 
klachten en aangiften naar het Vast Comité P te sturen, dat bij het Parlement verslag uitbrengt 
van het gevolg dat aan deze klachten is gegeven, en er eventueel adviezen bijvoegt om aan de 
vastgestelde disfuncties te verhelpen.  
 
Dat men deze klachten zo ziet behandelen, is positief om het vertrouwen van de burger in de 
instellingen te versterken. 
 
Om de burger die met een dergelijke situatie af te rekenen heeft, te hulp te komen, heeft de wet 
van 22 maart 1995 (15) de "federale ombudsmannen" ingesteld. Volgens het advies van de Raad 
van State zelf vormen de federale ombudsmannen "een quasi parlementair gezag dat activiteiten 
uitoefent die zijdelings bij die van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aansluiten" inzake 
politiek toezicht. 
 
In materies die zo complex en gevoelig zijn als degene waar de ordediensten bij betrokken zijn, 
kon de wetgever niet anders dan een adequaat orgaan oprichten dat in staat was een extern 
toezicht op de politiediensten optimaal uit te oefenen, om hem toe te laten zijn opdrachten te 
vervullen. 
 
De wet van 18 juli 1991 heeft bijgevolg het Vast Comité P opgericht, dat de wetgever 
doeltreffend moet inlichten in de uitoefening van zijn functies. 
 

                     
14 Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, artikelen 95 en 96; Reglement van de Senaat, artikelen 

20, 55 en 60. 

15   Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, B.S. van 7 april 1995. 

 Besluit van de Vlaamse Executieve van 9 december 1992 tot regeling van de ombudsfunctie in de diensten en 
instellingen van de Vlaamse regering, B.S. van 15 december 1992; Décret du Conseil régional wallon portant 
création de l'institution de médiateurs de la Région wallonne, B.S. van 19 januari 1995. 
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3.2. Doelstellingen die aan het toezichtorgaan zijn toegewezen 
 
De omschrijving van de opdrachten die aan de diverse machten zijn toegekend, maakt het 
mogelijk de doelstellingen te bepalen die de toezichtorganen tot hun beschikking hebben. In dit 
geval moet het kenmerk van het toezicht dat de wetgevende macht nodig heeft om haar opdracht 
tot een goed einde te brengen, haar toelaten globale en algemene conclusies te trekken uit de 
verscheidene problemen die zich stellen. 
 
Deze doelstelling impliceert dat het extern toezicht niet de taak heeft welbepaalde personen of 
geografisch gelokaliseerde korpsen aan te wijzen. De uiteindelijke doelstelling van het extern 
toezicht situeert zich op een ander logisch niveau, en het is precies in dat opzicht dat het extern 
toezicht niet met enige andere vorm van toezicht, waaronder het intern toezicht,  mag worden 
verward. 
 
Daarom ook moet het Vast Comité P kunnen beschikken over de algemene inlichtingen die in de 
gerechtelijke en tuchtdossiers zitten, zonder dat het gerechtelijke of tuchtrechtelijke 
bevoegdheden nodig heeft, zonder dat het zich mengt in de bevoegdheden die aan deze 
overheden toekomen en evenmin de grenzen overschrijdt die de wet haar oplegt. 
 
Om een algemene reflectie over de politiediensten te kunnen maken en er steekhoudende en 
geldige conclusies uit te trekken, anders gezegd om het Parlement te kunnen inlichten en het 
efficiënt in zijn werk te kunnen bijstaan, moet er onvermijdelijk een unieke, betrouwbare en 
performante gegevensbank worden opgebouwd, vermits er een aanzienlijk volume informatie 
moet worden verwerkt en complexe correlaties moeten worden vastgesteld. 
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4. HET EXTERN TOEZICHT DAT DOOR DE WET VAN 18 JULI 1991 
WORDT VOORZIEN 

 
4.1. Opdrachten (16) 
 

 De bescherming van de rechten die de Grondwet en de wet aan personen verlenen, 
waarborgen. 

 
 Te zorgen voor de coördinatie en de doelmatigheid van de politiediensten 

 
 Onderzoeken instellen 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. 

 
 
4.2. Criteria voor een optimale werking van het Vast Comité P 
 
De wetgever heeft zes criteria opgesomd, waarmee het extern toezicht haar opdrachten in de 
beste omstandigheden zou kunnen uitvoeren. Dit zijn principiële criteria, en zonder hen is het 
onmogelijk een reëel toezicht uit te oefenen. 
 

 Onafhankelijkheid 
 
De onafhankelijkheid van de leden van het Vast Comité P, zowel tegenover de politiediensten, de 
uitvoerende en de gerechtelijke macht als tegenover elke hiërarchie, is een conditio sine qua non 
om de aan het toezichtorgaan toevertrouwde opdrachten oprecht en gestreng uit te voeren: de 
leden zijn aan het Parlement, en alleen aan het Parlement, rekenschap verschuldigd. Ondanks het 
feit dat bepaalde waarborgen voorzien waren, zouden ze moeten worden versterkt. 
 

 Bestendigheid 
 
Men kan zich niet voorstellen dat een werk van deze omvang en complexiteit anders dan voltijds 
en gedurende een voldoende lange periode wordt opgenomen; het extern toezicht is trouwens 
bedoeld om in de dagelijkse praktijk te worden geïntegreerd en om de opvolging van het toezicht 
te verzekeren. 
 

 Doelmatigheid 
 
"De leden van de toezichtorganen moeten over voldoende gezag beschikken en moeten tevens 
over voldoende middelen en onderzoeksbevoegdheden beschikken om een diepgaand onderzoek 
te verrichten. 
Het toezicht moet geloofwaardig zijn voor de politie- en inlichtingendiensten, die van de leden 

                     

16 Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, B.S. van 26 juli 1991, 
artikel 1 en 9. 
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van de toezichtorganen terecht mogen verwachten dat zij hun rol en opdracht volkomen 
begrijpen en dat zij vanuit een positieve ingesteldheid adviezen en aanbevelingen uitbrengen. 
Inderdaad, de klachten die gegrond blijken moeten aanleiding zijn tot voorstellen om de 
organisatie en de werkwijze aan te passen." (17) 
 
Zoals verder zal worden uiteengezet, werden de onderzoeksmiddelen in de wet voorzien; in 
werkelijkheid werden die echter niet optimaal benut. Het Vast Comité P beseft dit probleem, en 
zal er in de toekomst aanwerken. 
 
Men kan zich afvragen welke geloofwaardigheid het Vast Comité P bij de politiediensten geniet, 
en of het erin geslaagd is zich te doen erkennen. 
Zo hebben bijvoorbeeld bepaalde politiekorpsen de houding van het Vast Comité P als kritisch en 
negatief, zelfs partijdig, ervaren. 
 
Vele andere actoren hebben geweigerd de instelling te erkennen en sommigen hebben zich 
principieel zelfs onaanvaardbaar gedragen. Zo heeft een onderzoek over een gemengde 
politiedienst tot conclusies geleid die niet erg in de smaak vielen. Dit verslag, dat vertrouwelijk 
moest blijven, werd helaas op Internet verspreid. Politieambtenaren hebben heftige 
persconferenties gegeven, in weerwil van het beginsel van de loyauteit dat eenieder die in 
overheidsdienst is, de instellingen dient te respecteren. 
 
De cruciale vraag die dan gesteld wordt, is te weten of dergelijke stellingnamen geen uiting zijn 
van een vierkante weigering om zich te schikken naar een extern toezicht, dat niet hiërarchisch 
van aard is. Indien het gezag van het toezichtorgaan en van de toezichthouder door de 
gecontroleerde personen ontkend wordt , zonder dat de overheden waar beide partijen van 
afhangen, reageren, verliest  dat gezag elke legitimiteit en de democratische waarborgen die het 
geacht wordt te bieden.  
 

 Openbaarheid 
 
"Er moet een evenwicht bestaan tussen openheid en vertrouwelijkheid" (18). Deze doelstelling 
wordt niet gerealiseerd voor zover de onderzoeken die het meest in de mediabelangstelling staan, 
snel onthuld worden in de pers. 
 
Eén van de belangrijkste gevolgen van deze praktijk, is dat de overdreven mediabelangstelling, 
de personen die er eventueel bij betrokken zijn zodanig stoort, dat die gaan afrekenen met de 
politieambtenaar die de voor het onderzoek nuttige gegevens aan het Vast Comité P heeft 
bezorgd. (zo wordt de waarborg op anonimiteit die de wet hen toekent, in theorie nietig)(19). 
 

 Specificiteit 
 
Het extern toezicht moet noodzakelijkerwijs de enige opdracht zijn die dit orgaan vervult en dat 

                     
17 Gedr. St., Kamer, 1305/1 - 90/91, o.c., p. 6. 

18 Gedr. St., Kamer, 1305/91 - 90/91, o.c., p. 6. 

19  Vast Comité P, Toezichtsonderzoek nr. 9392/96. 
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verder slechts aanvullend optreedt bij de andere toezichtvormen en zich niet in de plaats daarvan 
mag stellen. Maar dan moeten de andere bestaande toezichtorganen de resultaten van hun 
onderzoeken absoluut doorsturen, zodat het extern toezichtorgaan een globaal beeld kan krijgen 
van de toestand van de politiediensten, wat momenteel niet voorzien is in de wet. 
 

 Legaliteit 
 
Het extern toezicht wordt ingesteld bij wet, die de werkwijze ervan regelt. Het spreekt voor zich 
dat het extern toezichtorgaan deze modaliteiten nauwgezet moet naleven. 
 
4.3. Middelen die de wet toekent om de opdrachten uit te voeren : de 

informatiebronnen van het Vast Comité P 
 
De wetgever heeft het Vast Comité P zes informatiebronnen meegeven, die haar in staat moeten 
stellen om een compleet beeld te hebben van de problemen die zich binnen de politiediensten 
zouden kunnen stellen. Op basis van deze inlichtingen baseert het Vast Comité P haar 
overwegingen en beslissingen, en voert het toezichtsonderzoeken uit waaruit het conclusies en 
aanbevelingen trekt.  Elk van deze instrumenten is essentieel. 
 
4.3.1. Mededeling van de vonnissen en de arresten met betrekking tot misdaden of 

wanbedrijven begaan door leden van de politiediensten (20) 
 
Met deze bepaling moet het Vast Comité P de politiële delinquentie kunnen bestuderen. Ze wordt 
echter slechts met mondjesmaat en in sommige arrondissementen uitgevoerd. Vermits deze 
inlichtingen onvolledig zijn, kan het Vast Comité P deze momenteel niet echt gebruiken. 
 
Bovendien heeft het Vast Comité P nooit verduidelijkt of besloten of de mededeling gold voor 
een beslissing die in kracht van gewijsde is getreden, dan wel of elke beslissing (ook diegene 
waartegen beroep is ingesteld) moest worden meegedeeld. Rekening houdende met de 
aanzienlijke termijn die verstrijkt tussen de diverse stadia van de procedure, lijkt het evident dat 
elk vonnis of arrest zo spoedig mogelijk aan het Vast Comité P zou moeten worden meegedeeld. 
 
4.3.2. Mededeling van de stukken, documenten of inlichtingen betreffende de strafrechtelijke 

procedures ten laste van een politieambtenaar (op verzoek) (21) 
 
Deze essentiële bron biedt het extern toezichtorgaan stof tot nadenken, en is nodig opdat het 
binnen haar bevoegdheden met kennis van zaken onderzoek zou kunnen uitvoeren. 
Wanneer het Vast Comité P een onderzoek voert naar disfuncties waarover ook een 
strafrechtelijke procedure loopt, kan het aan de procureur-generaal toestemming vragen, met het 
akkoord van de onderzoeksrechter indien die de zaak in handen heeft, om ofwel een kopie te 
                     
20  Wet van 18 juli 1991, o.c., artikel 14, al. 1 : "De procureur-generaal en de auditeur-generaal sturen aan de 

voorzitter van het Vast Comité P ambtshalve een kopie van de vonnissen en arresten betreffende misdaden of 
wanbedrijven begaan door leden van de politiediensten." 

21   Wet van 18 juli 1991, o.c., artikel 14, al. 2 : "Op verzoek van de voorzitter van het Vast Comité P, kan de 
procureur-generaal of de auditeur-generaal een kopie meedelen van stukken of  documenten of van de 
inlichtingen betreffende de strafrechtelijke procedures ten laste van de leden van de politiediensten voor misdaden 
of wanbedrijven begaan tijdens de uitoefening van hun ambt." 
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krijgen van het dossier, ofwel dat alle elementen die het vastgestelde probleem zouden kunnen 
ophelderen, worden meegedeeld. 
 
Deze wettelijke doorgang tussen wat tot de bevoegdheid van de gerechtelijke macht behoort (en 
wat bijgevolg theoretisch niet toegankelijk is voor het Vast Comité P, dat over geen enkele 
gerechtelijke bevoegdheid beschikt) en dat wat tot de bevoegdheid van een extern toezicht 
behoort, is van kapitaal belang: men kan niet ontkennen dat het gerechtelijke en het politiële luik 
van een dossier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De procureur-generaal heeft de 
mogelijkheid om, als hij dat nuttig acht, de elementen die hij overmaakt te selecteren, wat voor de 
hoven en rechtbanken een waarborg vormt, terwijl het Vast Comité P over de informatie beschikt 
die ze nodig heeft omdat haar onderzoek anders lacunair zou kunnen zijn.  
 
Dat veronderstelt uiteraard dat er een vertrouwensrelatie bestaat tussen de magistratuur en het 
Vast Comité P, die de laatste jaren enigszins werd verstoord, o.a. door de zaak Dutroux. 
 
Momenteel heeft elk verzoek dat op basis van artikel 14 naar de procureur-generaal werd 
gestuurd, tot resultaten geleid; meestal konden er conclusies worden uitgetrokken, of  kon het 
werk van het Vast Comité P worden verder gezet. 
 
Als voorbeeld vermelden we een klacht die werd ingediend via de Algemeen Afgevaardigde voor 
de rechten van het kind. Ouders hadden gesteld dat hun kinderen, eventuele slachtoffers van 
zedenfeiten, door de ordediensten waren verhoord in weerwil van de bepalingen van de wet van 
13 april 1995 (22) houdende bepalingen ter bestrijding van de mensenhandel en van het seksueel 
misbruik van minderjarigen.  
 
Het gedetailleerd verslag dat de procureur-generaal op verzoek van het Vast Comité P heeft 
verstuurd, bevatte alle nuttige elementen die in de processen-verbaal stonden, meer bepaald de 
uren waarop de minderjarigen waren verhoord, de personen die bij die verhoren aanwezig of 
afwezig waren. Aan de hand van de inlichtingen heeft men kunnen aantonen dat de wettelijke 
bepalingen nauwgezet waren nageleefd en dat de klacht ongegrond was. 
 
In het kader van een toezichtsonderzoek naar de werking van een welbepaald politiekorps, heeft 
het feit dat de procureur-generaal de zeer talrijke dossiers (ook degene die geseponeerd waren) 
die waren geopend ten laste van alle politieambtenaren van dat politiekorps, heeft meegedeeld, 
geholpen om een scherp beeld te krijgen van de weerkerende problemen in dat politiekorps en er 
algemene conclusies uit te trekken. 
 
Tot nu toe heeft het Vast Comité P deze mogelijkheden te weinig uitgewerkt. 
 
4.3.3. Verslag na afloop van een onderzoeksopdracht, van het  hoofd van de Dienst Enquêtes 

aan het Vast Comité P (23) 
 
                     
22  B.S. van 25 april 1995, errata in het B.S. van 17 juni 1995 en van 06 juli 1995. 

23 Wet van 18 juli 1991, o.c., artikel 19 : "Behoudens de in de artikelen 16, derde lid, en 22 bedoelde gevallen, licht 
het hoofd van de Dienst Enquêtes P de bevoegde minister en de bevoegde overheid er over in dat er een 
onderzoek wordt ingesteld. Hij zendt na afloop van elke onderzoeksopdracht een verslag over aan het Vast 
Comité P. " 
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De memorie van toelichting bij de wet is expliciet en gedetailleerd  (24): 
 

"Na afloop van elk onderzoek, op wiens initiatief of in wiens opdracht het ook werd 
uitgevoerd, stelt de Dienst Enquêtes een verslag op, dat door het hoofd van de Dienst 
Enquêtes wordt overgemaakt aan het Vast Comité. De verslagen over de gerechtelijke 
onderzoeken, uitgevoerd onder het gezag van de gerechtelijke overheden, beperken zich tot 
die informatie die nuttig is voor de uitoefening door het Vast Comité van haar opdrachten. 
Het gaat dus om de informatie waaruit blijkt dat de rechten en vrijheden van de burgers, de 
doelmatigheid van of de coördinatie tussen de politiediensten  door bepaalde handelingen 
van die diensten in het gedrang worden gebracht. Gepleegde misdrijven hebben daarvoor 
vaak een signaalfunctie. 
 
De bedoeling is dus niet dat in geval van een opsporing- of gerechtelijk onderzoek 
uitgevoerd door de Dienst Enquêtes, het volledig dossier of een exhaustief verslag aan het 
Vast Comité wordt overgemaakt. Voor het uitoefenen van haar opdracht hoeft het Vast 
Comité daarvan geen kennis te nemen. Bovendien moet worden gevreesd dat, indien dit wel 
systematisch zou worden overgemaakt, de gerechtelijke overheden zouden aarzelen om een 
beroep te doen op de Dienst Enquêtes wanneer het geheim van het onderzoek absoluut 
noodzakelijk is voor de efficiëntie ervan, zelfs al is het juist dat de leden van het Vast Comité 
door het beroepsgeheim zijn gebonden. 
     
Het komt het hoofd van de Dienst Enquêtes niet toe op willekeurige wijze te bepalen welke 
informatie in de verslagen bedoeld in de derde alinea wordt opgenomen. Vooreerst kan het 
Vast Comité zelf aangeven welk soort informatie het wenst. Vermits de Dienst Enquêtes haar 
opdrachten van gerechtelijke politie uitvoert onder gezag van de gerechtelijke overheden, is 
het ook onder hun gezag dat de verslagen met betrekking tot die opdrachten worden 
opgesteld. In geval er problemen rijzen, kan daarover overleg worden belegd." 

 
Helaas heeft de Dienst Enquêtes deze bepaling zelden nageleefd. Het Vast Comité P heeft 
daarmee kostbare inlichtingen verloren, die het niet heeft kunnen aanwenden. Het hoofd van de 
Dienst Enquêtes werd onlangs aan deze verplichting herinnerd. 
 
4.3.4. Mogelijkheid om tolken en deskundigen te vorderen (25) 
 
Dit artikel kent aan het Vast Comité P en aan zijn Dienst Enquêtes de mogelijkheid toe om de 
vakkennis van deskundigen in te roepen en de kwaliteit van zijn prestaties en dus van zijn 
resultaten te verhogen. 
 
In het begin van zijn bestaan deed het Vast Comité P sporadisch een beroep op deskundigen, 
maar deze mogelijkheid is bijna in onbruik geraakt. 
 
Dat is paradoxaal aangezien meestal niemand betwist dat het politiesysteem bijzonder complex 
is, zowel omwille van de talloze disciplines die erin verweven zijn (recht, sociologie, 
criminologie, psychologie, politiek) als van de verscheidenheid van de huidige politieorganisaties 
                     

25 Gedr. St., Kamer, 1305/1 - 90/91, o.c., p. 26. 

25  Wet van 18 juli 1991, o.c. , artikel 24,  3: "Het Vast Comité P en de Dienst Enquêtes P kunnen de medewerking 
van tolken en deskundigen vorderen (...)" 
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(statuten, verschillende informaticanetwerken, culturen, gediversifieerde werkgewoonten, ...), de 
moeilijkheden die ontstaan door de overvloed en de verscheidenheid van de wettelijke en 
reglementaire bepalingen (wetten, besluiten, omzendbrieven, richtlijnen, protocollen, enz, ...). 
 
Het Vast Comité P kan niet functioneren zonder een beroep te doen op de deskundigheid van 
bepaalde specifieke beroepen.  Zo zijn de vaardigheden van een informaticus onmisbaar om het 
informaticanetwerk doelmatig en  efficiënt te beheren.  Voor het wetenschappelijk uitwerken van 
de gegevens zijn de kennis van een statisticus nodig om verkeerde interpretaties te vermijden. Er 
dient opgemerkt dat er aan bepaalde leden van de Dienst Enquêtes en van het Vast Comité P een 
opleiding statistiek werd verstrekt. 
Bepaalde toezichtsonderzoeken vereisen dat onderzoek wordt verricht met een vragenlijst. De 
complexiteit daarvan impliceert dat men sociologische wetenschappelijke kennis dient te hebben, 
als men vergissingen en systematische fouten wil vermijden (zowel het opstellen van de 
vragenlijst als de verwerking ervan zijn gespecialiseerde taken). 
 
In een verslag dat de Raad van Europa van 3 april 1998, gepubliceerd door de Belgische regering 
op 18 juni 1998, merkt het C.P.T. (Europees Comité ter voorkoming van foltering en 
onmenselijke vernederende behandeling of bestraffing) op dat het raadzaam zou zijn het aantal 
enquêteurs, niet politieambtenaren, maar die behoorlijk opgeleid en bekwaam zijn, op te trekken. 
Zulks zou er onder meer toe bijdragen dat het Vast Comité P zowel door de publieke opinie als 
door de aan het toezicht onderworpen diensten als een onafhankelijk orgaan zou worden 
beschouwd (26). Men kan zich bij dit advies aansluiten. 
 
Ook up-to-date gehouden, gedetailleerde en onmiddellijk toegankelijke documentatie is een 
onmisbaar instrument. In de toekomst zullen de werkmethodes van het Vast Comité P moeten 
herzien worden.  
 
Zonder al deze vaardigheden kan geen kwalitatief en hoogstaand werk afgeleverd worden. 
 
4.3.5. Informatief verslag voor het hoofd van de Dienst Enquêtes, telkens wanneer er een 

misdaad of wanbedrijf wordt vastgesteld ten laste van een politieambtenaar (27) 
 
Dit artikel verplicht elk lid van een politiedienst dat een misdaad of een wanbedrijf vaststelt, 
begaan door een lid van een politiedienst, een informatief verslag op te stellen en dit binnen de 
vijftien dagen aan het hoofd van de Dienst Enquêtes over te maken. 
 
De wet verduidelijkt niet wat er precies in dit informatief verslag moet staan. Daarom heeft het 
hoofd van de Dienst Enquêtes op 16 juni 1995 een omzendbrief naar alle korpsoversten van de 
politie gestuurd om hen te herinneren aan deze wettelijke informatieplicht, die blijkbaar niet 
gekend bleek te zijn, en om de inhoud van de gevraagde inlichtingen toe te lichten. 
 

                     

27 Raad van Europa, Verslag aan de Belgische regering betreffende het bezoek van het Europees Comité ter 
voorkoming van foltering en onmenselijke vernederende behandeling of bestraffing aan Belgiê van 31 augustus 
1997 tot 12 september 1997, Straatsburg, Brussel, 18 juni 1998. 

27 Wet van 18 juli 1991, o.c., artikel 26 : "Elk lid van een politiedienst dat een misdaad of een wanbedrijf gepleegd 
door een lid van een politiedienst vaststelt, stelt hierover een informatief verslag op en bezorgt dat binnen vijftien 
dagen aan het hoofd van de Dienst Enquêtes P." 
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Desondanks bleven er verscheidene interpretaties van dit artikel bestaan en wordt het niet 
eenvormig toegepast. De talrijke inlichtingen zijn dan ook onbenut gebleven. Bovendien is het 
ook vaak onbekend hoe gerechtelijke dossiers aflopen, en worden  - wat nog betreurenswaardiger 
is - elementen die niet noodzakelijk een strafrechtelijke inbreuk vormen maar toch 
tekortkomingen, deontologische gebreken of disfuncties aan het licht brengen, niet  meegedeeld. 
In toepassing van artikel 14 kan het Vast Comité P echter toegang krijgen tot die informatie (zie 
hoger). 
 
4.3.6. Vaststellingen, bezoeken en inbeslagnames door de leden van de Dienst Enquêtes (28) 
 
Krachtens artikel 27 kunnen de leden van de Dienst Enquêtes de plaatsen waar de 
politieambtenaren hun functie uitoefenen te allen tijde betreden, om relevante feiten vast te 
stellen in het kader van de toezichtopdracht, en er de voor hun opdracht nuttige voorwerpen en 
documenten in beslag nemen. 
 
Het is verwonderlijk vast te stellen dat het Vast Comité P en zijn Dienst Enquêtes soms blijk 
geven van een zekere schroom in dit verband.  Deze mogelijkheid die een exclusieve 
bevoegdheid betreft van het hoofd van de Dienst Enquêtes wordt zelden gebruikt. 
 
Bezoeken die uit hoffelijkheid op voorhand worden aangekondigd, wat in wel bepaalde gevallen 
kan overwogen worden dreigen soms in andere gevallen een doeltreffendheid te verliezen.  Dat is 
ook de mening van het Europees Comité ter voorkoming van foltering (29) 
                     
28 Wet van 18 juli 1991, o.c., artikel 27 en 15 : "De leden van de Dienst Enquêtes P doen, waar ook, alle nuttige 

vaststellingen. Zij mogen te allen tijde, in aanwezigheid van hun diensthoofd of zijn plaatsvervanger en van de 
betrokken korpschef of zijn plaatsvervanger, de plaatsen betreden waar leden van een politiedienst hun functie 
uitoefenen, teneinde er materiële vaststellingen te doen. Zij kunnen in deze plaatsen alle voorwerpen en 
documenten die nuttig zijn voor hun onderzoek in beslag nemen, behalve indien ze betrekking hebben op een 
lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek. Indien de korpschef of zijn plaatsvervanger van oordeel is dat door 
het beslag een persoon fysiek gevaar zou kunnen lopen, wordt de kwestie voorgelegd aan de voorzitter van het 
Vast Comité P, die uitspraak doet. De in beslag genomen voorwerpen en documenten worden vermeld in een 
daartoe speciaal bij te houden register." 

 

 "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." 

29 Het is raadszaam kennis te nemen van de opmerkingen van het Europees Comité ter voorkoming van foltering, 
gepubliceerd in zijn rapport van 18 juni 1998 aan de Belgische regering, o.c., p. 24 : 

 "De werkzaamheden van het Vast Comité P en de Dienst Enquêtes tijdens de eerste jaren van hun bestaan 
verdient alle lof. Dit neemt echter niet weg dat het CPT de indruk heeft dat een dergelijk toezichtsorgaan evenwel 
nog meer mogelijkheden heeft. Het zou de cellenkwartieren van de ordediensten immers  periodiek en onverwacht 
moeten inspecteren en met de arrestanten spreken zonder dat daarbij een getuige aanwezig is. 

 Het CPT heeft de indruk dat het betreden van de plaatsen  omschreven in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van 
het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, hoofdzakelijk plaatsvindt in het kader van de 
onderzoeksopdrachten en niet als dusdanig wordt beschouwd als een volwaardige activiteit. 

 Het is opvallend dat alhoewel de leden van het Vast Comité P geen actief lid mogen zijn van een politiedienst, de 
leden van de ordediensten toch sterk vertegenwoordigd zijn in de Dienst Enquêtes. Met uitzondering van twee 
leden (te weten het hoofd van de Dienst Enquêtes, een parketmagistraat, en een lid dat deel uitmaakt van de 
Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken), zijn de dertien andere leden gedetacheerd uit 
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Wel is het zo dat het statuut van de leden van de Dienst Enquêtes (detachering) hen in een 
oncomfortabele positie plaatst, namelijk dat ze zich niet noodzakelijk kunnen veroorloven een 
totale onafhankelijkheid tegenover hun vroeger korps aan de dag te leggen, vermits ze het risico 
lopen na hun detachering opnieuw in dat korps te worden ingedeeld. Het vooruitzicht van de 
hervorming van de politiediensten en van het Vast Comité P, stelt hen niet gerust en het kan dus 
begrijpelijk zijn dat ze dingen vermijden die hun professionele toekomst in het gedrang kunnen 
brengen. 
 
4.3.7. Ambtshalve of op vordering van de Dienst Enquêtes gevoerde onderzoeken (30) et (31) 
 
De klachten en aangiften die een burger, een politieambtenaar zelf, één van de centra of 
organisaties die over de bescherming van de mensenrechten waken, naar het Vast Comité P of 
naar zijn Dient Enquêtes sturen, vormen wellicht de meest verrijkende en meest onthullende 
informatiebron. 
 
De memorie van toelichting van de wet accentueerde van bij het begin dat de politiediensten, in 
een democratisch land, de opdracht hebben bij te dragen tot het waarborgen van de veiligheid van 
de burgers en de democratische werking van de rechtsstaat te verzekeren. Deze filosofie lag ook 
aan de basis van de wet op het politieambt (32). 
 
De gevolgde redenering is dat de politiediensten, om hun opdrachten  te vervullen, onvermijdelijk 
over aanzienlijke machten moeten beschikken om in strikt gereglementeerde omstandigheden, op 

                                                                
verschillende politiediensten (gerechtelijke politie, gemeentepolitie, rijkswacht). Volgens het CPT zou het 
raadzaam zijn het aantal enquêteurs die niets te maken hebben met de ordediensten, maar behoorlijk opgeleid en 
bekwaam zijn, op te trekken. Zulks zou onder mee ertoe bijdragen dat deze Dienst zowel door de publiek opinie 
als door de aan het toezicht onderworpen diensten als een onafhankelijk orgaan wordt beschouwd. "   

 
30 Wet van 18 juli 1991, o.c., artikel 16 : "In opdracht van het Vast Comité P of uit eigen beweging, en in dit geval 

licht hij daarover zonder verwijl de voorzitter van het Vast Comité P in, houdt de Dienst Enquêtes voor de 
politiediensten, hierna genoemd "de Dienst Enquêtes P", door onderzoeken in te stellen, toezicht op de werking 
van de politiediensten, rekening houdende met de bij artikel 1 opgelegde beperkingen. 

 De Dienst onderzoekt de klachten en aangiften van particulieren die rechtstreeks betrokken zijn geweest bij het 
optreden van een politiedienst. Elke ambtenaar, elke persoon die een openbaar ambt uitoefent en elk lid van de 
krijgsmacht  die of dat rechtstreeks betrokken is bij de richtlijnen, beslissingen of toepassingsregels daarvan, 
alsmede bij werkwijzen of handelingen, kan een klacht indienen of aangifte doen zonder daartoe machtiging te 
moeten vragen aan zijn chefs of aan zijn hiërarchische meerderen.  

 Uit eigen beweging op of vordering van de bevoegde procureur des Konings, krijgsauditeur of 
onderzoeksrechter, stelt de Dienst, samen met de andere officieren en agenten van gerechtelijke politie en zelfs 
met een recht van voorrang op deze, de onderzoeken in naar misdaden en wanbedrijven die ten laste worden 
gelegd van de leden van de politiediensten. 

 Zo het door de persoon die aangifte doet, wordt gewenst, dient zijn anonimiteit te worden gewaarborgd. Zijn 
identiteit mag in dit geval alleen beken worden gemaakt binnen de Dienst en aan het Vast Comité P." 

31 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, huishoudelijk reglement, B.S. van 7 oktober 1994, artikel 48: 
"De klachten en aangiften worden door het hoofd van de Dienst Enquêtes genummerd en ingeschreven in een 
daartoe bestemd register." 

32   G.L. BOURDOUX, Ch. DE VALKENEER,  La loi sur la fonction de police, Maison Larcier S.A., Bruxelles, 
1993, p. 13. 
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de fundamentele rechten en vrijheden te kunnen ingrijpen. 
 
Deze machten worden dagelijks uitgeoefend en waarschijnlijk gebanaliseerd. Zelfs wanneer ze 
binnen de strikte naleving van de regels worden uitgeoefend, worden de gestelde daden door de 
burger als pijnlijk ervaren. Ongeacht of het gerechtvaardigd is of niet, het leven van een burger 
wordt verstoord wanneer hij geboeid wordt; gefouilleerd  wordt met het risico zich volledig te 
moeten uitkleden; een klap van een matrak krijgt; opgesloten wordt; zijn huis doorzocht wordt; of 
zelfs met wapens wordt geconfronteerd. Deze situaties worden door de burger als pijnlijke 
inbreuken op zijn privacy ervaren en laten soms een onuitwisbare psychische indruk na op de 
persoon die ermee geconfronteerd werd.  
 
Ons land beweert met klem, zowel nationaal als internationaal, dat het een rechtsstaat is, het  
respect voor en de menselijke waardigheid als voornaamste waarden te beschouwen en  een 
voorbeeld voor andere democratische landen te zijn. De talrijke geratificeerde internationale 
conventies laten hierover geen twijfel bestaan. 
 
Toch tasten de klachten en de aangiften die het Vast Comité P heeft behandeld dit beeld enigszins 
aan : mensen worden al te vaak om even illegale als futiele redenen aangehouden en in 
politiekantoren vastgehouden, identiteitscontroles en fouilleringen worden uitgevoerd in strijd 
met de bepalingen op de wet op het politieambt en soms in strijd met de menselijke waardigheid. 
 
Dat dergelijke situaties inderdaad uit de hand lopen, rechtvaardigt volledig de noodzaak aan 
extern toezicht. Dit extern toezicht heeft bovendien als opdracht de politieambtenaar te 
beschermen tegen hinderlijke en vertragende klachten, die een foutief gedrag van de burger 
moeten verdoezelen. Ook deze mechanismen moeten uiteraard aan het licht gebracht worden. Het 
beroep van politieambtenaar is immers een even nobele als ondankbare taak, en het 
toezichtorgaan dient ook deze waarheid in de ogen van de burger te herstellen. 
 
De wetgever had het probleem juist ingeschat, door deze opdracht uitdrukkelijk aan het extern 
toezicht toe te vertrouwen : het toezicht uitgeoefend door een orgaan dat fungeert binnen de 
structuur, het politiebeleid en de uitvoering ervan, beschikt immers niet over de noodzakelijke 
onafhankelijkheid en afstand om die klachten correct te onderzoeken en er correct, neutraal en 
constructief conclusies uit te trekken. 
 
De door het Vast Comité P opgedane ervaring heeft aangetoond  dat de objectiviteit van interne 
toezichtorganen, aan wie het Comité de behandeling van bepaalde klachten en aangiften had 
toevertrouwd, kon worden betwijfeld. In die gevallen heeft het Vast Comité P de Dienst Enquêtes 
met nieuwe opdrachten belast. 
 
Aldus ontstaat een delicate situatie, vermits de inhoud van de processen-verbaal die werden 
opgesteld door de speurders van het intern toezichtorgaan, op die manier in opspraak komen. In 
dit stadium is er een behoorlijk risico dat het onderzoek er nooit toe komt vast te stellen wat er 
echt gebeurd is en dat men verplicht is het dossier te klasseren. 
 
Het is ook duidelijk dat van alle klachten en aangiften, degene die door de politieambtenaren zelf 
worden ingediend (artikel 16 van de wet) een bijzondere plaats innemen: doordat ze uit het 
beroepsmilieu zelf komen, brengen deze aangiften soms kapitale disfuncties aan het licht waar 
niemand tot dan toe had aan gedacht. 
 
Als men wil dat de klachten van de burgers optimaal worden behandeld, is het bijgevolg echt 
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noodzakelijk dat het onderzoek wordt toevertrouwd aan speurders die van een extern 
toezichtorgaan afhangen.  
 
4.4. Behandeling van de informatiebronnen door het Vast Comité P 
 
Naast de onderzoeken waarmee het Vast Comité P belast wordt op verzoek van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van een bevoegde Minister of andere bevoegde 
overheden (die kunnen ingegeven zijn door redenen die het Vast Comité P tot dan niet kende), 
kan het Vast Comité P uit eigen beweging optreden (33) , op basis van de hoger geanalyseerde 
informatiebronnen die de aandacht op een weerkerend probleem kunnen vestigen. 
 
Er bestaan twee soorten onderzoeken, namelijk het onderzoek van de klachten en aangiften (die 
door het Vast Comité P als niet-gerechtelijke onderzoeken worden betiteld) en de 
toezichtsonderzoeken. 
 
Het is duidelijk dat het begrip van de "bijzondere opdrachten", uiteengezet in het jaarverslag 
1997 geen echte wettelijke basis heeft en bijgevolg niet kon worden weerhouden. Deze 
problematiek werd  trouwens al behandeld (34). 
 
4.4.1. Het onderzoek van klachten en aangiften 
 
Na onderzoek, en desgevallend na een enquête, worden de klachten en aangiften meestal 
geklasseerd zonder gevolg. 
 
Het huishoudelijk reglement voorziet, zonder beperkend te zijn, vier redenen om te klasseren 
zonder gevolg (35). 
 

 Het Vast Comité P kan menen dat het niet over voldoende concrete elementen beschikt om 
een onderzoek te openen. Als voorbeeld gaat een klacht die de ongunstige behandeling 
aanklaagt van personen met beperkte financiële of intellectuele mogelijkheden, die het 
voorwerp uitmaakten van een vrijheidsberoving. Aangezien er geen enkele identiteit, geen 

                     
33 Wet van 18 juli 1991, o.c., artikel 8 : "Het Vast Comité P treedt op ofwel uit eigen beweging, ofwel op verzoek 

van de Kamer van  Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van de bevoegde minister of van de bevoegde 
overheid". 

34 Vast Comité P, jaarverslag 1997, pp. 205 en 206. 

35 Vast Comité P, huishoudelijk reglement, o.c., artikel 63  : 

 "Het Comité P kan onder meer om volgende redenen een beslissing tot sepot nemen : 

 wanneer de klacht of aangifte kennelijk ongegrond of zonder voorwerp is; 

 wanneer de klager of de aangever onvindbaar is, zijn medewerking weigert of afstand doet van zijn 
klacht; 

 wanneer het Comité P, ratione materiae of ratione personae onbevoegd is. 

 Bij nieuwe en ernstige elementen kan het Comité P een sepot herroepen. 

 Elke beslissing van sepot zonder onderzoek wordt genomen door het Comité P met een meerderheid van vier 
stemmen." 
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enkel proces-verbaal, geen enkel precies geval wordt genoemd om deze klacht te 
onderbouwen, wordt het dossier voorlopig en bij gebrek aan concrete elementen zonder 
gevolg geklasseerd. 

 
 Het Vast Comité P. kan - nadat het de grieven van de klager heeft onderzocht - menen dat de 

klacht kennelijk ongegrond is : dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor iemand die er 
aanstoot aan neemt dat zijn "scoutsmes" zonder reden door de ordediensten werd 
"geconfisqueerd", hoewel het onderzoek aantoont dat het mes onder de categorie van de bij 
wet verboden wapens valt en dus niet mocht worden gedragen (het scoutsmes had een 
blokkeerring).   

 
 Bij een onderzoek kan het Vast Comité P ontdekken dat er zich inderdaad een disjuncte heeft 

voorgedaan. Door zijn tussenkomst wordt de aandacht van de hiërarchie gevestigd op dat 
probleem, zodat er in de toekomst aan kan verholpen worden. Zo werden twee klagers in 
aangrenzende cellen geplaatst tijdens de nacht, hoewel de onderzoeksrechter had 
verduidelijkt dat ze geen contact met elkaar mochten hebben vooraleer ze voor hem 
verschenen waren. Om te beletten dat ze vanuit de ene cel naar de andere zouden 
communiceren, werd een radio oorverdovend luid gezet, met het gevolg dat de gedetineerden 
die nacht geen oog konden dichtdoen. Het onderzoek heeft de feiten bevestigd en aan de 
hiërarchie meegedeeld. Die hebben zich ertoe verbonden de nodige maatregelen te treffen 
opdat een dergelijke situatie zich niet meer zou voordoen. Aangezien de klacht niet langer 
gegrond is, wordt het dossier zonder gevolg geklasseerd.  

 
 Het meest voorkomende geval is dat het Vast Comité P zich onbevoegd verklaart, hetzij 

omdat er over de zaak een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek loopt, hetzij 
omdat de zaak slechts betrekking heeft op individuele handelingen, die tot het disciplinaire 
domein behoren. 

 
Indien deze redenering haar rechtvaardiging vindt in de beperkingen van bevoegdheden van de 
wet (36), is het toch jammer een dossier af te sluiten zonder te hebben nagekeken of de 
fundamentele rechten en vrijheden werden geschonden; dat niets de coördinatie en de 
doelmatigheid van de politiediensten heeft verhinderd, of dat hun activiteiten en methoden niet in 
opspraak zijn gekomen. 
 
Als bijgevolg iemand tegelijkertijd klacht neerlegt bij het Vast Comité P en bij de gerechtelijke 
overheden omdat hij willekeurig werd aangehouden en slagen en verwondingen heeft gehad, 
klasseert het Vast Comité P het dossier meestal en laat het deze zaak uitsluitend aan de 
gerechtelijke overheden over. Door deze beslissing kan het Vast Comité P dus geen kennis 
nemen van de opgestelde processen-verbaal, en kent het noch de versie van de ene partij, noch 
die van de andere partij. Het blijkt dus onmogelijk om enerzijds in te schatten of de klacht 
gegrond was of niet en achteraf vast te stellen of de betrokken politiedienst of -ambtenaar 
omwille van structurele of organisatorische redenen slecht functioneert.  
Omgekeerd zal het ook onmogelijk zijn om te besluiten dat  bepaalde mensen ongegronde 
                     
36 Wet van 18 juli 1991, o.c., artikel 2 : "Het toezicht dat door deze wet wordt georganiseerd, heeft geen betrekking 

op de gerechtelijke overheden en evenmin op de handelingen die zij bij de uitoefening van de strafvordering 
stellen. Het toezicht heeft evenmin betrekking op de overheden van bestuurlijke politie. 

 De inspecties en het toezicht die door of krachtens andere wetten worden geregeld, worden er niet door 
vervangen." 
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beschuldigingen uiten tegenover politieambtenaren. 
 
Bovendien begrijpt de burger die zich ten einde raad tot het Vast Comité P heeft gewend, de 
genomen beslissing niet, meent hij dat hij geschaad is en vindt hij dat het Vast Comité P zijn rol 
niet vervult, waardoor het gebrek aan vertrouwen in de ordediensten, dat het Vast Comité P 
geacht wordt te bestrijden, net versterkt wordt.  
 
Tenslotte zijn de gerechtelijke overheden en het Vast Comité P niet noodzakelijk in dezelfde 
elementen geïnteresseerd: wanneer een verdachte zich beklaagt dat hij beledigd en geslagen 
werd, dat hij behandeld werd op een onmenselijke of vernederende manier die afbreuk doet aan 
de menselijke waardigheid, en de processen-verbaal zijn opgesteld in het kader van een 
strafrechtelijk dossier, spreekt het voor zich dat alleen de omstandigheden van de aanhouding en 
de opsluiting van de verdachte het Vast Comité P aanbelangen, en niet de elementen die tot de 
strafrechtelijke aanklachten behoren. 
 
De inschatting van de feiten en de gevolgen waar die aanleiding toe geven, zullen dus van een 
fundamenteel andere aard zijn. 
 
De wet geeft aan het Vast Comité P echter de mogelijkheid om aan deze situatie te verhelpen 
door artikel 14 toe te passen, vermits deze bepaling toelaat aan de procureurs-generaal te vragen 
de elementen van het strafdossier over te maken die het Vast Comité P nodig heeft. 
 
Af en toe worden bepaalde situaties door herhaalde klachten en aangiften aan het licht gebracht 
die dan aanleiding geven tot het tweede type van onderzoek : het toezichtsonderzoek. 
 
In deze orde van gedachten hebben de talloze protesten in verband met vrijheidsberovingen het 
Vast Comité P ertoe gebracht een onderzoek in te stellen naar de amigo's en de bewaarkamers 
van de politiediensten (37). 
 
4.4.2. De toezichtsonderzoeken 
 
Deze onderzoeken worden in essentie geregeld door de artikelen 8 en 9 van de wet van 18 juli 
1991; het huishoudelijk reglement van de Vaste Comités P en I (artikelen 44 tot 67) noemt ze 
"toezichtsonderzoeken". 
 
De memorie van toelichting van de wet van 18 juli 1991 verduidelijkt dat "de opdracht van het 
toezichtorgaan er in wezen in bestaat om vast te stellen of de politieke verantwoordelijken op één 
of andere wijze de werking van de politiediensten (...) waarvoor ze bevoegd zijn, zouden moeten 
bijschaven en of de wetgeving die van toepassing is op de genoemde diensten zou moeten worden 
aangepast".  "Het toezicht dat door deze wet wordt georganiseerd is er wezenlijk op gericht om, 
op grond van een betrouwbare analyse van de werkelijkheid beleidsvoorbereidende 
aanbevelingen te verstrekken ten behoeve van de wetgever en van de uitvoerende macht" (38). 
 
Tijdens de eerste jaren hadden de meeste toezichtsonderzoeken die het Vast Comité P heeft 
uitgevoerd, voornamelijk betrekking op de werking van gemeentelijke politiekorpsen (deze 
                     

38 Vast Comité P, toezichtsonderzoek nr. 9380/97. 

38 Gedr. St., Kamer, 1305/1 - 90/91, o.c., p. 9. 
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situatie is in de loop der jaren geëvolueerd). Er dient opgemerkt dat deze onderzoeken vaak door 
de bevoegde overheden werden gevraagd. Deze onderzoeken lijken veeleer op audits, en de 
conclusies die eruit volgden en de aanbevelingen die werden geformuleerd, beoogden uitsluitend 
een beter beheer van het korps, waarbij eventueel een andere organisatie, een andere 
taakverdeling werd gesuggereerd, en inadequate relaties tussen bepaalde actoren werden belicht 
De resultaten van deze onderzoeken beantwoorden niet helemaal aan de doelstelling die de 
wetgever aan het Vast Comité P heeft toevertrouwd, vermits ze eigenlijk overeenkomen met de 
opdrachten die aan het intern toezicht toekomen. Zoals ze werden gepland en uitgevoerd, brengen 
ze de wetgever niet bij wat deze prioritair mag verwachten.  
 
Bovendien moet het Vast Comité P dringend een ernstige studie maken over de methoden die de 
Dienst Enquêtes heeft gebruikt om deze toezichtsonderzoeken uit te voeren. Hierdoor kan het 
Vast Comité P zijn gezag over zijn Dienst Enquêtes versterken.  
 
Zo is het onweerlegbaar dat de diverse gehanteerde technieken (onderzoek met vragenlijsten, 
interviews, methodisch gebruik van de opgetekende gegevens) een wetenschappelijke kennis en 
aanpak vereisen, die de onderzoekers momenteel niet of nauwelijks beheersen. Men moest beroep 
doen op de deskundigheid van specialisten of bepaalde onderzoekers toelaten of aansporen zich 
in deze bijzondere technieken te scholen (wat gebeurt, maar tot nu toe te weinig). 
 
Door een wetenschappelijke benadering, die nodig is voor bepaalde onderzoeken, mag men 
echter niet vergeten dat de essentiële opdracht van het Vast Comité P erin bestaat te onderzoeken 
of er disfuncties bestaan, waarvan het bewijs dan moet worden geleverd. Om die reden blijft de 
eerste taak van de enquêteur het onderzoekswerk. 
 
Alleen onder deze voorwaarden kunnen de toezichtsonderzoeken, die gevoerd werden met de 
instrumenten die de Dienst Enquêtes gewoonlijk aanwendde, een wetenschappelijk karakter en de 
vereiste kwaliteit krijgen.  Een beroep doen op deskundigen heeft bovendien het voordeel dat 
men een externe, neutrale en objectieve blik op het politiemilieu krijgt. Hier kan worden 
opgemerkt dat de auditcellen binnen de operationele diensten van de rijkswacht bestaan uit een 
rijkswachtofficier en een burger, die door een universitaire opleiding op die specifieke taken 
werd voorbereid. 
Momenteel doen bepaalde uitgevoerde onderzoeken meer denken aan een opiniepeiling dan aan 
een echt onderzoek. 
 
Het extern toezicht mag zich in elk geval niet beperken tot een gelijkvormigheidscontrole van de 
goede werking (die trouwens beter door het intern toezicht kan worden bekeken), maar moet 
grootschaliger projecten behandelen. Zo kan men eraan denken voor elk gecontroleerd korps een 
globale studie te maken van alle disciplinaire en gerechtelijke dossiers, geopend ten laste van de 
politieambtenaren van het betrokken korps; controleren hoe het informatie- en informaticabeheer 
wordt verzekerd, en meer bepaald het respect voor de in de internationale verdragen voorziene 
bepalingen; de perceptie van het politiekorps door de burger, door de verenigingen, door 
instellingen die contacten met de politiediensten moeten onderhouden (Liga voor de 
Mensenrechten, M.R.A.X., Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, 
Afgevaardigde voor de rechten van het kind, ombudsmannen, ...). 
 
Recent werden bepaalde onderzoeken aangevat die behoren tot de aan het extern toezicht 
toevertrouwde opdrachten, bijvoorbeeld : het gemeenschappelijk toezichtsonderzoek met het Vast 
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Comité I over de veiligheidsonderzoeken en -maatregelen binnen de A.P.S.D. (39), het 
toezichtsonderzoek m.b.t. de manier waarop de politiediensten klachten over geweldpleging 
binnen het huwelijk behandelen (40). 
 

                     

40 Vast Comité P, toezichtsonderzoek nr. 3677/98. 

41 Vast Comité P, toezichtsonderzoek nr. 6783/97. 
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5. BALANS VAN VIJF JAAR TOEPASSING VAN DE WET VAN 18 
JULI 1991 

 
In het licht van de ervaring van het Vast Comité P, is de tijd gekomen om een globale balans op 
te stellen en zich te bevragen over de aspecten van de wet die behouden, gewijzigd of verbeterd 
moeten worden. 
 
5.1. Opdrachten 
 
De wetgever heeft de opdrachten die aan het extern toezicht zijn toevertrouwd, geschetst. Het 
lijkt echter relevanter om de controle van de operationele doelmatigheid van de politiediensten 
aan een intern toezichtorgaan toe te vertrouwen. 
 
Zo heeft het commando van de Rijkswacht een auditcel opgericht die jaarlijks een reeks 
beheersaudits uitvoert, vooral bij de operationele eenheden, die moet nagaan of het beleid juist 
werd uitgevoerd, en desgevallend snel de nodige correcties aan de plaatselijke werking moeten 
aanbrengen. 
 
Deze cel bestaat uit rijkswachtofficieren en burgers die daartoe een specifieke opleiding hebben 
genoten. Ze onderzoekt grondig alle aspecten van de strategie en van het beheer van een eenheid.  
 
Het auditverslag omvat een beheersplan dat de vastgestelde problemen moet corrigeren, en in 
onderling akkoord tussen de doorgelichte eenheid en de auditcel wordt opgesteld. Deze synergie 
lijkt doeltreffend te zijn (41). 
 
De aan het extern toezichtorgaan toe te vertrouwen opdrachten, kunnen nu verfijnd en 
verduidelijkt worden, zoals in de conclusies van dit hoofdstuk is vermeld. 
 
5.2. Door de wet voorziene middelen om deze opdrachten uit te voeren, en de 

uitwerking ervan 
 
De middelen die de wet aan het Vast Comité P toegekend heeft opdat ze zijn opdrachten zou 
kunnen uitvoeren, pasten in een logica en moesten voldoende zijn. Tot nu toe zijn deze helaas 
niet doelmatig aangewend. 
Eigenlijk situeren de tekorten zich niet in de filosofie of in de opzet van de wet, maar zijn ze van 
een heel andere orde. 
 
5.2.1. Verhouding tot de andere actoren, in interactie met de politie als openbare dienst 
 
Het Vast Comité P kan slechts performant zijn indien het erin slaagt in nauwe samenwerking met 
de gerechtelijke, bestuurlijke en zelfs hiërarchische overheden te werken. Deze samenwerking 
impliceert noodzakelijkerwijs een vertrouwensrelatie gekenmerkt door rechtmatigheid en 
transparantie rechtvaardigheid en eerlijkheid. 
 
Het Vast Comité P moet vermijden bepaalde actoren verbaal of via de pers te hekelen, of kritiek 

                     
41  Rijkswacht, Jaarverslag 1996, p. 40. 
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te  uiten (ook al is die gegrond) zonder daarbij de nodige reserve en terughoudendheid aan de dag 
te leggen.  
 
Eigenlijk zit het Vast Comité P op de kruising van verscheidene wegen : zonder te interfereren in 
de bevoegdheden van de gerechtelijke en de disciplinaire overheden, moet ze om haar opdrachten 
uit te voeren, weten wat er aan de overheden werd meegedeeld en wat die hebben beslist, wat 
impliceert dat er serene en vruchtbare relaties moeten bestaan. 
 
5.2.2. De Dienst Enquêtes 
 
Om zijn opdrachten te vervullen en werk van een onberispelijke kwaliteit af te leveren, heeft de 
wetgever het Vast Comité P een dienst enquêtes gegeven, die op zijn beurt in staat moet zijn om 
kwalitatief werk af te leveren. Het moet gezegd worden dat dit helaas niet altijd het geval is 
geweest. Het Vast Comité P zou aandachtig de rekruteringscriteria van de leden van de Dienst 
Enquêtes moeten herzien en precieze en hoge eisen stellen. 
 
De Dienst Enquêtes moet in staat zijn om ernstige en diepgaande onderzoeken op delicate en 
gevoelige domeinen  uit te voeren. De leden van die dienst moeten absoluut van reële waarborgen 
op onafhankelijkheid genieten, wat de objectiviteit in de hand zou werken; bijgevolg zou men 
hen een specifiek statuut moeten toekennen. 
Het moet ook gezegd dat het Vast Comité P een effectief gezag dient uit te oefenen over de 
Dienst Enquêtes, door deze precieze richtlijnen te geven. 
 
5.2.3. De klachten en aangiften 
 
Het gevolg dat aan klachten en aangiften wordt gegeven, is uiteindelijk niet voldoende 
performant. Aanvankelijk zou elk dossier met een klacht of een aangifte alle parameters moeten 
bevatten die nodig zijn om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Als de feiten 
een disjuncte aan het licht brengen, zou men verder, in plaats van het dossier te seponeren, de 
feiten moeten melden in een verslag dat periodiek wordt overgemaakt aan het Parlement (zonder 
de elementen te vermelden waarmee men de betrokkenen zou kunnen identificeren) en aan de 
betrokken overheden, en maatregelen moeten voorstellen om eraan te verhelpen indien de 
aangetoonde disfuncties geen alleenstaande gevallen blijken. 
Tenslotte zouden deze conclusies ook in een bevattelijke vorm aan de klager moeten worden 
overgemaakt, zodat die kan vaststellen dat zijn geval ernstig werd behandeld. 
 
5.2.4. De toezichtsonderzoeken 
 
De wet is duidelijk : indien het Vast Comité P toezichtsonderzoeken voorschrijft die kaderen in 
de doelstellingen die aan het extern toezicht werden toegewezen; als het onderzoek wordt 
gevoerd onder het gezag en de effectieve leiding van een lid van het Vast Comité P dat wordt 
bijgestaan door een performante en onafhankelijke Dienst Enquêtes, en als de noodzakelijke 
wetenschappelijke ondersteuning verworven is, bestaat er geen enkele reden om niet tot 
kwalitatieve aanbevelingen te komen die nuttig zijn voor de beleidsverantwoordelijken. Tot nu 
toe moeten we vaststellen dat deze voorwaarden niet altijd samen vervuld zijn. 
 
5.3. Criteria voor de optimale werking van het Vast Comité P  
 
De zes criteria die de wetgever heeft opgenomen, zijn essentieel voor de werking van het extern 
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toezichtorgaan en moeten worden behouden. Toch zou het gepast zijn om de bepalingen met 
betrekking tot de onafhankelijkheid, het gezag en de geloofwaardigheid van de leden van het 
Vast Comité P en van de Dienst Enquêtes te verfijnen en te verbeteren. 
 
Niet alleen het vereiste bekwaamheidsprofiel, maar ook de persoonlijkheid van de gekozen 
personen speelt een doorslaggevende rol. De politici zouden er baat bij hebben indien ze het 
belang van dat waardevolle instrument waarover ze beschikken beter zouden beseffen. Ze zouden 
de positie van dit orgaan, bedoeld om hen te helpen bij het nemen van beslissingen, moeten 
beschermen.  Als het Vast Comité P hun onwankelbare steun niet krijgt (voor zover het Vast 
Comité P zich binnen het toegekende kader beweegt, dus overeenkomstig de wettelijkheid, 
objectief en bekommerd om de kwaliteit), als de politici liever - volgens de omstandigheden van 
het moment - hun steun eerder betuigen aan partijdige belangen dan aan de instelling die ze 
hebben opgericht, verliest het extern toezichtorgaan zijn legitimiteit en kan het zijn opdracht niet 
langer vervullen. 
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6. DE LEGE FERENDA : DE HERDEFINIERING VAN HET 
POLITIESYSTEEM VIA DE PRINCIPES VAN HET 
WETSVOORSTEL TOT ORGANISATIE VAN EEN 
GEINTEGREERDE POLITIEDIENST, GESTRUCTUREERD OP 
TWEE NIVEAUS 

 
Een diepgaand onderzoek van het wetsvoorstel van 14 juli 1998 roept meteen enkele vragen op 
(42). 
Deze tekst is het resultaat van een politiek akkoord dat "octopusakkoord" werd gedoopt, en dat de 
steun geniet van bepaalde oppositiepartijen op voorwaarde dat ze betrokken worden bij de 
hervorming van Justitie. Het gesloten akkoord is dus noodzakelijkerwijs het resultaat van een 
compromis. 
Een technische werkgroep (43) werd ermee belast  dit akkoord te vertalen in een tekst die het 
wetsvoorstel is geworden. Het voorstel om deze werkgroep op te richten, werd genomen door de 
uitvoerende macht, die de samenstelling ervan heeft bepaald. 
 
Bij lezing van de inhoud van de toelichting over het extern toezicht en de algemene inspectie,  
met de artikelen van Titel V over de Algemene Inspectie, valt in het beste geval een 
fundamentele contradictie - in het ergste geval een valstrik op : het extern toezichtorgaan blijft 
het Vast Comité P (waarvan de hervorming reeds langer werd aangekondigd en hier weer 
opduikt, zonder dat de filosofie ervan wordt uitgelegd).  Volgens de eerder uiteengezette criteria 
is de Algemene Inspectie kennelijk een intern toezichtorgaan. De opdrachten en de bevoegdheden 
die dit wetsvoorstel aan de algemene inspectie toekent vallen vreemd genoeg perfect samen met 
diegene die krachtens de wet van 18 juli 1991 aan het Vast Comité P toekomen. 
 
6.1. Toelichting (44) 
 

"Tenslotte moet een efficiënte externe controle verzekerd worden. De privé-persoon van wie 
de rechten benadeeld werden door de interventie van een politieambtenaar moet een beroep 
kunnen doen op een volledig onafhankelijke instelling, niet alleen t.o.v. de politiedienst maar 
ook van de uitvoerende macht. Deze instelling moet over uitmuntende onderzoeksmiddelen 
beschikken die ook gebruikt kunnen worden door de gerechtelijke overheden in het kader een 
gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van een door een politieambtenaar begane 
overtreding. Er werd overeengekomen om het Vast Comité van Toezicht op de 
politiediensten, dat een extern controleorgaan is, te hervormen" (45) 

 
"Titel V heeft betrekking op de algemene inspectie, die autonoom is ten opzichte van de twee 
politieniveaus, namelijk het lokale en het federale. 

                     

43 Wetsvoorstel, 1676/1 - 97/98, o.c.. 

43 Koninklijk besluit van 8 juni 1998, tot instelling van een ambtelijke werkgroep politiehervormingen, B.S. van 23 
juni 1998. 

44 Wetsvoorstel, 1676/1 - 97/98, o.c.. 

45 Ibidem, p. 3.. 
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De algemene inspectie hangt af van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, en 
omvat ambtenaren van de federale politie en van de lokale politie. Zij heeft betrekking op de 
werking van de lokale politie en van de federale politie, en in het bijzonder op de uitvoering 
van zowel interne bevelen, instructies en richtlijnen als deze die uitgaan van de bevoegde 
gerechtelijke en bestuurlijke overheden. Zij oefent tevens regelmatig een auditfunctie uit van 
de lokale politiekorpsen en van de federale politie. De algemene inspectie handelt zonder 
afbreuk te doen aan de interne controles en audits die elke politiedienst in zijn midden kan 
organiseren.  
 
De inspectie is geen tuchtorgaan, maar wanneer zij feiten vaststelt die aanleiding zouden 
kunnen geven tot een tuchtprocedure, brengt zij de bevoegde overheid daarvan op de hoogte. 
Zij kan op eigen initiatief handelen of zij kan ingeschakeld worden door de gerechtelijke 
overheden (procureur des Konings, nationaal magistraat en magistraten bij de federale 
politie) en de administratieve overheden (burgemeester, gouverneur), de ministers en de 
federale politieraad, en zij bezorgt een verslag van haar inspecties aan de overheid die zich 
tot haar gewend heeft. Zij brengt verslag van haar inspecties van de lokale politie uit bij de 
bevoegde lokale overheid, en brengt de bevoegde minister ervan op de hoogte. 
 
Er dient een strikt onderscheid gemaakt te worden met de externe controle, die uitgevoerd 
wordt door het huidige Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, het "Comité P", dat 
rechtstreeks afhangt van het Parlement, en dat beschouwd moet worden als een zuiver 
externe controle. Het merendeel van de bepalingen van deze titel zijn gebaseerd op het 
Koninklijk Besluit van 30 maart 1995 houdende oprichting van een algemene inspectie van 
de gerechtelijke politie bij de parketten" (46). 

 
Bij een aandachtig onderzoek kan hieruit worden afgeleid dat het Vast Comité P een "zuivere 
externe" controle is, waar de algemene inspectie duidelijk van wordt onderscheiden. Deze 
begrippen worden echter niet gedefinieerd, noch expliciet uitgewerkt. 
 
Wel wordt duidelijk aangegeven dat de burger die klacht wil neerleggen zich moet wenden tot het 
Vast Comité P, een volledig onafhankelijk orgaan, zowel t.o.v. de politiedienst als t.o.v. de 
uitvoerende macht. 
 
6.2. De algemene inspectie (47) 
 

Artikel 142. Er wordt een algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie 
opgericht. 
 
De algemene inspectie staat onder het gezag van de Minister van Binnenlandse Zaken en de 
Minister van Justitie, die gezamenlijk de algemene principes inzake haar organisatie, haar 
werking en haar algemeen beheer vastleggen. Het dagelijks beheer van de algemene 
inspectie wordt toegewezen aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Wanneer de 

                     

47 Wetsvoorstel, 1676/1 - 97/98, o.c., pp. 9-10 

48 Ibidem, artikel 142 tot 148. 
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behandeling van die dossiers, de algemene directie van de gerechtelijke politie, de 
gerechtelijke diensten of het informatiebeheer rechtstreeks beïnvloedt, betrekt hij daar de 
Minister van Justitie bij, volgens de regels die zij daartoe samen bepalen. 
 
Artikel 143. De algemene inspectie heeft betrekking op de werking van de federale politie en 
van de lokale politie. 
 
Zij controleert in het bijzonder de toepassing van de wetten, de verordeningen, bevelen, 
onderrichtingen en richtlijnen, alsook van de regels en normen. Zij onderzoekt regelmatig de 
efficiëntie en de doeltreffendheid van de federale politie en van de lokale politie, 
onverminderd de interne procedures bij die diensten. 
 
De Koning kan aan de algemene inspectie bevoegdheden toekennen inzake de evaluatie en 
de opleiding van het personeel.  
 
Artikel 144. De algemene inspectie handelt ambtshalve, op bevel van de Minister van Justitie 
of van de Minister van Binnenlandse Zaken, of op verzoek van de gerechtelijke en 
bestuurlijke overheden, meer bepaald de burgemeesters, en van de federale politieraad, elk 
in het raam van zijn bevoegdheden. 
 
De commissaris-generaal van de federale politie kan om een inspectie in de federale politie 
verzoeken. De korpschef van een lokaal politiekorps kan zulks eveneens doen voor zijn 
lokale politiedienst.  
 
Onverminderd de bevoegdheden van gerechtelijke politie van haar leden en de toepassing 
van de wet van 18 juli 1991 betreffende het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, 
geeft zijn gevolg aan de klachten en aangiften die zij ontvangt. 
 
Artikel 145. Voor klachten betreffende feiten die geen misdrijf uitmaken, verzekert de 
algemene inspectie de vereiste bemiddeling. 
 
Artikel 146. Voor de uitvoering van hun inspectieopdrachten, beschikken de leden van de 
algemene inspectie over een algemeen en permanent recht tot inspectie in de federale en de 
lokale politie.  
 
Zij kunnen de leden van de federale en van de lokale politie vrij horen, mogen de lokalen 
betreden, waarin en gedurende de tijd dat de betrokken leden hun ambt uitoefenen, ter 
plaatse alle documenten en stukken die nodig zijn voor hun inspectie, raadplegen en, zo 
nodig, een kopie ervan maken. Wanneer de documenten en stukken betrekking hebben op een 
lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek, kunnen zij er enkel een kopie van maken met 
het akkoord van de bevoegde magistraat. 
 
Artikel 147. De algemene inspectie legt de resultaten van haar inspecties voor aan de 
Minister van Justitie en aan de Minister van Binnenlandse Zaken, aan de overheid of de 
instantie die haar heeft gevat, en, wanneer de inspectie betrekking heeft op een lokale 
politiedienst, tevens aan de bevoegde burgemeesters. 
 
Wanneer, naar aanleiding van een inspectie, feiten werden vastgesteld, die tot een 
tuchtprocedure aanleiding kunnen geven, geeft zij hiervan kennis aan de bevoegde 
tuchtrechtelijke overheid.  
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Artikel 148. De algemene inspectie staat onder leiding van de inspecteur-generaal en is 
samengesteld uit politieambtenaren van de federale politie en van de lokale politie. Zij 
kunnen zich laten bijstaan door administratief personeel en deskundigen. 
 
Na advies van de federale politieraad stelt de Koning, op voorstel van de minister van 
Binnenlandse Zaken en van de minister van Justitie de formatie vast, alsook het statuut van 
het personeel dat niet tot de politie behoort, en bepaalt de bijzondere regels met betrekking 
tot het statuut van de politieambtenaren zodanig, dat de onafhankelijkheid van de algemene 
inspectie ten aanzien van de politiediensten wordt gewaarborgd. Hij bepaalt de nadere 
regels van de werking van de algemene inspectie.  
 
De inspecteur-generaal wordt door de Koning aangewezen voor zijn ambt voor een eenmaal 
vernieuwbare termijn van vijf jaar, op voorstel van de Ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken en na gemotiveerd advies van de federale politieraad. 
 
De Koning bepaalt de voorwaarden en de procedure om voor dit ambt te worden 
aangewezen, evenals de evaluatieprocedure. Hij bepaalt eveneens de nadere regels voor de 
oprichting van de selectiecommissie en van de evaluatiecommissie." 
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7. VERGELIJKING TUSSEN DE ALGEMENE INSPECTIE 
INGESTELD DOOR HET WETSVOORSTEL VAN 14 JULI 1998 EN 
HET VAST COMITE P OPGERICHT BIJ WET VAN 18 JULI 1991 

 
Men kan alleen maar verrast zijn vast te stellen dat de artikelen 142 tot 148 van het wetsvoorstel 
van 14 juli 1998 de toelichting flagrant tegenspreken. Deze artikelen kennen alle bevoegdheden 
van het Vast Comité P aan de algemene inspectie toe, dat onder het uitsluitende gezag van de 
uitvoerende macht staat (artikel 142). 
De bevoegdheden van het extern toezichtorgaan worden dus integraal aan een intern 
toezichtorgaan toegewezen. 
 
Artikel 143 van het wetsvoorstel neemt uitdrukkelijk de bevoegdheden over die in de artikelen 1 
en 9 van de wet van 18 juli 1991 waren opgenomen. 
 
 
Artikel 1.  
"Er wordt, enerzijds, een Vast Comité van Toezicht op 
de politiediensten en, anderzijds, een Vast Comité van 
Toezicht op de inlichtingendiensten ingesteld, in het 
bijzonder teneinde de bescherming van de rechten die 
de Grondwet en de wet aan de personen verlenen, te 
waarborgen en te zorgen voor de coördinatie en de 
doelmatigheid van de politie- en inlichtingendiensten."
 
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." 
 

 
Artikel 143.  
"De algemene inspectie heeft betrekking op de 
werking van de federale politie en van de lokale 
politie. 
 
Zij controleert in het bijzonder de toepassing van de 
wetten, de verordeningen, bevelen, onderrichtingen en 
richtlijnen, alsook van de regels en normen. Zij 
onderzoekt regelmatig de efficiëntie en de 
doeltreffendheid van de federale politie en van de 
lokale politie, onverminderd de interne procedures bij 
die diensten. 
 
De Koning kan aan de algemene inspectie 
bevoegdheden toekennen inzake de evaluatie en de 
opleiding van het personeel." 
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Artikel 144 van het wetsontwerp geeft aan wie zaken bij de algemene inspectie aanhangig kan 
maken.  Dit komt, zij het geactualiseerd, overeen met artikel 8 van de wet van 18 juli 1991, met 
dien verstande dat het Parlement er niet meer voor komt. 
 
 
Artikel 8 
"Het Vast Comité P treedt op ofwel uit eigen 
beweging, ofwel op verzoek van de Kamer van  
Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van de 
bevoegde minister of van de bevoegde overheid. 

 
Artikel 144.  
"De algemene inspectie handelt ambtshalve, op bevel 
van de Minister van Justitie of van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, of op verzoek van de 
gerechtelijke en bestuurlijke overheden, meer bepaald 
de burgemeesters, en van de federale politieraad, elk 
in het raam van zijn bevoegdheden." 
 

 
Terwijl de toelichting de nadruk legt op het feit dat de burger over een onafhankelijk orgaan moet 
kunnen beschikken om klacht neer te leggen tegen de politiediensten, kent artikel 144 ook aan de 
algemene inspectie, die net zoals alle politiediensten van de uitvoerende macht afhangt, het recht 
toe om klachten en aangiften te behandelen. 
 
Bovendien verzekert de algemene inspectie, als de aangegeven feiten geen misdrijf uitmaken, de 
vereiste bemiddeling : er mag verwacht worden dat een bemiddeling niet zal leiden tot objectieve 
en algemene vaststellingen omtrent de bescherming van de rechten van de burger. Diens 
ongenoegen wordt hooguit verzacht, waarbij men vermijdt dat er een echte inventaris van de 
vastgestelde disfuncties ontstaat. Maar misschien is dat wel het beoogde doel ? 
 
 
Artikel 16 (te combineren met artikel 1) 
De Dienst Enquêtes ... "onderzoekt de klachten en 
aangiften van particulieren die rechtstreeks betrokken 
zijn geweest bij het optreden van een politiedienst".  

 
Artikel 144, 3e lid 
"Onverminderd de bevoegdheden van gerechtelijke 
politie van haar leden en de toepassing van de wet van 
18 juli 1991 betreffende het toezicht op de politie- en 
inlichtingendiensten, geeft zij gevolg aan de klachten 
en aangiften die zij ontvangt." 
 
Artikel 145.  
"Voor klachten betreffende feiten die geen misdrijf 
uitmaken, verzekert de algemene inspectie de vereiste 
bemiddeling." 
 

 
Artikel 146 kent aan de leden van de algemene inspectie dezelfde bevoegdheden toe als degene 
die artikel 27 van de wet aan de leden van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P toekent. 
Indien de enen of de anderen feiten vaststellen die tot een tuchtprocedure aanleiding zouden 
kunnen geven, moeten ze deze feiten allebei aan de bevoegde tuchtrechtelijke overheid meedelen. 
Artikel 147 van het wetsvoorstel is overgeschreven van artikel 27 van de wet. 
 
 
Artikel 27: 
"De leden van de Dienst Enquêtes P doen, waar ook, 
alle nuttige vaststellingen. 
Zij mogen te allen tijde, in aanwezigheid van hun 
diensthoofd of zijn plaatsvervanger en van de 
betrokken korpschef of zijn plaatsvervanger, de 
plaatsen betreden waar leden van een politiedienst 
hun functie uitoefenen, teneinde er de materiële 
vaststellingen te doen. Zij kunnen in deze plaatsen alle 

 
Artikel 146 
"Voor de uitvoering van hun inspectieopdrachten, 
beschikken de leden van de algemene inspectie over 
een algemeen en permanent recht tot inspectie in de 
federale en de lokale politie.  
 
Zij kunnen de leden van de federale en van de lokale 
politie vrij horen, mogen de lokalen betreden, waarin 
en gedurende de tijd dat de betrokken leden hun ambt 
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voorwerpen en documenten die nuttig zijn voor hun 
onderzoek in beslag nemen, behalve indien ze 
betrekking hebben op een lopend opsporings- of 
gerechtelijk onderzoek." 
 
Artikel 23 
"Wanneer een lid van de Dienst Enquêtes P ter 
gelegenheid van een onderzoek feiten vaststelt die een 
tuchtrechtelijke fout zouden kunnen uitmaken, geeft 
het hoofd van de Dienst Enquêtes P daarvan 
onverwijld kennis aan de bevoegde tuchtrechtelijke 
overheid." 

uitoefenen, ter plaatse alle documenten en stukken die 
nodig zijn voor hun inspectie, raadplegen en, zo 
nodig, een kopie ervan maken. Wanneer de 
documenten en stukken betrekking hebben op een 
lopend opsporings- of gerechtelijk onderzoek, kunnen 
zij er enkel een kopie van maken met het akkoord van 
de bevoegde magistraat." 
 
Artikel 147 
"(...) Wanneer, naar aanleiding van een inspectie, 
feiten werden vastgesteld, die tot een tuchtprocedure 
aanleiding kunnen geven, geeft zij hiervan kennis aan 
de bevoegde tuchtrechtelijke overheid. " 
 

 
De conclusie is opvallend : het Vast Comité P zal stilletjesaan verdwijnen, maar wordt niet 
dadelijk afgeschaft, waarschijnlijk omdat de afschaffing ervan kennelijk ingaat tegen de 
conclusies van alle onderzoekscommissies en studies die tot nu toe werden gevoerd. Maar het 
Vast Comité P dreigt ertoe veroordeeld te worden om op korte of iets minder korte termijn te 
verdwijnen, omwille van de overlapping met de algemene inspectie, die eigenlijk een intern 
toezichtorgaan is. 
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8. CONCLUSIES 
 
De toelichting van het wetsvoorstel van 14 juli 1998 dat de geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus organiseert, herinnert er terecht aan dat : 
 

"het democratisch toezicht op de politiediensten een basiselement is van de rechtsstaat". 
 
Deze controle is de conditio sine qua non om orde en vrijheid met elkaar te verzoenen, die allebei 
onmisbaar zijn in een democratische maatschappij. 
 
Een reeks onderscheiden controles, op verscheidene niveaus, die tegemoetkomen aan 
verschillende doelstellingen, is onmisbaar voor het overleven van een democratische staat. Deze 
diverse controles moeten onderling in elkaar overgaan en samen een functioneel systeem vormen. 
 
Hoe het begrip extern toezicht omschrijven ? 
 
8.1. Definitie 
 
Het extern toezicht kan worden gedefinieerd als het permanente, indirecte toezicht van de 
wetgever op de uitvoerende macht. 
 
8.2. Kenmerken 
 
Het toezicht wordt gekenmerkt door : 
 

 de keuze van het orgaan dat ermee belast dit toezicht uit te oefenen: het toezicht moet 
worden uitgeoefend door een orgaan dat onafhankelijk is van de structuur, van het beleid 
van de politiële organisatie en van de uitvoering ervan. 

 
 de doelstellingen 

 
- bijdragen tot de naleving van de fundamentele rechten en vrijheden 
- globale en algemene conclusies trekken uit de diverse problemen die zich 

aandienen 
- concrete voorstellen en aanbevelingen uitwerken, om de politieke overheden, via 

een beter inzicht in de reële problemen, in te lichten over het te volgen beleid. 
 

 de opdrachten die het moet volbrengen om zijn doelstellingen te realiseren 
 

- het onderzoek van de klachten en aangiften moet onder haar bevoegdheid vallen, 
om de burger te verzekeren dat hij de vereiste objectieve behandeling krijgt (zie 
hoger). 

 
Het zou ook opportuun zijn de relaties tussen het extern toezichtorgaan en de 
federale ombudsmannen te organiseren, omdat hun opdrachten elkaar aanvullen; 
het toezichtorgaan moet  de feiten onderzoeken en proberen te bepalen hoe deze 
zich werkelijk hebben voorgedaan, terwijl de ombudsmannen het conflict tussen 
de burger en de ordediensten moet bijleggen: het werk van de eerste moet kaderen 
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in de opdrachten van de tweede. 
 
Deze instellingen zijn complementair, maar moeten noodzakelijkerwijs autonoom 
zijn; zoniet dreigen een aantal perverse effecten die uit een rolverwarring kunnen 
ontstaan snel de kop op te steken. 

 
Alle klachten die tegen politiediensten worden neergelegd, en op een ander niveau 
worden behandeld, moeten ambtshalve aan het Vast Comité P meegedeeld 
worden. 

 
- Het extern toezicht moet het intern toezicht kunnen superviseren en globale 

conclusies kunnen trekken (48).  
 

Het intern toezicht zou toezicht moeten uitoefenen op de dagelijkse werking van 
de politiediensten (controle op het terrein en op de administratieve diensten, 
controle op de uitvoering van de taken van de politieambtenaren, controle op de 
gespecialiseerde diensten); operationele audits moeten uitvoeren; de opdracht 
m.b.t. de doelmatigheid van de politiediensten, die de wet van 18 juli 1991 eerder 
aan het Vast Comité P had toegekend, moeten terugnemen. 

 
- Het extern toezicht moet thematische toezichtsonderzoeken uitvoeren, 

bijvoorbeeld: 
 
- de manier waarop de ordediensten huiszoekingen verrichten; 
- de manier waarop de ordediensten  inbeslagnames uitvoeren; 
- de fouillering van personen die van hun vrijheid beroofd zijn; 
- de problematiek van het wegtakelen van voertuigen; 
- het beheer van informatie en de mededeling ervan; 
- de problemen met betrekking tot de opsluiting van voorlopig aangehouden 

personen in de politieposten: dit onderzoek werd door het Vast Comité P 
reeds aangevat onder de titel "de amigos en de bewaarkamers", waarover 
in augustus 1998 een tussentijds verslag werd neergelegd - 
toezichtsonderzoek nr. 9380/97. 

 
- Het extern toezicht moet op basis van het onderzoek van de inhoud van 

gerechtelijke en tuchtdossiers die ten laste van politieambtenaren zijn opgesteld, 
algemene en globale conclusies formuleren. 

 
- De op stapel staande reorganisatie van de politiediensten en de ontplooiing van 

nieuwe structuren vereisen dat er bijzondere aandacht aan de coördinatie zou 
worden besteed. De door het Vast Comité P opgedane ervaring toont ten 
overvloede en ondubbelzinnig aan dat extern toezicht de enige mogelijke controle 
op de coördinatie is, vermits het duidelijk is dat die problemen intern onoplosbaar 
zijn, o.a. omdat de conflicten die ze oproepen inherent zijn aan de macht die de 
aanwezige actoren naar zich toe proberen te trekken.  Daarom zou het 
wetsvoorstel van 14 juli 1998 verplicht en expliciet de controle over de 
coördinatie van de politiediensten aan het extern toezichtorgaan moeten 

                     
48 Gedr. St., Kamer, 1391/1 - 97/98, o.c., pp. 138-139. 
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toevertrouwen. 
 

 de door de wetgever gehanteerde criteria 
 

De criteria die de wetgever heeft weerhouden zijn pertinent : onafhankelijkheid, 
bestendigheid, gezag, doelmatigheid, openbaarheid, specificiteit, legaliteit 

 
Deze criteria dienen gewoon te worden verfijnd, waarbij men niet meer uit het oog mag 
verliezen dat het de mens is die aan de functie het uiteindelijke beeld geeft : "Hoe goed 
een instelling in abstracto ook is opgevat, het zijn de personen die haar belichamen, die 
haar maken tot wat ze is" (49). 

 

                     

50 Pinksterplan, 5 juni 1990, Brussel, p. 2. 
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9. AANBEVELINGEN 
 
"« Dis-moi quelle est ta police et je te dirai qui tu es » : ainsi, aurait pu s'adresser au premier 
magistrat de la cité un sage antique, curieux de connaître la nature du pouvoir.  Aujourd'hui 
comme hier, police et pouvoir vivent dans l'intimité. 
Gouverner, c'est entre autres choses faire de la police.  Il existe toujours un lien étroit entre un 
régime politique et un système policier et parfois même une confusion dangereuse qui a nom 
'régime policier'" (50). 
 
Het is ontegensprekelijk dat de wetgever in 1991 een uitstekende wet heeft opgesteld, die kadert 
in een ideeëngoed dat gelijktijdig in verscheidene landen is ontstaan. Deze wet was baanbrekend, 
vernieuwend en niet gespeend van originaliteit, waarvan België op wetgevend vlak soms blijk 
geeft en wat zeker de aandacht trekt in het buitenland. 
Het zou dan ook jammer zijn er geen rekening mee te houden, terwijl ze alleen maar moet 
worden verfijnd op basis van de ervaring van het orgaan dat ze heeft ingesteld. 
Dank zij deze ervaring kunnen de definitie, de kenmerken en de opdrachten van het extern 
toezicht in de wet gepreciseerd worden. 
 
Het wetsvoorstel van 14 juli 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, versterkt de bestaansreden van het extern toezichtorgaan, want de 
uitvoering van dat voorstel zal ontegenzeggelijk problemen oproepen die niet binnen de structuur 
zelf zullen kunnen worden opgelost.  Ook al kan de doelmatigheid van de politiediensten beter 
door het intern toezichtorgaan beheerd worden, voor de controle over de coördinatie van de 
politiediensten is dit niet zo; dit laatste aspect zou absoluut aan het extern toezichtorgaan moeten 
worden toevertrouwd. Misschien stijgt dan de kans dat bepaalde disfuncties die de Commissie 
Dutroux heeft vastgesteld, vermeden worden. Bovendien moet de bescherming van de 
fundamentele rechten en vrijheden van de burger het voorrecht van het extern toezichtorgaan 
blijven. 
 
Door deze kritische analyse kunnen lessen getrokken worden uit het verleden en kan de basis 
omschreven worden waarop het extern toezichtorgaan kan steunen om een nieuwe, constructieve 
start te nemen. Zoals het Vast Comité P reeds had gesuggereerd, kan de oprichting van een 
Commissie Politie daar een positieve bijdrage toe leveren. 

 
50  DES SAUSSAIES, La machine policière, Edition du Seuil, Paris, 1972, p. 87. 
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1. De bescherming van de grondwettelijke rechten en 
vrijheden van de burgers 

 
Waar, wanneer en hoe de politie zal optreden is geen vraag die zij zelf, geheel naar eigen inzicht 
mag beantwoorden. 
 
Het antwoord op die vraag ligt immers in haar wettelijke bevoegdheden en de taakomschrijving 
door de overheden bepaald. 
 
In dit perspectief vormen de grondwettelijke rechten en vrijheden van de burgers een opsomming 
van beperkingen die aan de uitoefening van politiebevoegdheden worden opgelegd. 
 
De bescherming van deze rechten en vrijheden betekent dus in de eerste plaats deze rechten en 
vrijheden ontzien. 
 
Belangrijk daarbij zijn een aantal uitgangspunten die de relatie tussen politiebevoegdheden en 
rechten en vrijheden van burgers bepalen. 
 
Een eerste uitgangspunt is dat de rechten en vrijheden van de burgers fundamenteel zijn; in feite 
de basis vormen van de hele rechtsorde of nog de norm waarmee recht van onrecht wordt 
gescheiden. 
 
Dit uitgangspunt is geenszins onbekend bij de politie.  Het vormt immers mee de basis van het 
doel, het wettelijk kader en het toepassingsgebied van de wet op het politieambt en vormt de 
belangrijkste krachtlijn van het politieambt (1). 
 
Een tweede uitgangspunt is het begrip "de inherente waardigheid van de burger".  
Deze inherente waardigheid is immers het fundament van het begrip mensenrechten zoals het in 
de Universele Verklaring van de Mens is geformuleerd. 
Het betekent dat de bescherming van rechten en vrijheden verder gaat dan de toepassing van de 
wet, of met andere woorden het verband legt tussen recht en ethiek, zonder dat dit wil zeggen dat 
beide begrippen samenvallen. 
Het recht heeft enkel betrekking op de formele norm; hetgeen juridisch geregeld is en/of bij wet 
voorzien.  De ethiek gaat verder en vraagt een zelfde ingesteldheid bij het behandelen van 
problemen die niet door het recht zijn geregeld. 
 
Een derde uitgangspunt is de realisering van de mensenrechten in de uitoefening van de 
politietaak.  Lange tijd is er gediscussieerd over de vraag in hoeverre de politie de rechten van de 
burger moet ontzien (de negatieve benadering) of dat de politie de maximale uitoefening van die 
rechten mogelijk moet maken, ja zelfs bevorderen (de positieve benadering). De wet op het 
politieambt heeft aan deze discussie een einde gemaakt.  Het is duidelijk dat de politie de 
positieve benadering moet hanteren en in de uitvoering van haar taken de rechten en vrijheden 
van de burger niet alleen moet beschermen maar ook mogelijk maken en bevorderen (2). 
                                                 
1 Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, Omzendbrief met betrekking tot de wet op het politieambt - wet 

van 5 augustus 1992, B.S. van 20 maart 1993. 
2 Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, Omzendbrief met betrekking tot de wet op het politieambt - wet 

van 5 augustus 1992, B.S. van 20 maart 1993. 
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Dat is geen eenvoudige taak ! 
 
Het gebrek aan standaardisering, het potentieel gevaar, de onvoorspelbaarheid en de diversiteit 
van het werk leggen soms een zware druk op de schouders van politieambtenaren (3). 
 
Elke individuele politieambtenaar krijgt dagelijks vragen van mensen om een of andere vorm van 
hulp.  In de dagelijkse omgang met allerlei soorten mensen lijkt dat een gemakkelijke taak; toch 
blijkt in de praktijk dat het verwezenlijken van de voornoemde uitgangspunten wel eens 
moeilijker is dan gedacht. 
Dit blijkt uit het aantal klachten en aangiften, dat over individueel politieoptreden wordt 
ingediend en waarbij voornamelijk gedrag in strijd met de deontologie wordt in vraag gesteld. 
 
Vele politieambtenaren worden dagelijks geconfronteerd met mensen die een misdrijf hebben 
gepleegd.  Ten opzichte van deze burgers heeft de politie vele bevoegdheden die een legale 
aantasting kunnen betekenen van zijn rechten en vrijheden, ook al is het eigen gedrag de oorzaak 
van het ingrijpen. 
Het realiseren van de drie uitgangspunten ligt hier nog veel moeilijker en vraagt van elke 
politieambtenaar een kritisch bewustzijn.  Het "recht" staat immers aan zijn kant en de inherente 
waardigheid van de "verdachte" ligt a.h.w. in zijn hand.  De realisering van de mensenrechten 
wordt op dat ogenblik meer bepaald door zijn persoonlijke ingesteldheid dan door een of andere 
norm. 
Uit de vele klachten en aangiften, gerechtelijke onderzoeken en andere blijkt dat het moreel en 
ethisch bewustzijn van sommige politieambtenaren niet voldoende ontwikkeld is om aan de 
lokroep van de "macht" te weerstaan. 
 
De politie bestaat echter uit meer dan de som van de individuen.  De intensieve samenwerking 
met de collega's binnen en buiten het eigen korps hebben in deze een grote invloed op het 
functioneren van de individuele politieambtenaar. 
 
Het is bekend dat de "korpscultuur" een grote invloed uitoefent op het individu en dat de 
basisbehoefte van iedere mens om erbij te horen dikwijls tot gevolg heeft dat de groepsnorm de 
individuele norm wordt.  In de gevallen waarin die groepsnorm dan negatief zou geïnspireerd zijn 
wordt deviant gedrag niet meer gecorrigeerd en malafide werkwijzen netjes toegedekt.  Het blijkt 
dat een groot deel van de incidenten die zich tussen politieambtenaren en burgers voordoen maar 
mogelijk zijn binnen dergelijke korpsculturen. 
 
De wet op het politieambt heeft echter niet alle problemen opgelost.  Voornamelijk op het vlak 
van bepaalde politietechnieken- en methodes blijft de vaagheid bestaan en laat een gebrek aan 
sluitende regelgeving teveel ruimte voor interpretatie en misbruiken. 
 
De wetgever moet niet de ambitie hebben alles te willen regelen; hij moet wel die dingen regelen 
die nodig zijn om de rechten en vrijheden van zijn burgers te garanderen en te beschermen.  Dat 
wil zeggen dat elk overheidsoptreden dat neerkomt op een inbreuk op de grondrechten van de 
burger een wettelijke basis behoeft, een wettelijk doel en een noodzakelijkheid om in een 
democratisch systeem toegepast te worden. 

 
3 C. ELIAERTS, E. ENHUS en R. SENDEN, Politie en bevolking, Politeia vzw, Brussel, 1992. 
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Bovendien moet de wetgeving niet alleen duidelijk en toegankelijk zijn voor de politie, maar ook 
voor de burgers zelf  (4). 
 
Een en ander blijkt meer en meer uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens en van de dito Commissie (5). 
 
De rechtspraak van de Europese organen steunt in deze op volgende principes (6) : 
 

 ieder persoon die zich onder de rechtsmacht van een lidstaat bevindt geniet alle rechten en 
vrijheden die de staat garandeert (7); 

 
 elke vorm van delinkwent gedrag, hetzij vastgesteld, hetzij vermoed, doet geen afbreuk 

aan het recht behandeld te worden overeenkomstig de vereisten van het Verdrag (8); 
 

 het Verdrag kent aan de nationale overheden een discretionaire bevoegdheid toe met 
betrekking tot de omstandigheden waarin het noodzakelijk wordt de rechten en vrijheden 
van burgers te beperken, met het oog op de bescherming van de rechten van anderen of 
elk ander wettelijk doel in het algemeen belang (9); 

 
 het Verdrag eist behoorlijke en efficiënte garanties tegen misbruik van de macht om 

individuele rechten en vrijheden te beperken (10); 
 

 de rechten en vrijheden door het Verdrag gegarandeerd worden aan eenieder verzekerd 
zonder enige vorm van onderscheid op welke grond ook (11). 

 
4 Arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna : E.H.R.M.), Zaak Sunday Times, reeks A, 

nr. 70, § 49. 
5 Publications de la Cour européenne des Droits de l Homme : Arrêts et décisions, Carl Heymans Verlag, Köln, 

1961-1995. 

 Recueil de décisions de la Commission européenne des Droits de l Homme, Conseil de l Europe, Strasbourg, 
1960-1974. 

 Décisions et rapports de la Commission européenne des Droits de l Homme, Conseil de l Europe, Strasbourg, 
1975-1995. 

6 Peter Duffy, La police et la Convention européenne des Droits de l Homme, Conseil de l Europe, Strasbourg, 
1995. 

7 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M.), artikel 
1. 

8 Arresten van het E.H.R.M., Zaak Lawless, reeks A nr. 3, § 4-7. 

 Arresten van het E.H.R.M., Zaak Brogan, reeks A nr. 145, § 48. 
9 Arresten van het E.H.R.M., Zaak Handyside, reeks A nr. 24. 

 Arresten van het E.H.R.M., Zaak Müller, rees A nr. 133. 

 Arresten van het E.H.R.M., Zaak Irlande, reeks A nr. 25. 
10 Arresten van het E.H.R.M., Zaak Malone, reeks A nr. 82. 
11 E.V.R.M., artikel 14. 
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Uit de vele schendingen van rechten en vrijheden van de burger die in de loop van het afgelopen 
werkjaar door het Vast Comité P werden vastgesteld kunnen een aantal elementen worden 
samengevoegd tot één belangrijk probleem, dat van de bescherming van de fysieke en de morele 
integriteit van burgers in hun relatie tot de politie. 
 
Het is inderdaad vastgesteld dat de meerderheid van de klachten en aangiften, de gerechtelijke 
onderzoeken, de meldingen op basis van artikel 26 e.a. betrekking hebben op die handelingen die 
de fysieke en morele integriteit van burgers, onterecht, aantasten. 
 
Deze vaststelling is niet nieuw en werd reeds herhaaldelijk behandeld (12). 
 
Drie problemen verdienen, het mag nogmaals gezegd, bijzondere aandacht. 
 

 Het gebruik van geweld; 
 De aantasting van de menselijke waardigheid in het kader van de vrijheidsberoving; 
 Het uitvoeren van fouilleringen. 

1.1. Het gebruik van geweld 
 
Uit de raadpleging van de relevante politie-literatuur blijkt dat aanzienlijk meer onderzoeken en 
beschouwingen zijn gewijd aan het gebruik van geweld door de politie dan tegen de politie (13). 
 
Op zich is dit niet geheel verwonderlijk.  Als vertegenwoordiger van de overheid heeft de politie 
een geweldsmonopolie en worden bevoegdheden als zodanig teruggevonden in de wet op het 
politieambt, het strafwetboek en het wetboek van strafvordering. 
 
Ook het Vast Comité P heeft reeds meer dan één beschouwing aan het probleem gewijd (14).  
Daarbij werden een aantal concrete aanbevelingen geformuleerd in het kader van de opleiding, de 
training en het verstrekken van precieze onderrichtingen. 
 
Het is moeilijk te zeggen in hoeverre er aan die aanbevelingen enige aandacht werd geschonken. 
 
De federale overheid heeft in ieder geval schuchter gereageerd en met een omzendbrief de 
aandacht van de provinciale en lokale (administratieve) overheden op het probleem gevestigd (15). 
 
Of het probleem daarmee van de baan is kan sterk worden betwijfeld. 
 
Uit de synthese van de behandelde dossiers blijven dezelfde knelpunten naar voor komen. 
                                                 
12 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 171-180; Jaarverslag 1996, 107-129 en 

Jaarverslag 1997, 215-243. 
13 Deze literatuur is zéér omvangrijk.  Bepaald relevant is het recente onderzoek naar de opvattingen en ervaringen 

binnen de politie in Nederland : N. UILDRIKS, Geweld in de interactie politie-publiek, Gouda Quint, Rotterdam, 
1996. 

14 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 116-124 en Jaarverslag 1996, 110-113. 
15 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Omzendbrief POL 56 betreffende het toezicht op het gebruik van geweld 

door politieambtenaren, B.S. van 21 januari 1997. 
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 De afhandeling van kleine conflictsituaties (identificatie, vrijheidsberoving, fouillering, 

etc) is bijna nergens gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd zodat het risico op 
amateurisme en willekeur zeer hoog is. 

 
 Bij afhandeling van ernstige conflictsituaties (vuurwapenincidenten, achtervolgingen, 

ordehandhaving met gebruik van massaal geweld, etc.) is deze vaststelling nog 
pertinenter. 
De uitbreiding van de uitrusting van de politieambtenaren, voornamelijk met het oog op 
het verhogen van de eigen veiligheid, met de lange wapenstok en neutraliserende 
middelen, heeft in geen geval een vermindering van het aantal incidenten veroorzaakt. 

 
 Binnen de politiekorpsen is de discussie over het (eigen) politiegeweld nog steeds taboe.  

Incidenten worden steevast herleid tot aanklachten wegens weerspannigheid om het 
gebruikte geweld te rechtvaardigen.  De hiërarchie en de diensten van intern toezicht 
stellen zich daar zichtbaar mee tevreden.  Deze attitude heeft ernstige gevolgen voor die 
politieambtenaren die het korrekt willen spelen. 

 
 Het probleem van de geweldscapaciteit blijft bestaan.  De verantwoordelijkheid voor het 

onderhouden van de fysieke en technische vaardigheden wordt, op één uitzondering na 
(16) bij de individuele politieambtenaar gelegd.  Het gevolg hiervan is dat in grote delen 
van de politiekorpsen de broodnodige fysieke basisconditie, kracht en beroepsvaardigheid 
ontbreekt. 
Dit probleem is dikwijls de oorzaak van excessief en onaangepast geweld ter compensatie 
van een gebrek aan professionele capaciteit. 

 
 De juridische bepalingen met betrekking tot het gebruik van geweld zijn onvoldoende om 

de politieambtenaren op een behoorlijke wijze voor te bereiden, het vuurwapengebruik 
uitgezonderd.  De weliswaar nauwkeurig omschreven normen in de wet op het 
politieambt en het strafwetboek : wettige verdediging, afweging van de risico's, gradueel 
antwoord, legaliteits-, noodzakelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel, laatste middel, 
zijn niet duidelijk genoeg om de concrete voorwaarden waarin de politieambtenaar 
geweld mag gebruiken, te schetsen.  Er bestaat op dit vlak nauwelijks jurisprudentie om 
de doodeenvoudige reden dat slechts een fractie van het illegaal politiegeweld vervolgd 
wordt (17). 

 
Deze knelpunten kunnen, zij het dat zij misschien niet helemaal opgelost kunnen worden, dan 
toch ernstig onderzocht en behandeld worden.  Een aantal aanbevelingen kunnen hierbij dienstig 
zijn. 
 

 
16 Ministerie van Binnenlandse Zaken, omzendbrief POL 26bis betreffende de bewapening van de gemeentepolitie, 

niet gepubliceerd.  De korrekte toepassing van deze omzendbrief in de praktijk blijft evenwel een open vraag.  Er 
bestaat geen externe evaluatie van de verplichtingen, noch een kontrole daarop. 

 In Nederland heeft de Inspectie voor de politie alleszins vastgesteld dat er onvoldoende discipline is bij de 
naleving van de verplichting om de schietvaardigheid te oefenen en te toetsen.  Het management van de korpsen 
geeft te weinig aandacht of prioriteit aan het oefenen en toetsen van het schieten. X, Algemeen Politieblad, 
Jaargang 147, n° 16. 

17 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1997, 222. 
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 Normering van geweld 
 
Vanuit het perspectief van geweldbeheersing is het van belang na te gaan in hoeverre de reeds 
geformuleerde normen nader kunnen gepreciseerd worden gericht op standaardisering en 
professionalisering door middel van hanteerbare vuistregels. 
Uitgangspunt hierbij moet zijn, de problemen waarmee de politieambtenaren in de praktijk te 
maken krijgen. 
 
Bij structureel bepaalde incidenten, grootschalige optredens en ordehandhaving moet de 
hiërarchie, in overleg met de overheden, vooraf bepalen welk gedragingen van burgers wel en 
welke niet worden geaccepteerd en in welke omstandigheden al dan niet met geweld zal worden 
opgetreden.  De beslissing tot gebruik van offensief geweld moet in handen zijn en blijven van de 
eindverantwoordelijke en mag niet afhangen van een beslissing van een of andere uitvoerder. 
 

 Afhandeling van incidenten 
 
Afhandeling van ernstige incidenten op het politiebureau komen bij een voortgezette 
betrokkenheid van dezelfde politieambtenaren zelden tot goede resultaten.  In principe zouden 
dergelijke incidenten door andere politieambtenaren moeten worden afgehandeld. 
 
Klachten als gevolg van geweldgebruik moeten ernstig en objectief onderzocht worden.  
Belangrijk daarbij is dat een procedure wordt gevonden die een objectieve vaststelling van de 
feiten mogelijk maakt en dat het onderzoek niet wordt toevertrouwd aan de rechtstreekse 
hiërarchie, maar aan een andere leidinggevende ambtenaar of aan de dienst intern toezicht (18). 
 
Ernstige incidenten moeten na onderzoek en besluitvorming, worden geëvalueerd en voorwerp 
zijn van bespreking in groep binnen het korps of de eenheid waar het probleem zich heeft 
voorgedaan. 
 
Het verdient aanbeveling na te denken over een systeem waarbij schriftelijke rapportering en 
onderzoek van ernstige incidenten verplicht wordt gesteld, hetzij door intern, hetzij door extern 
toezicht. 
 

 De geweldscapaciteit 
 
In het kader van de basisopleiding van politieambtenaren wordt voldoende aandacht aan de 
geweldscapaciteit besteed om de jonge politiemannen en vrouwen voor te bereiden op hun taak. 
 
Het is voornamelijk op het vlak van de voortgezette en de permanente vorming dat het probleem 
ontstaat.  De permanente vorming wordt vrijwel volledig overgelaten aan het initiatief van de 
individuele politieambtenaren terwijl de voortgezette vorming een privilege is van allerlei 
bijzondere eenheden die de laatste jaren aan hoog tempo werden opgericht (19). 

 
18 Voorwaarde hiertoe is wel dat de individuele verantwoordelijkheid van elke politieambtenaar wordt benadrukt en 

dat de organisatie van het intern toezicht wordt herbekeken en versterkt.  Raadpleeg hiervoor ..... van dit rapport. 
19 Elk politiekorps dat zichzelf respekteert beschikt al dan niet in navolging van het Speciaal Interventie Escadron 

van de rijkswacht, over arrestatieteams, bijzondere bijstandsteams, anti-agressie teams, anti-banditisme teams, 
enz.  Geen twee teams zijn identiek en men heeft het raden naar de normen die gehanteerd worden m.b.t. 
aanwerving, selectie, training, taakomschrijving, bevoegdheid, etc. 
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Wat betreft de permanente vorming moet prioriteit worden gegeven aan tijd en middelen om de 
politieambtenaren de kans te geven een aanvaardbare geweldscapaciteit te handhaven. 
Vooral de politieambtenaren die bij de interventiediensten worden ingezet moeten meer 
beroepsvaardig worden. 
 
Een systeem waarbij geweldscapaciteit periodiek wordt gemeten is niet ondenkbaar. 
 
Met betrekking tot de voortgezette vorming is het principe van de "bijzondere eenheden" niet bij 
voorbaat slecht. Voorwaarde is dat de normerende overheid een beetje orde schept in deze 
materie en voorschrijft wie wat kan doen, onder welke voorwaarden, op welke wijze, enz. 
 

 De rol en de verantwoordelijkheid van de overheden 
 
Onder de politieambtenaren bestaan ook gevoelens van onveiligheid, die voor een belangrijk deel 
worden veroorzaakt door een toename van geweld in de samenleving en een toename van 
wapenbezit en -gebruik.  Het is van belang dat de overheid hiermee rekening houdt door middel 
van concrete maatregelen. 
 
Bij de overheid rust de verantwoordelijkheid om politieambtenaren zowel sociaal, fysiek als in de 
materiaalvoorziening zodanig uit te rusten dat zij in staat zijn in moeilijke en gevaarlijke situaties 
adequaat op te treden.  
 
Normering, klachtenbehandeling, opleiding en training zullen zelfs in de meest geavanceerde 
vorm, nooit kunnen beletten dat er nog altijd gevallen van verkeerd gebruik of misbruik worden 
vastgesteld. 
 
Wanneer in elk specifiek geval blijkt dat alle omstandigheden voorhanden waren om het gebruik 
van geweld te vermijden of op een correcte en aanvaardbare wijze te doen verlopen en dat de 
ontsporing te wijten is aan de persoon van de politieambtenaar, hetzij als uitvoerder, hetzij als 
verantwoordelijke voor de uitvoering, dan mogen de gerechtelijke en bestuurlijke overheden hun 
verantwoordelijkheid niet ontlopen. 
 

1.2. De aantasting van de fysieke en morele integriteit in het kader van de 
vrijheidsberoving 

 
Elk jaar opnieuw bevatten de klachten en aangiften, de gerechtelijke dossiers en de meldingen op 
basis van artikel 26 een aantal elementen die wijzen op problemen in verband met de 
vrijheidsberoving als gevolg van een politie-optreden (20). 
 
In de eerste plaats is er de soms willekeurige wijze waarop tot vrijheidsberoving wordt 
overgegaan (bvb. in het geval van het niet bij hebben van een identiteitskaart - het uiting geven 
aan zijn ongenoegen over politie-optreden, enz.) en in de tweede plaats zijn er problemen bij de 
behandeling van de personen die, zij het tijdelijk, van hun vrijheid worden beroofd. 

 
20 Vrijheidsberoving in het kader van gerechtelijke onderzoeken, op last van gerechtelijke overheden e.d. komen 

hier niet aan bod. 
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Reeds in 1995 besteedde het Vast Comité P ruime aandacht aan dit probleem (21).  Vastgesteld 
werd dat er niet alleen problemen waren met de vrijheidsberoving als dusdanig maar ook dat de 
omstandigheden waarin de vrijheidsberovingen verliepen niet altijd even correct waren.   
 
Zo werd vastgesteld dat misbruik werd gemaakt van het gebruik van handboeien; dat geen of te 
weinig aandacht werd geschonken aan de minimale normen inzake voeding, medische zorgen en 
berichtgeving aan familie of vrienden.  Er werd ook vastgesteld dat aan een aantal wettelijke 
bepalingen niet werd voldaan inzake het bijhouden van registers en de tussenkomst van een 
officier van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie. 
 
Ook in 1996 en 1997 werden terzake een aantal vaststellingen verricht en kwam het Vast Comité 
P tot de enigszins verontrustende vaststelling dat een aantal betrokken politieambtenaren dat in 
feite allemaal niet zo erg vond.  Blijkbaar ontging hen de bedenking dat de individuele vrijheid de 
kern vormt van alle voorrechten die men in een beschaafde maatschappij kan genieten en dat het 
ontnemen van iemands vrijheid in een democratisch land als bijzonder ernstig wordt beschouwd. 
 
Bijgevolg werden volgende aanbevelingen aan de overheid gericht. 
 

"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" (22). 

 
Het Vast Comité P stond met deze vaststellingen en aanbevelingen echter niet alleen. 
 
Overeenkomstig het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing (23) had het Europees Comité ter voorkoming van 
foltering en van onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (hierna C.P.T. 
genoemd) reeds een bezoek gebracht aan België en aan een aantal installaties van de 
politiediensten (24). 
 
Het C.P.T. wees er in de eerste plaats op dat er met betrekking tot de politiediensten geen sprake 
was van folteringen maar dat er toch klachten waren over mishandeling van hoofdzakelijk 
vreemdelingen en dat er met betrekking tot de omstandigheden waarin de vrijheidsberovingen 
verliepen een aantal opmerkingen te maken waren. 

 
21 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 97-116. 
22 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1996, 110 en herhaald in Jaarverslag 1997, 217.. 
23 Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van 

26 november 1987, goedgekeurd bij wet van 7 juni 1991, B.S. van 28 januari 1992. 
24 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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Het C.P.T. heeft in 1997 opnieuw een aantal installaties van de politiediensten bezocht en 
daarvan verslag uitgebracht aan de regering (25). 
 
Zoals in 1993 maakt het C.P.T. ook nu gewag van  
 

"slechte fysieke behandeling door de politiediensten.  Er is sprake van schoppen, vuist- en 
knuppelslagen, als mensen worden opgepakt, tijdens het vervoer in de lokalen van de 
ordediensten en ook tijdens de verhoren"(26). 

 
Het C.P.T. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over de manier waarop de arrestanten door de 
politiediensten worden behandeld en voegt er aan toe dat  
 

"de Belgische autoriteiten terzake blijk moeten geven van een grotere waakzaamheid en 
meer controle" (27). 

 
Het C.P.T. neemt trouwens de aanbevelingen van het Vast Comité P gedaan in 1996 en herhaald 
in 1997 over. 
 
Bovendien had het C.P.T. in het verslag van zijn eerste bezoek de aanbeveling gedaan dat de 
hiërarchische oversten binnen de politiekorpsen streng de hand zouden houden aan de 
voorkoming en de bestraffing van eventuele slechte behandeling van arrestanten.  De regering 
had zich tevreden gesteld door te verwijzen naar de artikelen 1 en 37 van de wet op het 
politieambt en opgemerkt dat de interne richtlijnen van de rijkswacht overeenstemmen met de 
voornoemde aanbeveling. 
 
In het licht van de informatie verzameld tijdens het tweede bezoek is het C.P.T. echter van 
oordeel dat dit niet meer volstaat en dat terzake een meer actieve houding noodzakelijk is. 
 
Het doet de aanbeveling dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken de leden van de ordediensten 
via een formele verklaring eraan herinnert dat zij de rechten van arrestanten moeten naleven en 
dat slechte behandeling van dergelijke personen streng zal worden gestraft.  In die verklaring zou 
de klemtoon moeten liggen op de primordiale rol van de hiërarchische overheden in het kader van 
hun opdracht om het politieel optreden te begeleiden en te controleren (28). 
 
Hiermee zit het C.P.T. volledig op de lijn van het Vast Comité P wat het beteugelen van politieel 
onaanvaardbaar gedrag betreft.  Het verwijst trouwens naar een vaststelling van het Vast Comité 
P van 1997 die zegt dat : 
 

 
25 Raad van Europa, Rapport aan de Belgische regering betreffende het bezoek van het Europees Comité ter 

voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing aan België van 31 augustus 
tot 12 september 1997, Straatsburg, 1998. 

26 Ibidem, 11. 
27 Ibidem, 13. 
28 Raad van Europa, Rapport aan de Belgische regering betreffende het bezoek van het Europees Comité ter 

voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing aan België van 31 augustus 
tot 12 september 1997, Straatsburg, 1998. 
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"De gerechtelijke overheden zijn echter vaak van oordeel dat het niet opportuun is 
politieambtenaren gerechtelijk te vervolgen en verwijzen naar de disciplinaire overheid.  
Maar de bestuurlijke overheid begint geen tuchtprocedure, omdat zij ten onrechte meent 
dat bij ontstentenis van gerechtelijke vervolging een tuchtprocedure niet opportuun is" 
(29). 
 

en verder : 
 
"Het is duidelijk dat de meerderheid van de politiële delinkwentie ongestraft blijft, 
voornamelijk op het vlak van de aantasting van de fundamentele rechten en vrijheden van 
de burgers, met alle gevolgen vandien" (30). 

 
Het C.P.T. voegt er laconiek aan toe : 
 

"Het C.P.T. wenst hierop de commentaar van de Belgische autoriteiten te verkrijgen" (31). 
 
Naast de informatie die extern wordt aangebracht was het Vast Comité P in de loop van het 
afgelopen werkjaar o.m. bezig met een eigen onderzoek naar deze materie (32). 
 
Op 7 augustus 1998 werd hiervan een tussenverslag opgesteld en neergelegd waarvan de synthese 
wordt weergegeven elders in dit rapport (33). 
 
De studie van de beschikbare dossiers en de gedane vaststellingen op het terrein laten reeds toe 
drie thema's te onderscheiden. 
 

 de infrastructurele problemen en de uitrusting; 
 de veiligheidsvoorzieningen; 
 het verloop van de vrijheidsberovingen : aantasting of niet van de menselijke 

waardigheid. 
 
Het laatstgenoemde thema draagt de bijzondere bezorgdheid van het Vast Comité P maar ook van 
het C.P.T. weg. 
 
Vastgesteld wordt dat in heel wat politieinstallaties er een gebrek aan hygiëne is en een algemene 
staat van vervuiling van de gebouwen. 
 
Verschillende dossiers maken gewag van aantasting van de fysieke integriteit door onaangepaste 
fouilleringen die ontaarden in onderzoek aan het lichaam. 
 

 
29 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1997, 222. 
30 Ibidem. 
31 Raad van Europa, Rapport aan de Belgische regering betreffende het bezoek van het Europees Comité ter 

voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing aan België van 31 augustus 
tot 12 september 1997, o.c., 15. 

32 Vast Comité P - Dossier nr. 9380/97. 
33 Raadpleeg hiervoor, hoofdstuk ...., blz. ... van dit rapport. 
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Een aantal vaststellingen wijzen op disfuncties die in een democratische samenleving 
onaanvaardbaar zijn. 
Dat zijn de reeds door het C.P.T. aangehaalde fysieke geweldplegingen, het gebrek aan 
volwaardige voeding tijdens de vrijheidsberoving; het gebrek aan minimaal comfort tijdens de 
langdurige vrijheidsberoving en de willekeurige besluitvorming in verband met het toestaan van 
medische verzorging en het verwittigen van familie of vrienden (34). 
 
Vandaar dat op basis van de huidige vaststellingen een reeks aanbevelingen kunnen worden 
geformuleerd die moeten leiden naar sluitende en fundamentele waarborgen tegen slechte 
behandeling van burgers in de situatie van de vrijheidsberoving. 
 

 Een opleidingsprogramma te ontwikkelen voor alle politieambtenaren belast met de 
bewaking en behandeling van personen die van hun vrijheid beroofd zijn en voor alle 
officieren van gerechtelijke en bestuurlijke politie die verantwoordelijk kunnen gesteld 
worden voor het goede verloop van een vrijheidsberoving. 

 
 Een sluitende en vooral aangepaste regeling voorzien voor de voorziening van volwaardig 

voedsel en drank aan personen die van hun vrijheid werden beroofd (35). 
 

 Een wettelijke regeling ontwerpen die het toezicht en de controle op van hun vrijheid 
beroofde personen mogelijk maakt, door het verplicht aanleggen van een dossier voor 
elke persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd. 

 
 Een uniforme en gestandaardiseerde richtlijn ontwerpen voor het personeel belast met de 

bewaking van de van hun vrijheid beroofde personen : richtlijn die punt voor punt alle 
waarborgen tegen slechte behandeling moet voorzien. 

 
Deze aanbevelingen vormen slechts een aanzet tot een meer uitgewerkt en gedetailleerd systeem 
van richtlijnen die in het eindrapport van het voornoemde onderzoek zullen worden ontwikkeld 
en die trouwens grotendeels in de lijn liggen van de aanbevelingen die het C.P.T. tot hiertoe heeft 
ontwikkeld. 
 

 
34 Vast Comité P, Dienst Enquêtes , onderzoeksverslag nr. 9380/97. 
35 De bestaande regeling is gebaseerd op terugbetalingstarieven vanwege de federale overheid aan de overheden 

onder wiens verantwoordelijkheid personen van hun vrijheid zijn beroofd. 

 Paragraaf 2 van de meest recente omzendbrief terzake, dd. 5 mei 1995 stelt dat :  

 "de laatste bedragen worden berekend volgens het indexcijfer 147, 79. Vermits ze niet meer aangepast zijn aan de 
levensduurte, werden ze herzien op basis van het indexcijfer van de maand december 1994, dat 160,98 bedraagt 
(sic)". 

 Daarmee heeft de overheid recht op terugbetaling van 58,- BEF voor een administratief aangehouden persoon, 
ongeacht de duur van zijn aanhouding die maximaal 12 uur kan bedragen. 

 De burger is beter af met een gerechtelijke aanhouding want dan heeft de overheid een waaier van tarieven klaar, 
gaande van 58,- BEF voor een ontbijt, over 72,- BEF voor een avondmaal tot en met 114,- BEF voor een 
middagmaal. 

 De omzendbrief voorziet niet of voor burgers die gedurende hun vrijheidsberoving niets hebben gekregen een 
kostennota mag worden ingediend. 
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roblemen. 
 

lijk is voor de openbare orde, een veiligheidsfouillering doen in de 
volgende gevallen : 

n zou kunnen dragen of enig 
voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde; 

persoon het voorwerp uitmaakt van een bestuurlijke of gerechtelijke 
aanhouding; 

 openbare bijeenkomsten die een reële bedreiging 
vormen voor de openbare orde; 

ersonen toegang hebben tot plaatsen waar de openbare orde wordt 
bedreigd. 

 

ijke tijd en de persoon mag te dien einde niet langer dan één 
                                                

1.3. Het uitvoeren van fouilleringen 
 
Het heeft lang geduurd vooraleer de wetgever tot een algemene en wettelijke 
fouilleringsconstructie is overgegaan.  Het was tegen de achtergrond van een levendig en actueel 
ongenoegen ingevolge de botsing van de rechtshandhaving met de rechtsbescherming dat de 
wetgever het nodig heeft geacht normerend te moeten optreden (36). 
 
Als we de parlementaire voorbereiding mogen geloven, dan heeft de wet op het politieambt dit 
probleem nagenoeg opgelost (37).  Dat is maar gedeeltelijk juist ! 
 
De regeling van de fouillering in de wet op het politieambt komt weliswaar tegemoet aan de 
noodzaak aan effectiviteit van de strafrechtspleging en bepaalde aspecten van bestuurlijke politie 
maar voldoet niet meer aan het criterium van het delicate evenwicht tussen de bescherming van 
de belangen van de maatschappij en de garantie van het respect voor de waarborgen van rechten 
en vrijheden van de burger. 
 
Vooral de toepassing van de zogenaamde veiligheidsfouillering (38) stelt meer en meer 
p

"De politieambtenaren kunnen bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke 
politie en om er zich van te vergewissen dat een persoon geen wapen draagt of enig 
voorwerp dat gevaar

 
 indien de politieambtenaar, op grond van de gedragingen van deze persoon, van 

materiele aanwijzingen of van omstandigheden, redelijke gronden heeft om te denken 
dat de persoon die aan een identiteitscontrole wordt onderworpen in de gevallen en 
de voorwaarden bepaald in artikel 34, een wape

 
 wanneer een 

 
 wanneer personen deelnemen aan

 
 wanneer p

De veiligheidsfouillering gebeurt door het betasten van het lichaam en de kleding van de 
gefouilleerde persoon evenals door de controle van de bagage.  Zij mag niet langer duren 
dan de daartoe noodzakel

 
36 C. D HAESE, De regeling van de fouillering en de identiteitscontrole in De nieuwe politiewetgeving in België, 

Kluwer Rechtswetenschappen, Deurne, 1993, 147. 
37 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Wetsontwerp op het politieambt - Memorie van toelichting, 

1637/1 - 90/91, 47 - 51. 
38 Wet op het politieambt, artikel 28. 
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ur worden opgehouden. 

 uitgevoerd door 
een politieambtenaar van hetzelfde geslacht als de gefouilleerde" (39). 

 van een veiligheidsfouillering op dezelfde wijze tewerk gaan als voor de 
entiteitscontrole (40). 

le wordt onderworpen 
utomatisch kan gefouilleerd worden en zelfs niet in die volgorde (41). 

 
ls twee duidelijk van elkaar te onderscheiden dwangmaatregelen niet beantwoord wordt (42). 

dt in een 
ollectieve "stripparty" al dan niet op bevel van een officier van bestuurlijke politie. 

m in of onder de klederen voorwerpen te vinden die bedreigend kunnen zijn voor derden (43 . 

ering en gerechtelijke fouillering (opsporingsfouillering) helemaal niet meer 
uidelijk is (44 . 

 van belangen die in verschillende dossiers naar voor is gekomen en die 
en oplossing behoeft. 

"aanwijzingen" soms al te extensief wordt aangewend en door een te systematische aanwending 
                                                

u
 
In de in 3° en 4° bedoelde gevallen wordt de fouillering uitgevoerd op bevel en onder 
verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie; zij wordt

 
Volgens de Memorie van Toelichting moet de politieambtenaar bij het beoordelen van de 
uitvoeringsmodaliteiten
id
 
Daaruit wordt afgeleid dat iedere burger die aan een identiteitscontro
a
 
Hieruit blijkt dat de vraag naar het onderscheid tussen identiteitscontrole en veiligheidsfouillering
a
 
De meeste problemen doen zich voor in de gevallen voorzien in artikel 28, 3° en 4°.  Het is geen 
alleenstaand geval dat in dergelijke omstandigheden de veiligheidsfouillering ontaar
c
 
Sommige bronnen stellen dat de af te tasten personen kunnen worden verplicht zich uit te kleden 

)o
 
Dezelfde bron voegt er echter aan toe dat in dergelijke omstandigheden de scheiding tussen 
veiligheidsfouill

)d
 
Het is deze vermenging
e
 
De gerechtelijke fouillering stelt minder problemen zij het dat de interpretatie van het begrip 

 
39 Wet op het politieambt, artikel 28, §1. 
40 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Wetsontwerp op het politieambt - Memorie van toelichting, o.c., 

48. 
41 In het tijdschrift "Police-Info", nr. 6, mei 1998, uitgegeven door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt staat 

o.m. het volgende te lezen : 

 "(...) Artikel 28 §1 laten de veiligheidsfouillering dus toe in volgende gevallen 

 1. Personen aan een identiteitscontrole onderworpen : een dergelijke fouille kan door elke politieambtenaar 
(geen hulpagent) uitgevoerd worden, het heeft tot doel de veiligheid van de politieambtenaar te waarborgen.  Zij 
gaat dus in principe de identiteitscontrole vooraf, maar kan ook nadien gebeuren als t.g.v. de identiteitscontrole 
zou blijken dat de dader gewapend zou kunnen zijn (…)". 

42 C. D HAESE, o.c., 149 
43 L. VAN OUTRIVE, Ordehandhaving en Mensenrechten in Mensenrechten tussen retoriek en realiteit, Mys & 

Breesch uitgevers, Gent, 1994, 153. 
44 Ibidem, 155. 
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ervan zijn uiteindelijk doel voorbij dreigt te schieten (45). 
 

"Bij het vervullen van hun gerechtelijke opdrachten, kunnen de politieambtenaren een 
gerechtelijke fouillering verrichten van de personen die het voorwerp uitmaken van een 
gerechtelijke aanhouding, alsook van de personen ten aanzien van wie aanwijzingen 
bestaan dat zij overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in verband met een misdaad of 
wanbedrijf bij zich dragen. 
 
De gerechtelijke fouillering mag niet langer duren dan de daartoe noodzakelijke tijd en 
de persoon mag te dien einde niet langer dan zes uur worden opgehouden. 
De gerechtelijke fouillering wordt uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen en onder 
verantwoordelijkheid van een officier van gerechtelijke politie" (46). 

 
De derde vorm van fouillering die door de wet op het politieambt is geregeld betreft de 
fouillering op het lichaam of de fouillering van een persoon die in de cel wordt opgesloten. 
 

"De politieambtenaren kunnen personen die in een cel worden opgesloten vooraf op het 
lichaam fouilleren. 
Deze fouillering heeft tot doel zich ervan te vergewissen dat de persoon niet in het bezit is 
van voorwerpen of stoffen die gevaarlijk zijn voor hemzelf of voor anderen of die van die 
aard zijn een ontvluchting te vergemakkelijken en mag niet langer duren dan de daartoe 
noodzakelijke tijd.  Zij wordt uitgevoerd door een politieambtenaar of een andere persoon 
van hetzelfde geslacht als de gefouilleerde en naargelang van het geval, overeenkomstig 
de richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke of 
gerechtelijke politie" (47). 

 
Ook al bestaat over de aanleiding tot deze vorm van fouillering geen betwisting is ook hier 
gebleken dat het verschil tussen eigenlijk en oneigenlijk gebruik van deze maatregel niet zo groot 
is. 
 
Auteurs zijn het er over eens dat de fouillering op het lichaam grondiger is dan de overige 
vormen van fouillering en dat het feit dat de persoon in kwestie zich helemaal moet uitkleden niet 
kan worden uitgesloten (48). 
 
De problemen die in dit verband zijn gerezen vormen een variante op dit thema.  Het is namelijk 
gebleken dat in sommige politiekorpsen een gewoonte bestaat om de fouillering op het lichaam 
grondig uit te voeren door o.m. de personen te verplichten zich helemaal uit te kleden ... om ze 
daarna spiernaakt of voorzien van het hoogstnodige in de cel de stoppen.  In een ander geval 
wordt de "ceremonie" geobserveerd via de telebewaking in het wachtlokaal van de politiepost. 
 
De burger mag zich tegen een regelmatig uitgevoerde fouillering niet verzetten en moet in 

 
45 Zo worden reizigers op de zogenaamde "drugstreinen" komende uit Nederland soms systematisch onderworpen 

aan opsporingsfouilleringen, waarbij het zich op de trein bevinden alleen al als de "aanwijzing" geldt. 
46 Wet op het politieambt, artikel 28, §2. 
47 Ibidem, artikel 28, §3. 
48 C. D HAESE, o.c., 157. 
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voorkomend geval de fouillering met enige noodzakelijke dwang ondergaan.  Spijtig genoeg 
heeft de wetgever niets voorzien inzake sanctionering van de politieambtenaar die een 
onregelmatige fouillering uitvoert. 
 
De wet op het politieambt heeft ongetwijfeld de verdienste de problematiek van de fouillering 
voor het eerst een wettelijke basis te geven. Zes jaar na datum is het echter duidelijk dat een en 
ander moet bijgestuurd worden en dat bepaalde normen nader moeten worden uitgelegd of 
toegevoegd. 
 

 De veiligheidsfouillering mag niet automatisch gekoppeld worden aan de 
identiteitscontrole.  Beide maatregelen zijn afzonderlijke dwangmiddelen die elk hun 
eigen doelstelling hebben. 

 
 De veiligheidsfouillering moet beperkt blijven tot haar doelstelling en mag niet 

automatisch overgaan in een gerechtelijke fouillering (opsporingsfouillering) of als 
zodanig worden aangewend. 

 
 De opsporingsfouillering is in theorie een meer verregaande vorm van fouillering.  Het 

enkele criterium "aanwijzingen" laat dan ook de poort van de willekeur iets te ver open. 
 

 De fouillering op het lichaam moet in zodanige omstandigheden verlopen dat het 
schaamtegevoel van de burger niet wordt gekwetst en mag niet als verkapte straf worden 
gebruikt. 

 
 De verantwoordelijkheid van de officieren van gerechtelijke en bestuurlijke politie, onder 

wiens toezicht de fouilleringen verlopen, moet scherper worden gesteld.  Ingeval van 
misbruiken moeten zij mee aansprakelijk worden gesteld, hetzij rechtstreeks, hetzij 
onrechtstreeks. 

 
De aantasting van de menselijke waardigheid is een te ingrijpende maatregel om met loutere 
juridisch-technische maatregelen te worden geregeld.  In een periode waarin de relatie politie-
publiek zwaar op de proef wordt gesteld kunnen de politieoverheden noch de politiediensten het 
zich permitteren door onzorgvuldigheid van de regelgeving deze relatie verder op de helling te 
stellen. 
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2. De coördinatie en de doelmatigheid van de politiediensten 
 
Krachtens de wet van 18 juli 1991 moet het Vast Comité P toezien op de coördinatie en de 
doelmatigheid van de politiediensten (49). 
 
Traditioneel is deze opdracht het voorwerp van de zogenaamde toezichtsonderzoeken die het 
Vast Comité P op eigen initiatief of in opdracht uitvoert. 
 
De controle op de doelmatigheid impliceert het meten van de prestaties, met als belangrijkste 
doel bij te dragen tot een betere besluitvorming teneinde betere resultaten te bereiken (50). 
 
De controle op de coördinatie moet verlopen via de controle op de uitvoering ervan, vermits 
coördinatie van beheer en beleid een verantwoordelijkheid is van de regering.  Dat heeft het Vast 
Comité P in het verleden niet belet de vastgestelde disfuncties op het niveau van de 
politiediensten te koppelen aan disfuncties op het niveau van het beleid en/of het beheer (51). 
 
Het was weinig waarschijnlijk dat, na de tumultueuze gebeurtenissen van 1996-1997 die het land 
dooreen hebben geschud en die o.m. een aantal verregaande conclusies en aanbevelingen tot 
gevolg hadden (52), er dit jaar evenveel zou te vertellen zijn. 
 
Afgezien van de revolutionaire politieke wending als gevolg van de ontsnapping van 's lands 
vijand nummer één, en die verder in dit hoofdstuk behandeld wordt, vormen de bevindingen van 
de afgewerkte toezichtsonderzoeken niet meer dan een bevestiging van wat reeds eerder werd 
voorgesteld. 
 
Op het vlak van de doelmatigheid is nog maar eens gebleken dat de principes van modern 
management in vele traditionele politieorganisaties nog niet zijn doorgedrongen en dat de huidige 
modellen van politiestructuur niet aangepast zijn aan de nieuwe opdrachten die de overheden de 
verschillende politiediensten opleggen (53). 
 
Onverminderd en onafgezien van de hervormingen die nu op stapel staan zal het noodzakelijk 
zijn zowel op federaal als op lokaal vlak te opteren voor professioneel management door o.m. de 
opleiding van de bestaande en de toekomstige politiechefs aan te passen en te hervormen. 
 
De grote meerderheid van de huidige generatie politieofficieren is immers gevormd vanuit een 
juridisch en beroepstechnisch concept hetgeen de evolutie van de traditionele politieorganisatie 
naar moderne bedrijfsorganisatie er niet eenvoudiger op maakt. 
 
Op het vlak van de coördinatie is ook de vaststelling bevestigd dat ondanks de enorme 
inspanningen die de overheid zich heeft getroost om de coördinatie tussen de politiediensten te 

                                                 
49 Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, B.S. van 26 juli 1991. 
50 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1997, 225. 
51 Belangrijkste voorbeelden daarvan betroffen de onderzoeksdossiers nr. 1561/96, 9167/96, 6346/96 en 8549/96. 
52 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1997, 203 - 233 en 236 - 238. 
53 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ibidem, 227. 
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verbeteren men moeilijk van een groot succes kan spreken (54).  Onderzoeken zoals dat naar de 
werking van de C.D.G.E.F.I.D. (55) bevestigen de structurele problemen die eigen zijn aan het 
bestaan van drie autonome, algemene politiediensten en die de gewenste coördinatie zo goed als 
onmogelijk maken (56). 
 
Hetzelfde onderzoek bevestigt nog een andere conclusie.  Namelijk dat het wettelijke arsenaal dat 
de relaties tussen de diensten, de taken, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden moet regelen 
zodanig verspreid zit en onvolledig is dat de lacunes talrijk zijn, de vaagheden en 
onduidelijkheden nog meer (57). 
 

 De verkeersproblematiek 
 
Een probleem dat de bijzondere aandacht van politiediensten- en overheden zou moeten 
wegdragen is de toenemende mate waarin het verkeer op de samenleving drukt. 
 
De zorg voor doelmatigheid en coördinatie van de twee grote politiediensten is hier van 
primordiaal belang.  De vraag wordt echter gesteld in hoeverre het verkeer niet wordt opgeofferd 
aan andere doelstellingen. 
 
België is een onveilig land (58).  Niet zozeer omwille van de criminaliteitsgraad of omwille van 
het risico op grote natuurrampen; maar eerder omwille van het verkeer (59). 
 
Wat de burger daarbij het meest stoort is de verkeersonleefbaarheid; dat wil zeggen één of andere 
manier van hinder veroorzaakt door het verkeer. 
 
Onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen en slachtofferschap zijn fenomenen die meetbaar zijn 
en ook registreerbaar (60). 
Van alle bevraagde buurtproblemen in de federale veiligheidsmonitor komen verkeersproblemen 
het meest voor (61). 
Bovendien behaalt de verkeersindicator in alle geografische entiteiten van de federale 
veiligheidsmonitor (land, gewesten en gemeenten) de hoogste score (62). 
 

 
54 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ibidem, 234. 
55 Vast Comité P, toezichtsonderzoek nr. 9392/96. 
56 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1997, 234 - 235. 
57 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1997, 236. 
58 Verkeersveiligheid in België, Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid, Brussel, 1996. 
59 In 1996 gebeurden er in België 48.750 verkeersongevallen met lichamelijk letsel met in totaal 68.259 slachtoffers, 

waarvan 1.356 dodelijk.  In internationaal verband is dat één van de slechtste scores in Europa. 
60 De veiligheidsmonitor, Algemene Politiesteundienst, Afdeling Politiebeleidsondersteuning, Brussel, 1998. 
61 In de top-tien van de meest voorkomende buurtproblemen op nationaal niveau staan vier verkeersproblemen : 

onaangepaste snelheid (42%), agressief verkeersgedrag (30%), geluidsoverlast in het verkeer (24%) en 
aanrijdingen (10%). 

62 De veiligheidsmonitor, o.c., 13. 
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Ondertussen blijft het voertuigenpark jaar na jaar toenemen en de verkeersdrukte bijgevolg ook. 
 
Meer dan redenen genoeg dus om ervan uit te gaan dat de overheid en de politiediensten een 
gelijkmatige verhoging van inzet en energie demonstreren. 
 
Er zijn echter aanwijzingen die deze veronderstelling niet ondersteunen. 
 
Uit een aantal toezichtsonderzoeken die de structurele disfuncties bij politiediensten 
onderzochten blijkt dat de verkeersproblematiek absoluut geen prioriteit is. 
Uit de analyse van klachten en aangiften blijkt daarentegen dat verkeershinder zelfs een 
aanleiding kan zijn om klacht tegen de politie in te dienen.  Daarbij worden ernstige vraagtekens 
gezet bij het functioneren van politiekorpsen als het gaat om de kwaliteit en de kwantiteit van de 
inspanningen om het verkeer in goede banen te leiden. 
 
Een en ander is mee het gevolg van de verhoogde aandacht voor de "criminele" veiligheid van de 
burger zowel op het terrein als op het niveau van het beleid. 
De opeenvolgende reorganisatie- en moderniseringsprojecten hebben doorgaans een 
taakverbreding tot gevolg.  Specialistische diensten worden steeds vaker vervangen door 
geïntegreerde diensten. 
 
In de praktijk betekent dit, dat specifieke verkeerstaken en -diensten worden afgebouwd.  Een 
ander verschijnsel dat zich sterk doorzet is het "degraderen" van de verkeersopdrachten tot het 
niveau van de hulpagenten. 
 
Dit heeft tot gevolg dat de gespecialiseerde kennis van verkeershandhaving daalt en de 
interventiecapaciteit op het verkeersgebeuren afneemt (63). 
 
Afname van interventiecapaciteit betekent eveneens afname van zowel de objectieve als de 
subjectieve pakkans met een negatief gevolg voor de verkeersveiligheid (64). 
Verkeersovertredingen worden immers over het ganse grondgebied en massaal begaan door grote 
groepen van de bevolking.  De aard van de overtreding verschilt weliswaar naargelang de plaats, 
het tijdstip en het vervoermiddel (65) maar het resultaat blijft ongeveer hetzelfde : hinder voor 
anderen en onveiligheid. 
 
Aangezien het utopisch is om alle verkeersovertredingen te willen verbaliseren zijn twee zaken 
van belang.   
 
Ten eerste : het vaststellen van prioriteiten in het verkeer, in functie van tijd en plaats.  Projecten 

 
63 De rijkswacht verbaliseerde globaal genomen in 1996 een stuk minder dan in 1990, 1991 en 1992 - Belgisch 

Instituut voor verkeersveiligheid, Jaarverslag 1996, Brussel 91 - 92. 

Voor de gemeentepolitie zijn geen cijfers beschikbaar, tenzij uitzonderlijk per korps. 

Uit het jaarverslag van de verkeerspolitie van de stad Antwerpen blijkt ook dat het aantal vaststellingen globaal 
genomen daalt.  Als reden wordt hiervoor onder meer opgegeven : de reorganisatie van het korps, een ... 
vakbondsactie - Verkeerspolitie Antwerpen, Jaarrapport, Antwerpen, 1997. 

64 De objectieve pakkans is de werkelijke kans om gepakt te worden op een overtreding, terwijl de subjectieve 
pakkans de door de weggebruiker geschatte kans om gepakt te worden betreft. 

65 M. VAN SNICK & M. SCHEERS, Het nieuwe politiebestel en het verkeer, Via Secura, nr. 40, 16. 
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van gericht verkeerstoezicht verhogen de kans op succes omdat zij voldoende lang en intensief 
kunnen worden volgehouden (66). 
 
Ten tweede : de preventieve aanwezigheid van de politie in het verkeer.  Naarmate de intensiteit 
van het politietoezicht toeneemt en de weggebruiker dit ook daadwerkelijk merkt zullen de 
verkeersregels beter worden nageleefd.  Verkeerstoezicht draagt dus bij tot verkeersveiligheid en 
dus ook tot doelmatigheid van de politie. 
 
Omwille van de verhoogde aandacht die aan algemene en bijzondere veiligheid wordt 
geschonken, is het verkeerstoezicht de jongste jaren onder druk komen te staan.  De 
doelmatigheid van een politiedienst wordt niet gemeten aan de hand van een reorganisatie of van 
een of ander ambitieus project.  Ze wordt wel gemeten door de mate waarin ze erin slaagt een 
daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de gemeenschap. 
 
De op handen zijnde politiehervorming mag niet de fout maken het verkeersprobleem op te 
offeren aan de georganiseerde criminaliteit en andere grensoverschrijdende fenomenen. 
 
Bovendien dreigt de structurele hervorming alleen nog plaats te bieden voor een federale 
verkeerspolitie (hoofdzakelijk bevoegd voor autosnelwegen e.d.) en enkele verkeerspolities in 
grote steden. 
 
Om de aldus ontstane leemte op het enorme tussenniveau op te vullen zal het noodzakelijk zijn de 
oprichting te voorzien van gespecialiseerde en goed uitgebouwde verkeerseenheden op het niveau 
van de IPZ's of groepen van IPZ's. 
 

 De reorganisatie   
 
Op 24 mei 1998 werd tussen de meerderheidspartijen en vier demokratische oppositiepartijen een 
akkoord ondertekend dat de organisatie van de politiediensten op z'n zachtst gezegd radicaal 
wijzigt. 
 
Het "octopus-akkoord" is niet zozeer het resultaat van de conclusies van meerdere parlementaire 
onderzoekscommissies, zoals het wetsvoorstel beweert (67) maar eerder een "no nonsens" 
instelling die zowel bij de meerderheid als de oppositie ontstond, als gevolg van de ontsnapping 
van Marc Dutroux en de ontslagen die daarop volgden. 
 
De bij koninklijk besluit opgerichte werkgroep van ambtenaren (68) heeft in recordtijd een 
voorontwerp van wet klaargestoomd dat na bespreking binnen het Octopus-overleg werd 
omgedoopt tot wetsvoorstel tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus (69). 

 
66 Ibidem, 17. 
67 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1676/1-97/98, 15 juli 1998 - Wetsvoorstel tot organisatie van 

een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 
68 Koninklijk besluit van 8 juni 1998, tot instelling van een ambtelijke werkgroep politiehervormingen, B.S. van 23 

juni 1998. 
69 Daarnaast werd nog een tweede wetsvoorstel neergelegd tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van 

het gerechtelijk wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor Justitie, de benoeming en aanwijzing van 



- 21 - 

                                                                                                                                                        

 
Volgens de tekst van het wetsvoorstel is de tijd rijp om een radicale wijziging te realiseren van de 
organisatie van de politiediensten.  Er bestaat inderdaad geen twijfel over dat de huidige 
structuren niet langer zijn aangepast om hun talrijke opdrachten op de meest performante wijze 
uit te voeren (70).  Deze stelling wordt gemotiveerd door te verwijzen naar de opeenvolgende 
parlementaire onderzoekscommissies (71). 
 
Hoewel het wetsvoorstel met geen woord rept over de andere bronnen die in het recente verleden 
belangrijke dysfuncties van de bestaande politieorganisatie hebben aangetoond is het duidelijk 
dat een aantal krachtlijnen van de hervorming reeds eerder werden aangegeven. 
 
Ook het Vast Comité P heeft in het verleden, in de uitvoering van zijn wettelijke opdracht, een 
aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd die thans in het reorganisatieschema zijn terug 
te vinden. 
 
In zeer algemene termen gaat het wetsvoorstel ervan uit dat politiediensten in de samenleving een 
weliswaar essentiële rol spelen, maar dat hun werk slechts zin kan hebben in een algemeen kader, 
nl. de manier waarop de samenleving voor de sociale integratie en de ontplooiing van haar leden 
zorgt (72). 
 
Meer dan eens heeft het Vast Comité P erop gewezen dat  
 

"reorganisatie(s) en of herstructurering(en) maar verantwoord zijn als daarbij wordt 
uitgegaan van de belangen van de bevolking en van de lokale, democratisch verkozen 
overheden" (73). 
 
"Het is al even duidelijk dat alvorens over structuren en functies te redetwisten men eerst 
moet klaarheid scheppen over de algemene en bijzondere doelstellingen van het 
veiligheidsbeleid in het algemeen en het politiebeleid in het bijzonder" (74). 

 
En verder : 
 

het is helemaal niet ondenkbaar dat men na deze denkoefening tot andere conclusies komt 
 

magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten - 1677/1-97/98. 
70 Gedr. St. Kamer, 1676/1 - 97/98, o.c., 1. 
71 De parlementaire onderzoekscommissie "Dutroux, Nihoul en consorten" (cf. Gedr. St., Kamer, 1996-1997, 

nr.713/6, pp. 1 t/m 310), het verslag betreffende de evaluatie van de politiediensten van de senaatscommissie voor 
de binnenlandse en administratieve aangelegenheden (cf. Parl. St., Senaat, 1996-1997, nr. 1/700/1, p. 1 tot 160), 
de zogenaamde bendecommissie bis over de dodelijke aanslagen van Brabant (cf. Gedr.  St., Kamer, 1997-1998, 
nr. 573/7 e.v.) die de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie herneemt over de manier 
waarop de strijd tegen het banditisme en het terrorisme wordt georganiseerd (cf. Gedr. St., Kamer, 1989-1990, nr. 
59/8, 59/9 en 59/10) en tenslotte het verslag van de verenigde Commissies Binnenlandse aangelegenheden van de 
Kamer en de Senaat (Gedr. St., Kamer, 1997-98, nr. 139/1) over de nota van 7 oktober 1997 van de regering 
inzake de hervorming van de politiediensten. 

72 Gedr. St. Kamer, 1676/1 - 97/98, o.c., 2. 
73 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1994, 120 en Jaarverslag 1997, 237. 
74 Ibidem. 
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dan deze die tot nu toe op tafel liggen" (75). 
 
Dat is dan ook gebleken ! 
 
De wetsontwerpen tot reorganisatie van de politie die de regering bij het parlement wou indienen 
(76) waren inderdaad niet gebaseerd op een duidelijk en maatschappelijk gesteund project en 
vormden dan ook voorwerp van kritiek, zowel binnen de meerderheid als vanwege de oppositie. 
 
Zij waren het gevolg van diverse voorstellen tot hervorming van de politiediensten (77) maar die 
ondanks hun onderlinge verschillen en gelijkenissen geen van alle een duidelijk beeld gaven over 
de maatschappelijke finaliteit van de politie (78). 
 
Volgens het wetsvoorstel vormt het democratisch toezicht op de politiediensten een basiselement 
van de rechtsstaat (79).  Het wordt eerst en vooral verzekerd door de tussenkomst van de wetgever 
in de omschrijving van de opdrachten en bevoegdheden. 
 
De wetgever heeft hier nog een enorme taak voor de boeg ! 
 
Jaar na jaar heeft het Vast Comité P gewezen op de dringende noodzaak om politiebevoegdheden 
en -technieken wettelijk te regelen en op de dreigende vlucht van goed georganiseerde 
politiediensten naar ongecontroleerde autonomie en onafhankelijkheid (80). 
 
Ondertussen is een herziening van het wetboek van strafvordering goedgekeurd maar zonder een 
regeling voor de bijzondere opsporingsmethodes. 
 
Het democratisch toezicht wordt in de tweede plaats verzekerd door de goede werking van de 
politieke overheden op de politiële structuur.  Voor de uitoefening van de gerechtelijke politie 
garanderen de gerechtelijke overheden dat de politie, in de uitoefening van zijn functies, 

 
75 Ibidem.. 
76 Op de Ministerraad van 18 februari 1998 zijn in totaal drie voorontwerpen van wet goedgekeurd : 

 Voorontwerp van organieke wet van de nationale politie. 

 Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt; het Wetboek van 
Strafvordering; de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en de wet 
van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen. 

 Voorontwerp van wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. 
77 Parlementair onderzoek naar de wijze waarop het onderzoek door politie en gerecht werd gevoerd in de zaak 

"Dutroux, Nihoul en consorten", o.c. 

 Evaluatie van de politiediensten - Verslag namens de Commissie voor de Binnenlandse en administratieve 
aangelegenheden, Parl. St. Senaat, 1996-1997, nr. 1/700/1. 

 De commissie voor een efficiëntere politiestructuur - eindrapport, 20 juni 1997. 
78 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1997, 237. 
79 Gedr. St. Kamer, o.c., 2. 
80 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1994, 125-130;  Jaarverslag 1995, 175; Jaarverslag 

1996, 107-114 en Jaarverslag 1997, 230-233. 
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rekenschap aflegt aan externe overheden (81). 
 
Voor wat betreft de politieke (bestuurlijke) overheden is die verzekering helemaal niet evident. 
 
In het recent verleden is namelijk gebleken dat op dit vlak de plannen van de overheid niet altijd 
hebben geleid tot de verwezenlijking van de doelstellingen die men voor ogen had.   
 
Tegen de verwachtingen in bood het Pinkersplan geen oplossing voor de relatieproblemen tussen 
de rijkswacht en de andere politiediensten; integendeel (82).. 
 
Politieke afspraken, zoals in het Pinksterplan vastgesteld, werden door interne reorganisaties op 
de helling gezet (83). 
 

"Het concept van lokale en gedecentraliseerde politie moet het mogelijk maken de 
basispolitiezorg te verlenen aan alle burgers, ongeacht wie de verlener is.  Wanneer twee 
politiediensten zich echter deze taak op dezelfde plaats gaan betwisten is dat overbodige 
luxe, die onze maatschappij zich niet meer kan permitteren" (84). 

 
Vier jaar na datum is deze aanbeveling dan toch een feit geworden. 
 
De lokale overheden, de burgemeesters moeten in staat zijn de leiding en de strategie van de 
acties waar te nemen en worden als belangrijke pijlers voor de coördinatie beschouwd (85). 
 
Dat is ongetwijfeld zo, zij het dat in de praktijk de doelmatigheid van de politiediensten fel te 
lijden heeft onder een gebrek aan professionaliteit en het feit dat vele burgemeesters als spilfiguur 
in het veiligheidsbeleid niet opgeleid zijn voor dit soort verantwoordelijkheden (86). 
 
Anderzijds worden de gerechtelijke overheden in staat geacht de informatie en het onderzoek te 
leiden met inbegrip van de proactieve opsporingsmethodes (87). 
 
De opsporingsproblemen die de laatste twee jaar aan het licht zijn gekomen zijn echter niet 
allemaal politieproblemen. 
 
De huidige stand van de regelgeving is niet aangepast aan de courante politiepraktijken die bij 
gebrek aan juridische basis een eigen bestaan gaan leiden (88) en die bovendien profiteren van een 

 
81 Gedr. St. Kamer, o.c., 2 - 3. 
82 P. DE HERT, De politiehervorming en de heilzaamheid van het publieke, Panopticon, 1998, nr. 3, 203. 
83 Onder meer de complementariteitsrol van de rijkswacht ten opzichte van de gemeentepolitie en de toepassing van 

de omzendbrief OOP 13 van 26 april 1990. 
84 Vast Comité van Toezicht van de politiediensten, Jaarverslag 1994, 130. 
85 Gedr. St. Kamer, o.c., 2. 
86 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1996, 118. 
87 Gedr. St. Kamer, o.c., 2. 
88 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1997, 230. 
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gebrek aan deskundig en professioneel toezicht op de kwaliteit van de uitvoering (89). 
 

"Een reorganisatie van het politielandschap zal maar kans op slagen hebben als ongeveer 
maar liefst helemaal gelijktijdig de politieoverheden de nodige inspanningen doen en de 
nodige middelen krijgen om hun verantwoordelijkheden op te nemen.  Dit betekent dus 
een versterking en een kwaliteitsverbetering op het niveau van het bestuurlijk gezag en 
een ingrijpende reorganisatie van het justitieapparaat" (90). 

 
Titel I van het wetsontwerp omvat de algemene bepalingen die de uitdrukking zijn van het 
concept van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.  Het lokaal niveau 
waar één politiekorps belast wordt met het verzekeren van de gehele basispolitiezorg.  Het 
federaal niveau waar ook een ander politiekorps de gespecialiseerde functies en de steun aan de 
lokale politie verzekert (91). 
 
Is dit nu de ideale politieorganisatie ? 
 
Het vraagstuk van de ideale politieorganisatie kan niet enkel beantwoord worden in termen van 
efficiëntie en rationalisatie (92).  Politie is geen instituut of een bedrijf, maar een project dat moet 
gedragen worden door een brede maatschappelijke basis (93). 
 

"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" (94). 

 
De toekomst zal dus moeten uitwijzen in hoeverre de gebeurtenissen van de laatste twee jaar een 
totale reorganisatie van het hele politielandschap noodzakelijk maakten of, men niet beter, zowel 
in hoofde van socio-economische redenen als in hoofde van reële haalbaarheid een gedeeltelijke 
hervorming had voorzien. 
De meest fundamentele vaststellingen uit de geciteerde parlementaire onderzoeken zijn immers 
niet zozeer gericht op het "tabula-rasa model" maar eerder op een herstructurering van de 
opsporing zowel op operationeel als op institutioneel niveau (95). 
 
De thans geplande reorganisatie houdt immers het gevaar in dat de daadwerkelijk, broodnodige 
hervormingen niet de aandacht zullen krijgen die ze verdienen en bij gebrek aan middelen op de 

 
89 Ibidem, 230 - 231. 
90 Ibidem, 238. 
91 Gedr. St., Kamer, o.c., 3. 
92 P. DE HERT, o.c., 204. 
93 Ibidem. 
94 F. DENIS, Voor een modern en efficiënt veiligheidsbeleid en veiligheidssysteem, in De politiediensten in België, 

Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1989, 5. 
95 C. FIJNAUT, Maar toch !, Over de hervorming van het politiebestel, Vigiles, 1998, nr. 1, 2. 
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lange baan zullen worden geschoven (96). 
 
Titel II van het wetsvoorstel betreft het lokaal niveau volgens de principes van één politiedienst 
die instaat voor de hele basispolitiezorg en die haar opdrachten uitvoert volgens een 
geïntegreerde aanpak gebaseerd op de "Community-Policing". (97) 
 
Volgens de Senaatscommissie voor binnenlandse en administratieve aangelegenheden is 
"community-policing" zowel een filosofische als organisatorische strategie die de politie en de 
lokale bevolking in staat stelt nauw samen te werken teneinde de misdrijven op te lossen, en het 
onveiligheidsgevoel, de verstoring van de samenleving en de wijkdelinkwentie te voorkomen.(98)  
 
We kennen nog een andere, meer taakgerichte omschrijving van het begrip, zoals voorgesteld in 
de richtlijnen inzake de interpolitiezones. (99) Maar wie de literatuur erop naslaat zal er nog wel 
een paar vinden. (100) 
 
In ieder geval is men het er op beleidsniveau over eens dat "community-policing" een andere 
visie op de plaats van de politie in de maatschappij verlangt. In dat verband is het concept van 
lokale politie, als één korps in één zone, een goede keuze. 
 
Maar, "community-policing" verlangt naast een andere visie op politie ook grondige wijzigingen 
in organisatiestructuur, organisatiecultuur en -strategie. (101) 
 
Vele politiekorpsen in België zijn toonbeelden van traditionele organisaties met het accent op 
hiërarchie, centrale organisatie en sterk gespecialiseerde taakverdeling. Begrippen van modern 
management als middel en niet als doel zijn nauwelijks gekend of worden zelden toegepast. (102) 
 
Deze traditionele politieorganisaties kennen ook de hen typerende korpscultuur met de nadruk op 
"crime-fighting", stereotype taakuitvoering, interne beslotenheid en de "wij-mentaliteit".(103) 
 
Diezelfde politieorganisaties werken doorgaans ook steeds volgens hetzelfde reactieve stramien : 
patrouilleren (al dan niet gericht), interventies (al dan niet via het centraal oproepnummer) en 
criminaliteitsonderzoeken. 
 
Tenslotte wordt de gemeenschap vaak als een homogeen geheel gezien, daar waar ze, vnl. in de 
steden uit zeer verscheiden groepen met totaal verschillende culturele - en sociaal-economische 

 
96 C. FIJNAUT, Maar toch !, Over de hervorming van het politiebestel, Vigiles, 1998, nr. 1, 2. 
97 Gedr. St. Kamer, o.c., 4-5 
98 Parl. St. Senaat, 1996-1997, nr. 1/700/1, 129-130. 
99 Omzendbrief IPZ 1 van 5 december 1995 - Ministerie van Binnenlandse Zaken, B.S. van 29 december 1995. 
100 In dat verband, raadpleeg : T. Vanden Broeck en C. Eliaerts, Community- Policing, Uitgeverij Politeia VZW., 

Brussel, 1994. 
101 T. Vanden Broeck en C. Eliaerts, Community-Policing : een basis voor de politiezorg in ons land ?, Politeia, 

1995, nr. 9, 5-13. 
102 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 174 en Jaarverslag 1997, 225-229. 
103 Ibidem, Jaarverslag 1997, 227. 
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achtergronden bestaat. 
Het contact met de gemeenschap beperkt zich echter doorgaans tot de "gehoorzame" 
middenklasse. 
 
Aan deze strategieën, structuren en culturen sleutelen vraagt meer dan een theoretisch concept. 
Dit vraagt een grondige hervorming van de opleiding van politieambtenaren op alle niveaus (104), 
enorme investeringen in mensen en middelen en de politieke wil om duidelijke keuzes te maken 
en de veranderingen daadwerkelijk te ondersteunen. 
 
Het is duidelijk dat de implementatie van community-policing wellicht de zwaarste opdracht is 
waar de politieke overheid voor staat. Een filosofie alleen en enkele samenlevingscontracten 
zullen niet volstaan. 
 
De politiezorg op lokaal niveau wordt geleverd binnen de politiezones die uit één of meer 
gemeenten kunnen bestaan. Ze worden ingesteld op basis van de huidige IPZ's.  (105) 
Het wetsvoorstel voorziet nochtans de mogelijkheid tot aanpassingen op grond van ervaringen die 
werden opgedaan en waarbij rekening zal worden gehouden met personeelssterkte, aanrijtijden en 
sociaal-economische en bestuurlijke karakteristieken van een zone. 
 
Op basis van deze criteria zullen politiezones ongetwijfeld bijdragen tot een verbetering van de 
dienstverlening aan de bevolking. De lokale overheden zullen een deel van hun macht moeten 
delen en hun soms (dorps) politieke wijze van beheer moeten aanpassen aan de nieuwe 
structuren. (106) 
 
Het implementeren van politiezones kan echter niet los gezien worden van kwaliteitsverbetering 
op alle niveaus van gezag, leiding en toezicht. (107) 
 
In diverse toezichtsonderzoeken die het Vast Comité P in de loop der jaren uitvoerde werd 
vastgesteld dat een aantal politiekorpsen hoegenaamd niet voldeed aan een aantal normen, inzake 
personeel, bewapening, uitrusting, enz. 
Deze normen, voorgeschreven door de federale overheid, konden echter door deze laatste niet 
worden gecontroleerd omdat krachtens de principes van het administratief toezicht het aan de 
Gewesten toekwam de beslissingen van lokale overheden te beoordelen. 
 
Reeds in 1996 stelde het Vast Comité P daarover het volgende : 

"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."(108) 

 
104 Ibidem, Jaarverslag 1995, 174; Jaarverslag 1996, 117-118 en Jaarverslag 1997, 225-229. 
105 Gedr. St. Kamer, o.c., 15. 
106 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1996, 120. 
107 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1996, 121. 
108 Ibidem, 126. 
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Het wetsvoorstel voorziet nu de invoering van een mechanisme van specifiek toezicht op de 
gemeentelijke beslissingen en op de beslissingen van de meer gemeentelijke organen om te 
vermijden dat lokale overheden beslissingen zouden nemen of nalaten te nemen die de 
basispolitiezorg in het gedrang zouden brengen. (109) 
 
Titel III van het wetsvoorstel is gewijd aan het federaal niveau. (110) 
 
Reeds vanaf de jaren '80 is gepleit voor een integratie van de toenmalige nationale politiediensten 
(de gerechtelijke politie en de rijkswacht). (111) 
Ofschoon er meer dan voldoende reden was om dit te doen hebben de opeenvolgende regeringen 
verkozen dit niet te doen. 
Ook de huidige regering was tot in 1996 niet bereid dit te doen. Dit leidde onder meer tot de 
tragikomische situatie rond de taakverdeling inzake gerechtelijke politie waarbij men de indruk 
kreeg dat georganiseerde misdaad meer een soort op de beurs genoteerd produkt was en minder 
een belangrijke bedreiging voor het algemeen belang. (112) 
 
Door de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid af te wentelen op de politiediensten 
versterkte de overheid de concurrentieslag en gaf de in de pers druk becommentarieerde 
opbodpolitiek de indruk van een totale politieoorlog. (113) 
 
Het wetsvoorstel voorziet de totale integratie van de gerechtelijke politie en de rijkswacht in één 
federale politie met een gelijktijdige versterking van de zeggenschap van Justitie. Dat is een 
goede beslissing ! 
 
In het verleden is gebleken dat de communicatie tussen de nationale politiediensten en de 
gemeentelijke politiekorpsen niet altijd even vlot en efficiënt verliep. Dat zal ook een zwak punt 
worden in de nieuwe structuur. 
Meer bepaald op het vlak van de ordehandhaving en het opsporingswerk zal snel blijken in 
hoeverre de voorziene structuren omspringen met de principes van specialisatie en subsidiariteit. 
 
Bijzondere aandacht moet geschonken worden aan de technische en wetenschappelijke politie. 
Hoewel sedert decennia stiefmoederlijk behandeld is een efficiënte technische en 
wetenschappelijke politie van kapitaal belang voor het opsporingswerk zowel op federaal als op 
lokaal niveau. 
Alle parlementaire onderzoekscommissies hebben hierop gewezen. 

 
109 Gedr. St. Kamer, o.c., 7. 
110 Ibidem. 
111 Vast Comité P - Advies nr. 1774/97 aan de Commissie voor Binnenlandse en Administratieve aangelegenheden 

van de Senaat met betrekking tot de hervormingen van het politielandschap, Parl. St. Senaat, 1996-1997, nr. 
1/700/1. 

112 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1996, 131. 
113 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1996, 131. 
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De technische en wetenschappelijke politie zou best als autonome structuur een plaats krijgen in 
de federale politie onder het wetenschappelijk gezag van het Nationaal Instituut voor de 
Criminalistiek en ten dienste van het gerechtelijk opsporingswerk op alle niveaus. (114) 
 
Titel IV van het wetsvoorstel bevat de niet onbelangrijke afstemmings- en integratiemechanismen 
die essentieel zijn om tot een geïntegreerde structuur te komen. (115) 
 
Er wordt een progressieve harmonisatie voorzien van : geldelijk statuut, pensioen, syndicaal 
statuut, geobjectiveerde aanwervings - en bevorderingsvoorwaarden, mandaatbeginsel voor 
politiechefs en periodieke evaluaties op basis van objectieve criteria. (116) 
 
Stuk voor stuk vanzelfsprekendheden in een geïntegreerde politiestructuur, maar daarom niet 
minder belangrijk. 
Zelfs vóór de beslissing om over te gaan tot integratie waren deze elementen in feite 
onontbeerlijk om tot coördinatie en samenwerking te komen. 
Vandaar dat zij stuk voor stuk terug te vinden zijn in vroegere aanbevelingen aan het parlement 
en aan de politieoverheden op federaal en lokaal niveau. (117) 
 
De opleiding wordt, terecht, aanzien als een belangrijke factor voor het scheppen van een 
politiecultuur die de waarden van onze democratische samenleving eerbiedigt en die ook 
aandacht heeft voor de dienstverlening naar de burgers toe. (118) 
 
Niemand die dit zal tegenspreken ! 
 
Ook op internationaal niveau is opleiding en vorming een prioriteit. Vandaar dat niet alleen in de 
verschillende landen van West-Europa veel geld en energie wordt gestoken in opleiding. Ook de 
Raad van Europa heeft een ambitieus project ontwikkeld onder de titel "Police et droits de 
l'homme, 1997-2000" dat de politiediensten in Europa wil sensibiliseren voor de mensenrechten 
als waarborg voor een maatschappij waarin schendingen van fundamentele rechten en vrijheden 
uitzondering zijn. (119) 
 
Vandaar de merkwaardige vaststelling dat in het wetsontwerp zelf met geen woord over opleiding 
wordt gerept. M.a.w. het wordt eens temeer aan de uitvoerende macht overgelaten om dit te 
regelen.  De ervaringen op dat vlak zijn nochtans niet altijd even positief. 
 
De gedecentraliseerde opleiding van de gemeentepolitie lijdt al jaren onder de versplintering van 
de onderwijsstructuur met steeds verschillende inrichtende machten en schaarse middelen.(120) 
Bij de oprichting van de Algemene Politiesteundienst was een vijfde directie "Opleiding en 
                                                 
114 Ibidem, Jaarverslag 1994, 128; Jaarverslag 1995, 177 en Jaarverslag 1996, 124. 
115 Gedr. St. Kamer, o.c., 7-8. 
116 Gedr. St. Kamer, o.c., 8-9  
117 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1996, 117 en 121 en Jaarverslag 1997, 237. 
118 Gedr. St. Kamer, o.c., 8. 
119 Conseil de l Europe, "Police et droits de l homme, 1997-2000", Strasbourg, 1998. 
120 Y. De Biasio en P. Foucart, La formation des officiers de la police communale, Politeia a.s.b.l., Bruxelles, 1991. 
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vorming" voozien die er nooit gekomen is. Ook in de toekomstige structuren is voor het ogenblik 
nog niets voorzien. 
 
Dit voorspelt weinig goeds ! 
 
Indien, zoals de wetgever voorhoudt, de nieuwe politie moet steunen op een nieuwe filosofie en 
een nieuw project (n.v.d.r. community-policing), dan is daar een grote en geïntegreerde 
inspanning op het vlak van de opleiding voor nodig. 
 
Vandaar dat tenminste een aantal principes wettelijk zouden kunnen worden vastgelegd : 
 

 het realiseren van een pedagogisch project; 
 het concept omtrent de financiering van de opleiding; 
 de centrale normering en controle met het oog op het behoud van de coherentie op alle 

niveaus. 
 
De deontologie en het tuchtstatuut zullen in de toekomst voorzien zijn van een onafhankelijke 
onderzoeksraad voor de belangrijke sancties en in beroepsorganen gemeenschappelijk voor alle 
politiediensten. 
 
Het Vast Comité P heeft al herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van een beroepsethiek en 
deontologische code gekoppeld aan een efficiënt en werkzaam tuchtstatuut. (121) 
 

"Om te komen tot een meer sluitende en betere bescherming van de grondwettelijke 
rechten en vrijheden van de burgers in hun relatie tot de politiediensten is het 
noodzakelijk : 

 
 de normering van politiebevoegdheden te vervolledigen, te verfijnen en te 

legaliseren; 
 de normering te koppelen aan een beroepsethiek gebaseerd op een democratische 

visie op politie; 
 het ontwikkelen van een interpolitionele deontologie; 
 het tuchtrecht, met inbegrip van een omschrijving en tarifiëring van tuchtfouten, 

te ontwikkelen en te herzien; 
 te zorgen voor een adequate sanctionering van politioneel gedrag dat na weging 

onaanvaardbaar werd bevonden." (122) 
 
Alle codes en statuten ten spijt zal het systeem echter staan of vallen met de efficiëntie van de 
sanctionering. Het is al herhaaldelijk gezegd en het moet opnieuw herhaald. Politionele 
delinquentie en/of deviant gedrag wordt, zelfs indien bewezen, zelden gestraft. 

 
121 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1995, 173 en Jaarverslag 1997, 221 - 224. 
122 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Jaarverslag 1997, 225. 
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