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1.

VOORWOORD

Het activiteitenverslag 2008 is op 19 maart 2010 door het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
voorgesteld aan de vaste commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat belast
met de begeleiding van respectievelijk de Comités P en I.
Dit jaarverslag gaat over de periode 2009 en herstelt de synchronisatiebeweging van de rapportering per
kalenderjaar, zoals op 4 maart 2009 afgesproken met deze begeleidingscommissies.
Het activiteitenverslag, in de enge zin van het woord, en het observatoriumrapport waarin het
Vast Comité P meedeelt welke vaststellingen het deed over de politiewerking vanuit de
observatoriumfunctie die het bekleedt, vormen samen het jaarverslag. Wanneer in dit jaarverslag wordt
verwezen naar het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten als instelling wordt hiervoor de
benaming ‘Comité P’ gebruikt. Indien het over het beslissingsorgaan gaat dat bestaat uit de voorzitter, de
ondervoorzitter en de vaste leden wordt de term ‘Vast Comité P’ gehanteerd.
Het activiteitenverslag geeft verantwoording over de wijze waarop het Comité P zijn opdrachten vervult,
rekening houdend met de middelen waarover het beschikt.
Het observatoriumrapport met de inhoudelijke weergave van de bevindingen opgetekend in zowel
toezichtsonderzoeken, klachtonderzoeken als bepaalde strafonderzoeken, moet bijdragen tot een beter
inzicht in het functioneren van de politie.
Het activiteitenverslag wordt gericht aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de
voorzitter van de Senaat alsook aan de leden van de vaste commissies van de Kamer van
volksvertegenwoordigers en van de Senaat belast met de begeleiding van respectievelijk het Comité P en
het Comité I. Dit verslag wordt tevens gericht aan een aantal andere overheden die rechtstreeks in
verband staan met de politie.
Het observatoriumrapport wordt gericht aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de
voorzitter van de Senaat, de leden van de vaste commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers
belast met de begeleiding van het Comité P en van de Senaat belast met de begeleiding van het Comité I,
bepaalde vertegenwoordigers van de uitvoerende en rechterlijke macht, de politiechefs van de lokale en de
federale politie en de diensten met politionele bevoegdheid.
Beide documenten kunnen, naast sommige verslagen van bijzondere onderzoeken, worden geraadpleegd
op de website van het Comité P: www.comitep.be.
Of de politiediensten al dan niet ‘goed’ functioneren, wordt in grote mate bepaald door de concrete
resultaten die zij behalen ten behoeve van maatschappij en burger. Zoals reeds werd benadrukt in het
voorwoord van het activiteitenverslag 2008 blijft het daarom de bedoeling van het Comité P om vanuit zijn
observatoriumfunctie in de eerste plaats te focussen op deze politionele resultaten.
Bovendien besteedt het Comité P voortdurend aandacht, niet enkel aan de vraag of de politie doeltreffend
werkt, maar ook aan de vraag of het politionele optreden legitiem, integer en conform is aan de normen
en gerechtvaardigde verwachtingen van een rechtstaat in een democratische samenleving.
In dit verband kan worden vastgesteld dat, ofschoon het Comité P geen ‘eerstelijnsklachtenbureau’ is, het
aantal klachten die rechtstreeks bij zijn diensten werden aangemeld in 2009 is gestegen met 2,7 % ten
opzichte van het jaar daarvoor. In 2006 daalde dit aantal voor het eerst, maar deze tendens heeft zich niet
voortgezet. Wel integendeel, sindsdien neemt dit aantal toe, zo ook in 2009.
Per 100 klachten die het Vast Comité P in de loop van 2009 behandelde en waarover het zich uitsprak,
werden er 15,4 gegrond verklaard tegenover 84,6 zonder grond, zonder voorwerp of niet bewezen.
Van de aangemelde schendingen die het Comité P registreerde bij de klachten die het rechtstreeks
ontving, had 6,8 % betrekking op onjuiste vaststellingen of onbevoegdheid van de politieambtenaar. In
vergelijking met 2008 is dit een daling met 1,3 %. Het niet akteren, klantonvriendelijkheid en agressieve
houding zijn elk goed voor iets meer dan 5 %. De aanmeldingen over de agressieve houding van
politieambtenaren namen in 2009 opnieuw toe, waardoor het aandeel van deze schendingen in het totaal
aantal geregistreerde schendingen sinds 2006 verdubbeld is van 2,6 % tot 5,7 %.
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In 2009 heeft het Vast Comité P 544 klachten voor autonome afhandeling overgemaakt aan de
politiediensten, dit is 9 % meer dan in 2008. De daling in 2008 kon worden toegeschreven aan een
verbeterd proces van klachtenbehandeling. De stijgende trend die zich in 2009 aftekende, betekent echter
niet dat het Vast Comité P de verantwoordelijkheid van zich afschuift. Integendeel, dit groter aantal
dossiers dat voor autonome afhandeling wordt overgemaakt, moet worden gezien als een duidelijk signaal
van het vertrouwen dat het Vast Comité P stelt in de verantwoordelijke politionele overheden.
In de periode 2004-2006 werd in ongeveer 72 % van de klachten het lopende kalenderjaar zelf nog een
beslissing genomen. Dit percentage steeg in 2007 tot 77 % en in 2008 tot 79 %. En dit cijfer blijft stijgen,
want in 2009 werd 85 % van de klachten hetzelfde kalenderjaar afgesloten.
De grotere onderzoeken die het Comité P in 2009 voerde hebben betrekking op de functionaliteiten:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

recherche;
verkeersveiligheid;
genegotieerd beheer van de publieke ruimte;
onthaal;
interventie;
interne klachtenafhandeling;
slachtofferbejegening.

Verder wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s: bepaalde aspecten van de geïntegreerde
werking en steun, de interne werking van de politiediensten, een bijzondere inspectiedienst, de integriteit
en de democratische werking van de politiediensten en de aangemelde klachten. Deze toelichting wordt
ten slotte afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen.
Het werkingsjaar 2009 was voor het Vast Comité P een scharnierjaar. Op 10 december 2009 besliste de
Kamer van volksvertegenwoordigers immers om de nieuwe leden van het Vast Comité P te benoemen voor
een mandaatstermijn van vijf jaar.
De nieuwe leden, waarvan u de namen hieronder vindt, legden op 3 februari 2010 de eed af in handen van
de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Zoals hun voorgangers in het verleden reeds deden, willen ook zij bij de voorstelling van het jaarverslag
2009 even stilstaan bij de grote en voortdurende inzet van alle medewerkers van het Comité P, zowel van
de administratieve dienst als van de Dienst Enquêtes P. Zij zijn het die in de eerste plaats onze werking
mogelijk maken, in vaak moeilijke omstandigheden, en zij verdienen hiervoor onze bijzondere
erkentelijkheid en dank.

Bart Van Lijsebeth

Guy Cumps

Voorzitter

Ondervoorzitter

Herman Daens

Diane Reynders

Emile Dejehansart

Vast Lid

Vast Lid

Vast Lid

8

1BMethodologie

2.

METHODOLOGIE

Zoals de afgelopen jaren, blijft het Vast Comité P zijn controle en toezicht richten op de structurele
disfuncties binnen de organisatie en werking van de politie en besteedt het niet zozeer aandacht aan de
controle of inspectie van de individuele politiemedewerker of persoon met politiebevoegdheden. Het is
vanuit deze benadering dat het Comité P meent de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en
verschillende politionele overheden een globaal overzicht te kunnen bieden van de politiewerking. Vanuit
zijn functie als observatorium van de globale en geïntegreerde politiefunctie spreekt het Comité P zich
aldus uit over de kwaliteit van de politiezorg, en dit op basis van onderzoeken naar klachten over de
politie, maar ook en vooral op basis van de bevindingen uit bredere toezichtsonderzoeken over bepaalde
thema’s of componenten van de geïntegreerde politiedienst.
Het Vast Comité P is van mening dat toezicht en controle moeten bijdragen tot een verbeterde
werking van de politie. Een betere politie is in de eerste plaats een politie die betere resultaten kan
voorleggen op het gebied van veiligheid voor de burger en bovendien deze resultaten bereikt op een
integere, democratische en gemeenschapsgerichte wijze. Deze drie laatste kwaliteitsvereisten van de
politiefunctie zijn immers essentieel voor de legitimiteit van de politie in de samenleving.
Bijgevolg focust het Comité P bij voorkeur op politionele processen zoals de basisfunctionaliteiten (onthaal,
politionele slachtofferbejegening, handhaving van de openbare orde, recherche, interventie en
wijkwerking) en de verkeersveiligheid met een (min of meer directe) impact op burger en samenleving. De
processen van interne klachtenafhandeling en intern toezicht vormen eveneens belangrijke onderwerpen
omdat ze een grote impact hebben op de tevredenheid en het vertrouwen van de burger die met mogelijke
klachten of opmerkingen bij ‘zijn’ politie aanklopt. Louter interne activiteiten en processen, zoals vorming
of het inzetten van middelen, worden in die zin eerder onderzocht en beoordeeld uit het oogpunt van hun
bijdrage tot het bereiken van resultaten in voormelde functionaliteiten. Om de gegevens die inzake de
functionaliteiten worden verzameld over geleverde prestaties en diensten te kunnen ordenen en
interpreteren, wordt gebruik gemaakt van gangbare totale kwaliteitsmanagementmodellen zoals Common
Assessment Framework (CAF) of European Foundation for Quality Management (EFQM).
Gezien het belang ervan, wordt ook opnieuw stilgestaan bij de wijze waarop de ‘geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus’ de geïntegreerde werking verder realiseert.
Daar het Comité P jaarlijks prioriteiten bepaalt in zijn onderzoeken, komen niet alle aspecten elk jaar
systematisch aan bod. De observatoriumrapporten van het Comité P maken immers deel uit van een
groter geheel en moeten over de jaren heen in een continuüm worden gelezen. Alle rapporten samen
verschaffen het globale beeld over de wijze waarop men aan de politiefunctie invulling geeft.
Dit observatoriumrapport is, net als elk ander (onderzoeks)verslag, een momentopname en beschrijft
bijgevolg een situatie die niet noodzakelijk overeenstemt met de situatie op het tijdstip van het
verschijnen van dit rapport. Immers, in sommige gevallen namen de betrokken politiediensten intussen
maatregelen om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.
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3.

RECHERCHE

Adequaat uitgevoerde rechercheopdrachten hebben onmiskenbaar een belangrijke invloed op het
verdere verloop van de strafonderzoeken en op het leven van de betrokken burger(s). Reden waarom het
Comité P ook in 2009 aandacht is blijven schenken aan de wijze waarop politiediensten invulling gaven aan
de functionaliteit recherche. Aan de hand van een drietal casussen, m.b.t. een afstapping ter plaatse, een
huiszoeking in een sikhtempel en een onderzoek naar een onrustwekkende verdwijning van een
minderjarige, wordt ingegaan op de resultaten van de recherchetaak voor de burger.
Uit een klachtonderzoek bleek hoe een slordige politionele afhandeling n.a.v. een gewelddadige
woninginbraak negatieve gevolgen had voor de (naasten van de) slachtoffers. Familieleden van de
twee slachtoffers van deze inbraak – één dodelijk en één zwaargewond – stelden verschillende stappen
van het politioneel onderzoek in vraag. Zo hadden de rechercheurs die de technische vaststellingen deden
tijdens de afstapping ter plaatse op de dag van de feiten klaarblijkelijk in de woning van het overvallen
koppel noch het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood noch een paar latex handschoenen ontdekt.
Meer dan een maand na de eerste afstapping ter plaatse, ging de dienst “labo” naar de woning om er een
staal te nemen van een blote voetafdruk die was achtergelaten op de trap. Deze afdruk zal later van de
aangehouden dader blijken te zijn. Toch werden er geen disfuncties vastgesteld in de uitvoering van de
onderzoeksdaden die werden gesteld ingevolge de aanwijzingen die werden gevonden op de plaats van de
feiten en in de onmiddellijke omgeving. Het buurtonderzoek werd op de dag van de feiten gevoerd. De
inventarissen die werden opgemaakt en de formulieren die werden ingevuld m.b.t. de in beslag genomen
voorwerpen waren correct. Maar het slachtoffer en diens familieleden twijfelden niettemin aan het goede
verloop van het gerechtelijk onderzoek, waarbij door de familieleden de vraag werd gesteld of de lacunes
in het onderzoek niet tot gevolg hadden dat het exacte aantal daders niet kon worden bepaald en de
kansen op de arrestatie en veroordeling van de agressors aldus ernstig werden gehypothekeerd.
Dat de perceptie van de burger over de kwaliteit van de politiewerking ook wordt beïnvloed door de mate
waarin de politie respect toont voor hun gebedsruimten en riten, blijkt duidelijk uit het onderzoek naar het
eventueel onrespectvol gedrag van bepaalde politieambtenaren tijdens een huiszoeking in de sikhtempel
in Vilvoorde. Tijdens deze actie, in het raam van een onderzoek naar mensenhandel, zouden bepaalde
politieambtenaren zich onrespectvol hebben gedragen. De sikhgemeenschap vierde toen de
300ste verjaardag van het heilig boek, waarbij non-stop uit het boek werd gereciteerd. Dat de politie-inval
net deze bijzondere viering verstoorde en de politieambtenaren weinig respect toonden voor de eigenheid
van de religieuze ceremonie door hun schoenen niet uit te trekken en het gebed te onderbreken, werd als
een inbreuk op het recht op godsdienst ervaren. Het gevoerde onderzoek liet niet toe om enige inbreuk of
doelbewust onrespectvol gedrag van de betrokken politieambtenaren (federale gerechtelijke politie en
lokale politie Machelen/Vilvoorde) aan te tonen. Wel staat vast dat het gedrag van de politie, bij gebrek
aan planning en voorkennis over het sikhisme, onvoldoende respectvol overkwam.
Vanuit de politiële basisfilosofie van de Community Oriented Police (gemeenschapsgerichte politie) heeft
de lokale politie Machelen/Vilvoorde inmiddels lessen getrokken uit het gebeuren. Contacten met de
plaatselijke sikhgemeenschap moeten toelaten om misverstanden in de toekomst te vermijden.
Naar aanleiding van een mogelijk onrustwekkende verdwijning van een jongere ontving het Comité P
een klacht van de korpschef van de politiezone van de woonplaats van de jongere. Volgens hem werd hij
te laat ingelicht over deze verdwijning. De ouders hadden immers eerst contact opgenomen met een
andere politiezone, nl. de zone waar de school van de vermiste jongere gelegen is. Het onderzoek toont
aan dat de personeelsleden van deze politiezone niets kan worden verweten, tenzij misschien het feit dat
ze onderzoeksdaden hebben verricht op basis van een eenvoudig telefoontje van inwoners van een
naburige zone. Het zou logischer zijn geweest om de politiezone van de woonplaats te verzoeken de
verklaringen van de ouders af te nemen en verdere informatie te verzamelen. Maar hierdoor had kostbare
verloren kunnen gaan, waardoor de ouders deze doorverwijzing hadden kunnen ervaren als een vorm van
desinteresse.
In zulke gevallen beveelt het Comité P de korpsleidingen aan mogelijke disfuncties eerst collegiaal te
bespreken, vooraleer ze extern aan te klagen.
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4.

VERKEERSVEILIGHEID

Vlot en veilig verkeer is van groot maatschappelijk belang en verontrust overheden en burgers op
permanente wijze.
In het raam van de observatoriumwerking van het Comité P werd verkeer daarom als een aparte
functionaliteit gedefinieerd. Het Koninklijk besluit (KB) waarmee ‘verkeer’ als zevende functionaliteit voor
de lokale politie werd ingevoerd 1 , kan dan ook als positief worden beschouwd want het laat toe ook voor
deze functionaliteit organisatie- en werkingsnormen vast te stellen, wat kan bijdragen tot een verbetering
van de gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking.
De dossiers uit 2009 die hieronder worden behandeld, hebben, enerzijds, betrekking op het doen naleven
van de geldende richtlijnen inzake verkeershandhaving en, anderzijds, op het individueel handelen of de
houding van een politiemedewerker.

4.1.

RESULTATEN BURGERS EN OVERHEDEN

Op het vlak van inbeslagnames van voertuigen stelde het Comité P een gebrekkige kennis vast van de
omzendbrieven die een parket in deze materie had uitgevaardigd.
De slechte toepassing van de procedure van inbeslagname brengt een meerkost mee voor de overtreders
en voor de samenleving. Uit een klachtendossier is gebleken dat politieambtenaren die beslag hadden
gelegd op een voertuig de nummerplaat niet hadden teruggestuurd aan de dienst inschrijving
voertuigen (DIV) en geen verklaring van afstand van bezit hadden overhandigd aan de klager, die daarom
nochtans had gevraagd. Dit had tot gevolg dat de klager belastingen moest betalen waartoe hij eigenlijk
niet gehouden was, omdat nummerplaat noch voertuig in zijn bezit waren. Binnen het proces ‘verkeer’ is
er ongetwijfeld een procedure gewijd aan de problematiek van de inbeslagname van voertuigen en hun
nummerplaten. Deze procedure moet worden toegepast overeenkomstig de omzendbrieven die de
gerechtelijke overheid uitvaardigt, opdat er wettelijk zou worden gehandeld en de veiligheid in het
algemeen zou worden gewaarborgd. Ook al waren de laatste wijzigingen ter zake aan de politiediensten
gemeld via omzendbrieven, de inhoud was duidelijk niet door iedereen gekend.
Het Comité P heeft bijgevolg voorgesteld de klager schadeloos te stellen en intern maatregelen te nemen
om herhaling van deze disfuncties te voorkomen. In casu werden verscheidene maatregelen genomen: de
nummerplaten werden geschrapt, sommige politieambtenaren kregen een functioneringsnota, het parket
bracht de omzendbrieven in herinnering, de erkende takeldiensten werden gecontacteerd om een overzicht
te krijgen van de resterende nummerplaten zodat de nodige maatregelen konden worden genomen en, tot
slot, werd aan alle personeelsleden bijkomende uitleg gegeven bij de procedure van inbeslagname om hen
beter vertrouwd te maken met deze problematiek.
De complexe en uitgebreide verkeerswetgeving brengt, bij een controle door politiediensten, bij de
bevolking soms verwarring en een negatieve perceptie met zich mee. Zo ook bij een klager die met zijn
tractor en hieraan gekoppelde landbouwaanhangwagen een zeecontainer vervoerde vanuit de haven van
Antwerpen naar Turnhout. Hij deed dit, naar eigen zeggen, onbezoldigd en als vriendendienst voor een
vzw van een sociaal opleidingsproject. Net voor hij zijn reisdoel bereikte, werd hij tegengehouden door een
anonieme patrouille van de lokale politie Regio Turnhout die hem erop wees dat de
landbouwaanhangwagen die in dit geval voor derden werd gebruikt, verzekerd diende te zijn. Na een
discussie zei de politieman dat het in orde was en dat hij zijn weg mocht voortzetten. ’s Avonds vernam de
klager van zijn contactpersoon bij de vzw dat politieambtenaren waren komen informeren en wel degelijk
een proces-verbaal hadden opgesteld. De vastgestelde verkeersinbreuken waren correct weergegeven in
dat proces-verbaal. Maar de klager kreeg, na contact met de politie, de (verkeerde) indruk dat enkel bij
bezoldigde activiteiten er sprake kon zijn van ‘vervoer voor derden’ en er bijgevolg een verzekering
noodzakelijk was, terwijl ook onbezoldigde activiteiten onder zulke regeling vallen. De voor het bewuste
transport onverzekerde landbouwaanhangwagen werd door de politie niet in beslag genomen, wat eigenlijk
de correcte werkwijze zou zijn geweest.
Deze bevinding staat in contrast met andere vaststellingen van het Comité P waarbij politieambtenaren
evenzeer dreigden met het opstellen van een proces-verbaal wanneer personen een verkeersovertreding
pleegden, maar waarbij onderzoek uiteindelijk uitwees dat er geen proces-verbaal of zelfs geen
meldingsfiche werd opgesteld. In beide gevallen beval het Comité P aan dat op het einde van zulke
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controles de politie duidelijk aan de burger dient uit te leggen dat er proces-verbaal zal worden
opgesteld, om alle misverstanden en latere betwistingen te vermijden.
Een negatieve perceptie over het politiewerk kan verder ontstaan wanneer de burger merkt dat
verkeersovertredingen van anderen onbestraft blijven. Dit gebeurde bijvoorbeeld n.a.v. het
verkeerd parkeren van een voertuig op een parkeerplaats voor andersvaliden. Het Comité P begrijpt het
gevoel van ‘onrechtvaardigheid’ dat een (gehandicapte) klager van dit voorval kreeg toen hij vaststelde
dat politieambtenaren een (niet-gehandicapte) overtreder niet bekeurden die zich onrechtmatig op een
plaats voor andersvaliden parkeerde. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de
parkeerkaart voor mensen met een handicap bepaalt immers dat “de kaart strikt persoonlijk [is]; zij enkel
[mag] gebruikt worden wanneer de titularis vervoerd wordt in het voertuig dat geparkeerd wordt of
wanneer hij zelf dat voertuig bestuurt. In geval van misbruik kan de kaart door een bevoegde agent
[worden] ingehouden, die de kaart terugstuurt naar de Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Personen
met een Handicap”. De controles op deze misbruiken zijn niet gemakkelijk, aangezien men de bestuurder
van het geparkeerde voertuig moet kunnen aantreffen om te kunnen vaststellen of deze al dan niet in
regel is. Maar in casu bevonden er zich twee politieambtenaren nabij een bestuurder die niet de houder
van de kaart was en waarbij de eigenaar van deze parkeerkaart evenmin in de auto zat. Het Comité P is
van mening dat het in dit geval onaanvaardbaar was dat de politieambtenaren niet optraden, na de
overtreder voorafgaandelijk te hebben herinnerd aan de geldende regels.
Behalve de handhaving inzake verkeer wordt de politie ook geacht de vlotheid van verkeer te
garanderen. Het is voor de burger dan ook moeilijk te begrijpen dat agenten van politie op erg drukke
kruispunten zich hoofdzakelijk richten op de vlotte doorgang van het openbaar vervoer en minder oog
hebben voor de doorstroming van het overige verkeer.

4.2.

RESULTATEN MEDEWERKERS

De functionaliteit verkeersveiligheid moet in de politiekorpsen transversaal worden aangepakt. Dit
impliceert dat elke politieambtenaar op de hoogte is van de procedures die moeten worden
toegepast en dat hij wordt ingelicht over alle wijzigingen in deze materie.
Politieambtenaren hebben een voorbeeldfunctie, die in het verkeer bovendien heel zichtbaar is voor de
burger. Een laakbare rijstijl en niet-naleving van de geldende verkeersregels vanwege politieambtenaren
zijn dan ook een doorn in het oog voor burgers en collega’s, zeker wanneer dit gebeurt in uniform en met
een herkenbaar politievoertuig. Bij wijze van voorbeeld kan het geval worden vermeld waarbij een
inspecteur van de lokale politie Brussel/Elsene zijn dienstvoertuig volledig op het trottoir van de Wetstraat
parkeerde om een persoonlijke boodschap in een winkel te doen. Verder werd opgemerkt dat
politiemedewerkers misbruik maken van hun bevoegdheden om ‘prioritair’ te rijden. Zo werd bv.
vastgesteld dat een voertuig zwaailicht en sirene in werking had gesteld, waardoor de voertuigen die
stilstonden in een straat verplicht de baan dienden vrij te maken om de politie te laten passeren. Zodra de
politie, even verder, een verkeersader was opgereden, werden zwaailicht en sirene uitgeschakeld en reed
het voertuig met een normale snelheid verder. In een ander geval stelden politieambtenaren de zaken ten
onrechte als dringend voor. Volgens hen, moesten er dringend twee processen-verbaal worden opgesteld
ingevolge de overbrenging van twee gedetineerden naar een gevangenis en moesten overuren binnen de
zone worden vermeden, terwijl er helemaal geen prioritaire opdracht was om hun gedrag te
rechtvaardigen.
In 2009 werd een verkennend onderzoek gevoerd naar het aantal ongevallen met dienstvoertuigen in
de periode 2005-2007. Dit onderzoek kwam er na opgevangen signalen over de onrustwekkende
proporties die dit fenomeen zou aannemen. Gegevens verkregen uit 184 lokale politiezones wijzen voor
deze periode op een jaarlijkse stijging met 7,5 % (van 2 391 naar 2 762). Bij de federale politie kon (op
basis van de cijfers van DSW) in dezelfde periode echter een gestage jaarlijkse daling worden opgemerkt
van 5,5 à 7 % (van 296 naar 260). De overgrote meerderheid van deze ongevallen doet zich voor in de
functionaliteit interventie. 3 à 4 % van deze ongevallen leidt tot verwondingen van medewerkers of
derden. In een derde van deze gevallen gebeurde dit n.a.v. een verplaatsing met sirene en/of zwaailicht.
Verder werd vastgesteld dat het preventiebeleid hieromtrent sterk verschilt van zone tot zone en dat een
aantal zones geen specifiek beleid hadden ontwikkeld. Naast uitwisseling van informatie en van goede
praktijken, konden de volgende genomen maatregelen worden opgetekend: mondelinge en schriftelijke
communicatie (cf. interne nota’s), technische ingrepen, individuele maatregelen en ten slotte
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sensibiliseringscampagnes en vorming. Cursussen defensief rijden verdienen aanbeveling voor iedereen die
een dienstvoertuig bestuurt.
In 2009 ontving het Comité P tevens een klacht over het prioritair rijden door controleurs van De
Lijn. Onderzoek wees uit dat deze controleurs de geldende richtlijnen betreffende het rijden met blauwe
zwaai- of knipperlichten en het speciaal geluidstoestel hadden gerespecteerd en dat ze daarbij ook in
contact stonden met de politiediensten. Omtrent de kennis van prioritair rijden door niet-politieambtenaren
kon verder worden vastgesteld dat sommige politiediensten er bijvoorbeeld, verkeerdelijk, van overtuigd
zijn dat enkel de ambulances van de dienst 100 kunnen claimen dat ze dringende opdrachten uitvoeren
en dus gebruik mogen maken van hun zwaailicht en hun speciaal geluidstoestel.
Deze beoordelings- of interpretatiefout lijkt te zijn ingegeven door verschillende elementen. Vooreerst door
het begrip ‘dringendheid’ (art. 37 van de Wegcode) dat niet wettelijk bepaald is en veeleer berust op
feitelijke omstandigheden die in concreto moeten worden beoordeeld. Daarnaast door het wettelijke
concept van dringende medische hulpverlening waaronder wordt verstaan “het onmiddellijk verstrekken
van aangepaste hulp aan alle personen van wie de gezondheidstoestand ten gevolge van een ongeval, een
plotse aandoening of een plotse verwikkeling van een ziekte een dringende tussenkomst vereist na een
oproep via het eenvormig oproepstelsel waardoor de hulpverlening, het vervoer en de opvang in een
aangepaste ziekenhuisdienst worden verzekerd” (wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende
geneeskundige hulpverlening). Deze twee begrippen zijn omschreven in afzonderlijke wettelijke bepalingen
die niets gemeen hebben, ofschoon ze allebei het gebruik van het zwaailicht en het speciaal geluidstoestel
wettigen.
Hierbij komt dat de bepalingen betreffende het niet-dringend medisch sanitair vervoer, dat een
gewestelijke materie is, onvolledig en disparaat zijn, soms zelfs onbestaande. Tot slot, is er de situatie van
een privéambulance die een overeenkomst heeft gesloten met de Staat in het kader van de dringende
medische hulpverlening en die zich, zodra gevorderd, genoopt ziet om een dringende opdracht uit te
voeren.
Het gebrek aan informatie en opleiding over deze diverse begrippen en hun nuances werken een correct en
eenvormig begrip van deze termen binnen de politiediensten zeker niet in de hand. Met die wetenschap in
het achterhoofd, zouden de politiediensten erop moeten toezien dat de hiervoor ontwikkelde begrippen
worden onderwezen en verspreid om elk misverstand in de toekomst te vermijden. Daarnaast is het
wenselijk dat de wetgever het begrip ‘dringendheid’ en de bepalingen betreffende het niet-dringend
medisch sanitair vervoer definieert en verduidelijkt, en waar nodig harmoniseert. Tevens is het belangrijk
aandacht te schenken aan de wettelijke lacunes die het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
(BIVV) heeft aangesneden in zijn brochure over prioritaire voertuigen 2 .
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5.

GENEGOTIEERD BEHEER VAN DE PUBLIEKE RUIMTE

Met betrekking tot deze functionaliteit voerden leden van de Dienst Enquêtes P diverse onderzoeken uit,
en i.h.b. terreinobservaties, naar de werking van de politiediensten op het terrein. Daarnaast analyseerde
het Comité P in de loop van het jaar 2009 een aantal klachten over het verloop van ordediensten. Op basis
van die onderzoeken wordt hierna ingegaan op specifieke aspecten die verbonden zijn aan het gelijktijdige
verloop van een betoging en een tegenbetoging, alsook op het beheer van onverwachte of vrij laat
geplande manifestaties.

5.1.

RESULTATEN SAMENLEVING

Voor politiediensten ontstaan steeds delicate situaties wanneer ze mogelijk tussen twee vuren komen
te staan door de aanwezigheid van betogers en tegenbetogers. In dergelijk scenario kunnen de
democratische rechten en belangen van verschillende bevolkingsgroepen, nl. betogers, tegenbetogers,
passanten en omwonenden, in conflict met elkaar komen.
Op 26/03/2009 was dit bv. het geval in Leuven n.a.v. een betoging van de Nationalistische
Studentenvereniging (NSV) die een tegenbetoging uitlokte van de Actief Linkse Studenten (ALS). Leuven
maakte in het recente verleden al het voorwerp uit van een onderzoek, nadat er diverse klachten en
negatieve reacties waren gekomen op het politieoptreden n.a.v. de ordedienst georganiseerd in het raam
van een (verboden) krakersbetoging op 22/06/2007. Dat onderzoek bracht disfuncties aan het licht en gaf
aanleiding tot enkele aanbevelingen in het jaarverslag 2007-2008.
De manifestatie van de NSV in maart 2009 werd goed omkaderd en de politie was duidelijk en zichtbaar
aanwezig bij de begeleiding en ontbinding van de stoet. Indien nodig, werd door de politie
gecommuniceerd met de betogers en waar nodig werd opgetreden. De manifestatie van de NSV werd
zonder veel problemen ontbonden.
Bij de tegenmanifestatie van de ALS, daarentegen, was zodra de stoet zich op gang had getrokken, de
politie niet meer zichtbaar aanwezig en zo kregen de betogers het gevoel dat ze vrij spel hadden. Al vrij
vlug werden er beschadigingen aangebracht langs de reisweg, die niet konden worden verhinderd door de
registratie- en aanhoudingsploegen die in burgerkledij aanwezig waren. Die ploegen werkten goed maar
konden in hun eentje niet beletten dat er schade werd aangebracht. Vastgesteld werd dat de
controleposten met Spaanse ruiters voldoende in de diepte stonden opgesteld en dat de
pelotonscommandant op discrete wijze de evolutie van de stoet mee volgde op de weg parallel aan de
gevolgde reisweg.
Een kleine groep gemaskerde personen in de ALS-stoet werd ongemoeid gelaten, ondanks de richtlijnen in
het operatieorder. Het was deze groep die later nog voor problemen zou zorgen.
Na de ontbinding van de stoet kwam er in de Bondgenotenlaan grote druk te staan op een versperring die
bovendien niet voorzien was van een sproeiwagen. Het operatieorder, waarin trouwens veel meer
aandacht werd geschonken aan de manifestatie van de NSV dan aan deze van de ALS, voorzag
hieromtrent geen werkhypotheses noch -voorbereidingen, niettegenstaande te verwachten was dat er zich
op die plaats moeilijkheden met de manifestanten zouden voordoen. De tafels en terrasstoelen die diverse
cafés hadden laten buiten staan, werden ook gretig gebruikt om mee naar de politiediensten te gooien.
De ontruiming van het Martelarenplein gebeurde te aarzelend en weinig gecoördineerd. Bovendien werd de
inzet van de sproeiwagen niet voorafgegaan door waarschuwingen. Ook werd op dit plein een gepantserde
wagen (APC) ingezet om de hindernissen op te ruimen, wat eerder ongepast en disproportioneel overkwam
omdat deze hindernissen perfect door enkele politiemensen aan de kant konden worden getrokken. Na de
ontruiming van het plein heerste bij de ordediensten duidelijk twijfel over wat er verder moest gebeuren.
Daarvan maakten de betogers gebruik om vernielingen aan te richten. Zo werden o.a. de voertuigen
beschadigd van de spoorwegpolitie (SPC), die in de onmiddellijke omgeving van het station onbeheerd
geparkeerd stonden. De SPC, die op de hoogte was van de manifestatie en zelf ook twee ploegen inzette,
had hierop kunnen anticiperen. Bij het terugdrijven van de manifestanten op de ring rond Leuven werd
traangas gebruikt, waarna de nazorg en ontsmetting van één van de getroffen betogers op zeer correcte
wijze gebeurde.
Na afloop van de manifestaties ontstonden nog enkele schermutselingen en raakten enkele linkse en
rechtse betogers met elkaar slaags. Hierbij werd niet steeds zichtbaar gecoördineerd maar wel efficiënt en
kordaat opgetreden door de politie.
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De politiemensen op de uitgezette verkeersposten gingen zeer positief om met het publiek en er was een
goede interactie.
Ook in Gent werd de politie in het verleden geconfronteerd met een gelijkaardig scenario van een
betoging met een tegenbetoging. Op 6/03/08 betoogde de NSV en organiseerden linkse groeperingen
een tegenbetoging. Deze gebeurtenis vergde een grote politie-inzet om het opgelegde parcours te doen
respecteren en te vermijden dat deelnemers aan beide betogingen met elkaar in contact zouden komen.
Een deel van de linkse tegenbetogers, afkomstig uit het anarchistische milieu en een krakersbeweging,
week af van het opgelegde traject en werd door de politie bestuurlijk aangehouden. Een harde kern van
betogers kon doorstoten tot op het Sint-Pietersplein, waar zij met de dranghekken die op het plein waren
geplaatst n.a.v. de kermis, een versperring oprichtten. Deze groep werd, in opdracht van de korpschef,
ingesloten tot het einde van de toegelaten betogingen. De harde kern die zich met geweld verzette tegen
de bestuurlijke aanhouding, nl. door projectielen te gooien en slagwapens (stokken en kettingen) te
gebruiken, kon met minimaal geweldgebruik worden overmeesterd. De politie heeft op de twee incidenten
zeer snel en proportioneel gereageerd door deze onruststokers op een geweldloze manier te isoleren en,
na onderhandelingen, over te gaan tot een geleidelijke bestuurlijke aanhouding, persoon per persoon. De
volgende dag werden nog een aantal molotovcocktails gevonden die verborgen waren op het SintPietersplein.
Uit dit onderzoek bleek hoe de verantwoordelijken in Gent beter voorbereid waren dan die in Leuven. In
hun operatieorder hadden ze terdege rekening gehouden met een mogelijke infiltratie door en/of
afscheuring van anarchisten en krakers en voorzagen ze om er, in voorkomend geval, op te reageren
conform de verwachtingen van de (bestuurlijke) overheden.
Belangrijk detail is dat men tot kort voor de politie-interventie het Sint-Pietersplein kon betreden of
verlaten. Aan de zijde van de opgeworpen barricade bleef dit overigens mogelijk tot op het ogenblik van
deze interventie. Wie zich op het tijdstip van de politieactie nog op het Sint-Pietersplein bevond en
a fortiori tussen die harde kern, was daar vrijwillig of kwam er terecht door een combinatie van
nieuwsgierigheid, gebrek aan inzicht in de situatie en onvoorzichtigheid. In elk geval werd het initiatief tot
gewelddadige confrontatie genomen door de manifestanten, die daarbij geen rekening hielden met de
eventuele aanwezigheid van toevallige nieuwsgierigen in hun midden.
Het is voor politiediensten die met dergelijke situaties geconfronteerd worden belangrijk zo lang mogelijk
mensen door te laten die een omsloten perimeter wensen te verlaten. Het filteren van wie al of niet door
mag, kan gebeuren op basis van een aantal criteria (in casu niet gemaskerd noch gewapend) en mits het
noteren van de identiteit om navolgend onderzoek naar gepleegde misdrijven mogelijk te maken. Dit vergt
evenwel de inzet van bijkomende capaciteit en eventueel van leden van de infoploegen die vertrouwd zijn
met de hardekernbetogers.
In een ander onderzoek, gevoerd n.a.v. klachten over het politieoptreden bij een anti-islambetoging op
11/09/2007 te Brussel, werd duidelijk hoe moeilijk het is voor de politiediensten om een verboden
betoging te beheren. Uit dit onderzoek bleek namelijk dat het chaotisch en ongecoördineerd optreden van
de politie het gevolg was van de zeer gebrekkige voorbereiding en briefings van de diverse pelotons en
van de slechte leiding en uitvoering op het terrein. Een aanhoudingsoperatie op het Schumanplein verliep
ongecoördineerd, chaotisch, onnodig brutaal en soms gewelddadig. Sommige aanmaningen ten aanzien
van de overwegend Vlaamse betogers gebeurden uitsluitend in het Frans. Bovendien lag deze manifestatie
politiek uiterst gevoelig.
Aangezien er geen tegenbetogers of andere externe dreigingen waren, hadden de politiediensten, in
overleg met de bestuurlijke overheid, kunnen overwegen om met wat meer geduld en met zachtere
middelen de groep manifestanten van het Schumanplein te verwijderen.
Een andere probleemsituatie kan ontstaan wanneer een manifestatie slechts zeer laat wordt
aangekondigd. Aldus werd de lokale politie Antwerpen op 31/12/2008 om 08.14 uur per fax gemeld dat
er nog diezelfde dag een statische manifestatie zou worden gehouden in de Kerkstraat te Antwerpen. De
manifestatie werd georganiseerd door de Arabisch-Europese Liga (AEL) en was gericht tegen de bezetting
van de Gazastrook door Israëlische troepen. De AEL verzekerde de politie dat de manifestatie vreedzaam
zou verlopen en dat er een interne ordedienst was om de manifestanten te omkaderen.
Op basis van een risicoanalyse en omdat het als een statische betoging was aangekondigd, besliste de
politiezone (PZ) Antwerpen dit gebeuren te catalogeren als een niet-risico-evenement, waardoor geen
voorafgaande maatregelen werden genomen met het oog op een reactief optreden. Er werd enkel in
toezicht- en onthaalpolitie voorzien, en dit in gewoon uniform om niet provocerend over te komen.
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Bovendien trad een aantal politiemensen van de diensten diversiteit en informatie-inwinning op in
burgerkledij. De manifestatie liep echter uit de hand en de ploegen van de interventiedienst moesten in
versterking worden geroepen. Twee inspecteurs raakten gewond en de manifestanten richtten heel wat
schade aan: er werden verkeersborden uitgerukt, een aantal voertuigen en zelfs een tram werden
beschadigd.

5.2.

RESULTATEN OVERHEDEN

In de functionaliteit genegotieerd beheer van de publieke ruimte is de bestuurlijke overheid de
opdrachtgever van de politie. Een optimale relatie met deze overheid, een duidelijke opdracht en goede
afspraken zijn dan ook van cruciaal belang om goede resultaten te kunnen neerzetten, zoals verwacht door
deze overheid.
Het beleidsuitgangspunt vanwege de bestuurlijke autoriteit bij de betogingen in Gent op 6/03/08 was
gastheerschap en tolerantiebereidheid, met aandacht voor de democratische rechtsbeginselen. Duidelijk
gecommuniceerd door de overheid, werd dit tevens vertaald naar de politionele aanpak. De ordedienst
werd georganiseerd onder de operationele verantwoordelijkheid van de lokale politie, die operationele
steun had gevraagd aan de bestuurlijke directeur-coördinator (DirCo). De algemene leiding van deze
ordedienst was in handen van de korpschef van de lokale politie.
Bij de anti-islambetoging van 11/09/2007 in Brussel deden zich ter zake problemen voor. Enerzijds
beweerde de hoofdcommissaris die het operatieorder opstelde dat hij nooit schriftelijke richtlijnen had
gekregen. Ter voorbereiding van de ordedienst werden er wel diverse bijeenkomsten georganiseerd met
de verantwoordelijken voor de ordedienst en de burgemeester van de stad Brussel, maar aangezien de
betoging verboden werd, was er tijdens de manifestatie geen permanent contact meer voorzien met de
verantwoordelijken en kon het verloop ervan blijkbaar onvoldoende worden ingeschat. Volgens de
manifestanten was er duidelijk afgesproken dat de manifestatie zou worden gedoogd en hield de politie
zich niet aan de afspraken. Een voorafgaandelijk gesprek tussen een politieman van de federale politie en
een afgevaardigde van het Vlaams Belang zorgde verkeerdelijk voor de veronderstelling dat de betoging
zou worden getolereerd.
Het onderzoek wees uit dat, behalve enkele officieren op het terrein, niemand op de hoogte was van de
richtlijnen van de burgemeester noch van de tactische vertaling om het verbod tot betogen te handhaven.
De aanwezigheid van de burgemeester op de commandopost en de externe druk op dit evenement zullen
voor de leidinggevenden een rol hebben gespeeld bij het hanteren van een ‘strikt handhavingsbeleid’.
Voor de politiediensten strekt het tot aanbeveling om, in samenspraak met de bevoegde overheden, de
tolerantiegrenzen vooraf duidelijk vast te leggen, deze tactisch uit te werken en expliciet op te nemen in
het schriftelijke operatieorder.

5.3.

RESULTATEN BURGERS

Tijdens de observaties van de ordedienst in Leuven op 26/03/2009 kon worden vastgesteld dat alle
fouilleringen en aanhoudingen correct werden uitgevoerd. Het nodige geweld werd proportioneel en
doordacht aangewend en de burgers werden beleefd en correct aangesproken.
De politie-interventies in Gent op 6/03/08 waren niet geïmproviseerd maar door de algemene leiding
gestuurd, zoals voorgeschreven in het operatieorder. De arrestaties op het Sint-Pietersplein voldeden aan
alle vooraf bepaalde normen voor het bestuurlijk aanhouden van manifestanten. Meer dan de helft van de
aangehoudenen waren noch gemaskerd, noch gewapend. Deze grote groep heeft zich onmiddellijk
neergezet, zoals door de politie gevraagd en op een aantal individuen na, werd geen verzet geboden. Op
geen enkel ogenblik waren de leden van de Dienst Enquêtes P getuige van overmatig of nodeloos geweld.
Er werd tijdens het boeien niet geslagen. Gezien het extreme geweld dat door een tweetal manifestanten
werd gebruikt – herhaaldelijk werden politie-inspecteurs geraakt door stokken waarmee met beide handen
en met volle kracht werd geslagen – was er geen andere optie dan geweldgebruik, in de vorm van een
aantal gerichte slagen met de wapenstok, teneinde deze personen te ontwapenen.
De bestuurlijke aanhoudingen werden verricht volgens de beschikbaarheid van de bussen die instonden
voor het transport naar het verzamelcentrum aangehouden personen (VCAP) en volgens de
verwerkingscapaciteit van dat centrum. Het hele proces gebeurde op een professionele en geordende
manier, rekening houdend met het profiel van de arrestanten. Zodra alle manifestanten, zoals via de
luidsprekers opgedragen, op de grond zaten, werden zij één voor één door twee inspecteurs uit de groep
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verwijderd, op veilige afstand geboeid d.m.v. plastic handboeien en vervolgens naar de bussen begeleid.
Als zij geen weerstand boden, gebeurde het boeien rechtstaand, als zij tegenspartelden, werden zij eerst
via een armklem naar de grond gebracht, op de knieën en hoogst uitzonderlijk op de buik gelegd, en dit
conform de principes van proportionaliteit en subsidiariteit die in de richtlijnen waren benadrukt.
De sfeer in het VCAP kon als gemoedelijk worden bestempeld en de politie ging onmiddellijk in op
verzoeken tot drinken en gebruik van de sanitaire voorzieningen. Aan een arrestante die een kwetsuur aan
de enkel opliep, werd, na verzorging door een medisch team, gevraagd of zij er de voorkeur aan gaf om in
een individuele cel te verblijven. Tussen de aangehouden manifestanten werden drie minderjarigen
aangetroffen, wier ouders werden verwittigd om hen te komen ophalen. Ten slotte werden, met het oog op
de komende aanhoudingen op het Sint-Pietersplein, zestig vrouwelijke arrestanten die eerder waren
aangehouden, vooraf vrijgelaten.
Bij de anti-islambetoging van 11/09/2007 in Brussel daarentegen had de behandeling van de
bestuurlijk aangehouden personen vlotter kunnen verlopen. In het VCAP was men blijkbaar niet echt
voorbereid op zo’n groot aantal aangehouden personen. De inzet van politiecapaciteit was daar beperkt, in
tegenstelling tot de inzet van het aantal politiemensen op het terrein. Sommige aangehouden personen
spraken van een correcte behandeling, terwijl anderen dan weer klaagden over het feit dat er eten noch
drinken voorzien was en dat ze nodeloos werden geduwd. In het VCAP werden 153 bestuurlijk
aangehouden personen opgesloten. Er waren richtlijnen om de parlementsleden eerst vrij te laten.
De voertuigen die voorzien waren voor het overbrengen van de aangehouden personen lieten op zich
wachten. Daarom werden er blijkbaar te veel aangehouden personen op één en dezelfde bus gezet,
waardoor de politie onmogelijk het overzicht kon behouden en de veiligheid tijdens de overbrenging in het
gedrang kwam. Enkele aangehouden personen konden zelfs ontsnappen uit de rijdende politiebus.
Uit het onderzoek kwam naar voor dat er zich tijdens het verloop van deze ordedienst nog andere
onregelmatigheden hadden voorgedaan waarbij o.m. een (Oekraïense) journalist door een politiehond
werd gebeten, pepperspray werd gebruikt door een peloton uit Luik ten aanzien van de statische
manifestanten op het Schumanplein en een of meer aangehouden vrouwen tijdens hun collectieve
opsluiting hun bh moesten uitdoen, hoewel dit omwille van de veiligheid noch om andere redenen was
voorgeschreven.
Ten slotte bleek dat de politie nog beter rekening had kunnen houden met de context. Ook het aanwenden
van de aanhoudingstechnieken kon meer worden gediversifieerd met meer aandacht voor communicatie,
de al of niet vrijwillige medewerking van de betogers en het beter respecteren van de rechten van de
aangehouden personen.

5.4.

RESULTATEN MEDEWERKERS

Bij het beheren van de twee manifestaties te Leuven is opgevallen dat de rol van de liaisonofficieren op
het terrein niet echt duidelijk was en er verwarring ontstond over het feit of ze nu een bevelvoerende of
eerder een informerende taak hadden.
De politiemensen die in contact kwamen met de manifestanten droegen niet allen dezelfde kledij.
Sommige eenheden kwamen uitdagend voor de dag en waren o.m. uitgerust met bivakmuts tot over de
neus. Dit maakte een vrij agressieve indruk, wat op dat ogenblik in schril contrast stond met de houding
van de manifestanten.
Tijdens de manifestaties van 6/03/08 was de leidinggevende officier van de politiezone Gent steeds
onmiddellijk aanwezig waar er een risico op incidenten bestond. Hij gaf duidelijke richtlijnen, die ook stipt
werden opgevolgd, wat de indruk gaf dat de politie de situatie onder controle had. Gedurende de
ordedienst werd een strikte discipline behouden, conform het operatieorder. Rekening houdend met het
verloop van twee gelijktijdige, toegelaten betogingen, werd terecht spaarzaam omgegaan met de inzet van
middelen. Verder werd gebruik gemaakt van fluohesjes in verschillende kleuren en van rugnummers, om
pelotons en hun secties te kunnen onderscheiden. Dit kwam het overzicht op de ingezette dispositieven en
de bevelvoering ten goede. De politiemensen op het terrein handelden proportioneel en gebruikten een
minimum aan geweld, zoals dit was voorgeschreven in de attitude- en geweldsinstructie van de
eskadronorders. Hierin stond o.m. dat de personeelsleden geacht werden steeds correct, kalm, kordaat en
koelbloedig te blijven. Tevens werd benadrukt dat, indien aanwending van geweld noodzakelijk was,
steeds het absolute minimum moest worden gebruikt volgens de principes van legaliteit, opportuniteit,
proportionaliteit en subsidiariteit.
Gedurende het hele verloop van de ordedienst werd ook door verschillende leden van de dienst intern
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toezicht van de lokale politie Gent gewaakt over de naleving van de richtlijnen, zowel in het VCAP als
tijdens de aanhoudingen.
Naar aanleiding van een anti-islambetoging klaagden de pelotonscommandanten, belast met de
aanhouding van de betogers op het Schumanplein, over een gebrekkige bevelvoering door de
terreinofficier van de lokale politie Brussel/Elsene. Deze stelde, op zijn beurt, dat hij geen richtlijnen
ontving van zijn korpschef voor het opstellen van het operatieorder noch over de wijze waarop hij de
leiding moest nemen op het terrein. Het enige gegeven waarmee hij het moest stellen was “het is een
niet-toegelaten manifestatie”. Dat de medewerkers op het terrein onvoldoende geïnformeerd waren,
kwam o.a. omdat er in het schriftelijke operatieorder geen richtlijnen terug te vinden waren m.b.t. de
verwachte attitude, de manier waarop de aanhoudingen dienden te gebeuren, de rechten van de
aangehouden personen en de geweldsinstructies. Ook het feit dat er twee operatieorders waren opgesteld
en er twee verschillende briefings werden gehouden, leidde ertoe dat de pelotons gehypothekeerde
capaciteit (HYCAP) die in versterking waren gekomen, onvoldoende ingelicht werden over de filosofie van
het optreden. Dat er twee operatieorders werden opgesteld, was wel bijzonder en vond zijn oorzaak in het
feit dat men vreesde voor lekken vanuit het peloton HYCAP, afkomstig uit Antwerpen, naar het Vlaams
Belang.
Precies omdat er bij deze manifestatie diverse individuele disfuncties werden vastgesteld inzake het
gebruik van geweld en dwang door politieambtenaren, strekt het tot aanbeveling om in het schriftelijke
operatieorder duidelijk de verwachte attitude, de bejegening en de procedure bij de aanhoudingen en de
geweldsinstructies te beschrijven. Er mag immers niet van worden uitgegaan dat deze door iedereen
gekend zijn. Als er bovendien pelotons in versterking komen van buiten de eigen politiezone en de
politieleiding de facto die mensen niet kent, is het verstrekken van bijkomende verduidelijking wenselijk.
In Antwerpen, waar de vrij laat aangekondigde manifestatie van de AEL uit de hand liep en er dus
interventieploegen in versterking moesten worden geroepen, kwamen reacties van een politievakbond
evenals van enkele inspecteurs die niet tevreden waren over het feit dat ze de veiligheids- en
beschermkledij niet mochten gaan halen, vooraleer ze naar de plaats van het incident werden
gestuurd. De toestand liet, volgens de commandant van de ordedienst, geen enkel uitstel toe omdat de
reeds aanwezige politiemedewerkers geconfronteerd werden met geweld en bijstand vroegen. Er was dus
geen tijd om de interventiepatrouilles eerst naar de respectieve burelen te sturen om veiligheidskledij of
HHOO-uitrusting op te halen. Door dit niet toe te laten, was de versterking ongeveer 10 minuten eerder
ter plaatse, hetgeen heeft bijgedragen tot het verhinderen dat de manifestanten de Joodse wijk
binnentrokken. Maar, dit heeft er wel voor gezorgd dat enkele personeelsleden onvoldoende beschermd
waren toen zij het hoofd moesten bieden aan manifestanten die verkeersborden aan het gooien waren.
De eerste en belangrijkste conclusie van de lokale politie was dan ook dat de risicoanalyse van de
manifestatie fout was. De analyse was gebaseerd op kennis van concrete informatie en feiten en op
recente historiek. In alle navolgende aangekondigde manifestaties werd wel uitgegaan van een
risicoconcept en werden wel alle mogelijke preventieve en reactieve maatregelen genomen, al is geen
enkel systeem uiteraard onfeilbaar.
Wat de individuele medewerkers betreft, is het tot op vandaag nog steeds geen standaardpraktijk om
interventiemedewerkers, die allen beschikken over een helm, deze ook daadwerkelijk te laten meenemen
in het patrouillevoertuig. De zone nam zich wel voor om in de toekomst sneller over te gaan tot deze
beslissing.
De lokale politie Antwerpen wees het ontbreken van een nationale reserve in stand-by aan als een
probleem.
Als conclusie kan worden gesteld dat de lokale politie Antwerpen de risico’s van deze manifestatie niet
optimaal inschatte, maar, na het afwegen van de prioriteiten, niet verkeerd handelde door de
personeelsleden zo snel mogelijk ter plaatse te sturen, weliswaar zonder hen de gelegenheid te geven hun
veiligheidskledij aan te trekken. Na de manifestatie van 31/12/2008 zijn nog verschillende andere
gelijkaardige manifestaties gehouden te Antwerpen en daarbij werd steeds reservepersoneel (arrestatieeenheden en pelotons in HHOO-kledij) voorzien om bij eventuele incidenten in veiligere omstandigheden te
kunnen ingrijpen.

5.5.

SLEUTELPRESTATIES

Reeds eerder bracht het Comité P verslag uit over het feit dat de inzet en de opstelling van de politie
niet altijd strookt met de logica van een realiteitsgebonden risicoanalyse. Een evaluatie maken
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achteraf is niet hetzelfde als een beoordeling maken vooraf, maar voor de anti-islambetoging te Brussel
waren er duidelijk te veel politiemensen op het terrein, o.m. omdat bij de beoordeling van de manifestatie
gekozen werd voor het worstcasescenario. Er werden 15 pelotons ingezet, terwijl, volgens een
terreinofficier, vier pelotons voldoende waren geweest.
In Gent is de politie er beter in geslaagd om spaarzaam om te gaan met de inzet van middelen voor de
handhaving van twee gelijktijdige, toegelaten betogingen. Daarbij dient wel opgemerkt dat deze
manifestatie een tweejaarlijks terugkerend fenomeen is, wat de politie toelaat om zich op basis van
voorgaande ervaringen beter voor te bereiden.
In een ander onderzoek naar het politieoptreden op 28/05/2009 na de rellen in Anderlecht van
23/05/2009 kon worden vastgesteld dat er geen incidenten waren en de politiediensten dus niet moesten
optreden, omdat een belangrijk aantal politiemensen zichtbaar was opgesteld met als doel iedere poging
tot ordeverstoring af te schrikken.
In deze context dient ten slotte nog aandacht besteed aan het aspect van de internationale informatieuitwisseling, niet het minst omdat dit al langer een oud zeer is. Bij de anti-islambetoging verliep de
informatie-uitwisseling niet vlot, waardoor moeilijk een adequate beslissing kon worden genomen inzake
de inzet van effectieven. Dit laatste werd bovendien nog bemoeilijkt door communicatie- en
coördinatieproblemen op het vlak van de informatiehuishouding tussen de federale gerechtelijke politie
(FGP) en de lokale politie Brussel/Elsene.
Uit een ander onderzoek naar de informatiestromen voorafgaand aan een laattijdig aangekondigd
evenement in Schoten bleek hoe politiediensten specifieke moeilijkheden kenden om de beschikbare info
tijdig op de juiste plaats te krijgen. Het betrof een bijeenkomst van ‘Blood and Honour’. Deze
organisatie meldt de plaats van bijeenkomst op het allerlaatste moment aan potentiële deelnemers. Pas
als de deelnemers op die plaats van bijeenkomst aankomen, wordt mondeling meegedeeld waar het
evenement zelf zal plaatsvinden. Deze werkwijze bemoeilijkt vanzelfsprekend de informatie-inwinning door
de politie.
Uit het onderzoek bleek dat de informatie-inwinning en -verstrekking door de directie van de operaties
inzake bestuurlijke politie (DAO) van de federale politie en door de gedeconcentreerde coördinatie- en
steundirectie (CSD) in Antwerpen zowel voor, tijdens als na de bijeenkomst van ‘Blood and Honour’ verliep
zoals logischerwijze volgens de regelgeving kan worden verwacht. Hetzelfde geldt voor de inlichtingen die
door de Veiligheid van de Staat aan de federale en de lokale politie werden verstrekt. De Veiligheid van de
Staat verwittigde de lokale politie zodra ze zelf op de hoogte was van de plaats van het evenement. Het
onderzoek toonde wel disfuncties aan m.b.t. de interne inlichtingenstroom in de periode vóór de dag van
de bijeenkomst van ‘Blood and Honour’ binnen de politiezone Schoten en intern het communicatie- en
informatiecentrum (CIC) Antwerpen. De dag van de bijeenkomst en de periode erna deden zich wat dat
betreft geen problemen voor. Binnen de huidige wetgeving blijft het echter moeilijk om zowel op
bestuurlijk als op strafrechtelijk vlak op te treden tegen dit soort bijeenkomsten.
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6.

ONTHAAL

Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid zijn essentiële aspecten van de functionaliteit onthaal. Het
eerste contact tussen burger en politie is daarbij vaak bepalend voor het verdere verloop van de
onderlinge interactie en de uiteindelijke tevredenheid van de burger hierover. Deze laatste heeft recht op
een kwaliteitsvol onthaal, i.h.b. in crisissituaties. Maar ook de politieorganisatie zelf heeft er alle baat bij
dat het onthaal aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.
Aangezien er verschillende omschrijvingen en interpretaties bestaan van de functionaliteit ‘onthaal’, heeft
het Comité P, in overleg met diverse partners, getracht om een werkdefinitie vast te leggen. Onthaal kan
worden omschreven als de wijze waarop de politie zich organiseert om de burgers in staat te stellen haar
op een zo toegankelijk mogelijke wijze tijdig te bereiken. Het onthaal is hierbij niet enkel de
verantwoordelijkheid van de politiemedewerkers of het burgerpersoneel, die in een fysiek onthaalpunt
werkzaam zijn, maar van alle politiemensen die in contact komen met het publiek. Het gaat dus niet alleen
om onthaalposten en hun bereik- en contacteerbaarheid, maar ook om de kwaliteit van de ontvangst en
andere contactmogelijkheden.
Het Comité P besteedde in 2009 opnieuw aandacht aan de functionaliteit ‘onthaal’ en rondde een
onderzoek af over de richtlijnen die de zones hebben uitgewerkt met betrekking tot het noteren van
klachten.

6.1.

RESULTATEN BURGERS EN OVERHEDEN

Het Comité P kreeg in 2008 melding van een 300-tal klachten die betrekking hadden op het onthaal. Liefst
vier op vijf van deze klachten had de fysieke loketfunctie als voorwerp. Een derde van deze klachten bleek
gegrond. De overige klachten bleken ongegrond of er waren onvoldoende bewijzen of elementen
voorhanden om te beslissen of de klacht al dan niet gegrond was.
Indien burgers klachten hebben over het onthaal, dan is dit in de helft van de gevallen omdat
politiemedewerkers weigeren hun klacht te noteren. Bij een derde van de meldingen zou er een
attitudeprobleem zijn geweest bij het onthaal met o.m. een door de burger gepercipieerde onbeleefdheid,
een gebrek aan empathie, een intimiderende houding of klantonvriendelijkheid vanwege de
politieambtenaar. Een minderheid van de meldingen gaat over taalproblemen bij het noteren van de
klacht.
Uit een beperkte navraag bij een aantal politiezones blijkt dat ze slechts sporadisch bevragingen
organiseren bij de bevolking over de kwaliteit van het onthaal aan het fysiek loket. Geen enkele van
die politiezones vroeg de burgers naar hun verwachtingen over de openingsuren. Vooral voor de
gedeconcentreerde onthaalpunten wordt uitgegaan van de wensen van het personeel of van de
bestuurlijke overheden, niet van de verwachtingen van de bevolking. Een respondent stelde dat over
de openingsuren was ‘onderhandeld’ met de burgemeester van iedere gemeente van de zone. Een andere
respondent wees expliciet op de ‘glijdende’ uren van het personeel waardoor, volgens hem, afstemming
van openingsuren op de verwachtingen van de bevolking wordt bemoeilijkt en net daarom deze
verwachtingen niet werden bevraagd. Dergelijke wijze roept uiteraard ernstige vragen op in het licht van
de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg.
Het aandeel klachten dat betrekking heeft op het telefonisch onthaal bedraagt 16 % van alle klachten
over het onthaal. Deze verhouding ligt vermoedelijk hoger aangezien de klachten over calltaking
voorafgaand aan de interventies vaak niet onder de functionaliteit onthaal worden geregistreerd maar bij
het proces interventie. Ook hier is het gebrek aan een uniforme interpretatie van de functionaliteit
‘onthaal’ voelbaar. De klachten over een ‘gebrekkige afhandeling van de oproep’ hebben bijna alle te
maken met een telefonisch onthaal en gaan dan i.h.b. over de ervaren onbeleefdheid, het ontbreken van
een passend gevolg aan de oproep, een laattijdige tussenkomst of het weigeren ter plaatse te komen. Een
derde van de klachten over telefonisch onthaal bleek gegrond te zijn.
Over het ‘elektronisch’ onthaal zijn dan weer weinig klachten gekend. In 2008 werden hierover vijf
klachten gemeld. Verder blijkt het e-governmentproject ‘police-on-web’ alsnog weinig bekend en
onderbenut. In Nederland kent een vergelijkbare applicatie wel een groot succes. De federale politieraad 3
wees eveneens op dit gebrek aan succes van ‘police-on-web’, ondanks verschillende initiatieven van de
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politiediensten en hun overheden om deze toepassing bij het publiek kenbaar te maken. Daarom kunnen
over de kwaliteit van het elektronisch onthaal vooralsnog geen uitspraken worden gedaan.
Het Comité P vraagt in dit raam aandacht voor een terechte bedenking van een klager die via ‘police-onweb’ een aanvraag had ingediend voor woningtoezicht. Hoewel hij er zelf voor zorgde dat al zijn
persoonlijke gegevens op een veilige manier naar de politie werden verstuurd, kreeg hij nadien via e-mail
een bevestiging van zijn aanvraag met daarbij een document met al zijn vertrouwelijke gegevens. Bij
nazicht van de toepassing ‘police-on-web’ bleken inderdaad de nodige maatregelen te worden genomen ter
bescherming van de persoonsgegevens voor het volledige verwerkingsproces, met uitzondering van de
versturing van een bevestigingsmail op het einde van dit proces. Zowel de federale politie (DST) als de
projectverantwoordelijke van de Vaste commissie van de lokale politie (VCLP) bevestigen dat het versturen
van een e-mail via het internet niet veilig te noemen is. Bij een aanvraag van vakantietoezicht is er een
nog groter veiligheidsrisico omdat bij onderschepping van zulke aanvraag de hacker in detail kan zien
wanneer en voor welke periode een huis verlaten is en welke voertuigen er ter plaatse worden
achtergelaten. Op korte termijn werden de nodige maatregelen genomen om dit probleem op te lossen
door de gegevens niet meer in detail via e-mail terug te sturen naar de aanvrager. Om een volledig
waterdichte beveiliging te verkrijgen, dient gewacht op de tweede fase van het ‘police-on-web’-project
waarvan de functionele analyse ter zake reeds werd afgerond. De beveiliging zou dan gebeuren zoals bij
de toepassing ‘tax-on-web’.
Uit wat voorafgaat, blijkt dat bij de uitwerking van een globaal beleid en strategie van de functionaliteit
onthaal niet alleen nagedacht dient te worden over via welke kanalen burgers kunnen worden onthaald,
maar ook over welk kanaal voor welk doel het meest geschikt is. Verder doordenken leidt niet alleen naar
een correcte communicatie hierover maar kan de burgers zelfs aansporen om voor een bepaald doel een
bepaald kanaal te kiezen. Landman, Schoenmakers en Van der Laan 4 specificeren dat dergelijke
‘multichanneling’ een bijdrage kan leveren aan zowel de effectiviteit als de efficiëntie van het
aangifteproces. In zijn beperkte analyse heeft het Comité P weinig kunnen opmerken van dergelijke
bewuste strategische keuzes.
Uit de bevraging van verschillende gesprekspartners, veelal diensthoofden onthaal, bleek de moeilijkheid
om een eenvormige coherente ‘onthaalvisie’ te implementeren wanneer fysiek onthaalloket, telefonisch
onthaal en elektronisch onthaal (met inhoudelijk beheer van een website) in het organogram van de
organisatie onder verschillende verantwoordelijken vallen. Deze moeilijkheden zijn uiteraard een direct
gevolg van het aangehaalde gebrek aan strategische visie en keuzes. Het gebrek aan zulke
‘onthaalvisie’ blijkt verder ook uit het ontbreken van een (doordacht) elektronisch onthaal. De indruk
bestaat dat politiezones wel een website wensen te ontwikkelen, maar te weinig stilstaan bij het feit dat
voor de burger een bezoek aan de website een eerste contact met de politiedienst is, en dus ook een vorm
van onthaal betreft.
Daar het Comité P meermaals geconfronteerd werd met klachten over het niet registreren van
klachten en aangiften, besloot het deze praktijk in kaart te brengen, meer bepaald door in 2007 bij
verschillende lokale politiekorpsen te peilen naar het bestaan van richtlijnen. Dit onderzoek was o.m.
geïnspireerd door de volgende mededeling die sommige burgers kregen wanneer ze bij de lokale politie
Leuven klacht wilden neerleggen of aangifte doen: “… werd om bovengenoemde redenen beslist dat de
politie van Leuven geen klachten of aangiften meer zal opnemen indien aan de drie volgende voorwaarden
gelijktijdig is voldaan: 1) de feiten deden zich niet voor op het grondgebied van Leuven; 2) de persoon die
de aangifte doet, is niet ingeschreven te Leuven of verblijft er feitelijk niet; 3) de aangelegenheid heeft
geen dringend of traumatisch karakter. Aangezien dit voor U het geval is, nodigen wij U uit de aangifte of
klacht te doen bij de politiedienst van Uw eigen politiezone. Daar zal Uw zaak het best behartigd en
opgevolgd worden. De politie van Leuven kan voor die aangelegenheden enkel brievenbus spelen naar Uw
eigen politiezone toe. Dus beter in Uw eigen politiezone direct starten”.
Uit de analyse van de ontvangen antwoorden komt naar voor dat de lokale politiezones een beleid huldigen
dat meestal strookt met artikel 40 van de wet op het politieambt (WPA), zoals ook nader geïnterpreteerd
in de rechtsleer 5 . De lokale politie Leuven spijkerde ondertussen ook haar beleid in die zin bij.
De antwoorden van de zones wijzen er in globo op dat, wanneer er al specifieke richtlijnen bestaan, deze
inhouden dat een klager of aangever niet wordt doorgestuurd naar een andere (politie)dienst of zone. Dit
betekent niet dat men de betrokkene niet zal trachten te bewegen om klacht of aangifte in te dienen bij de
politiedienst van de plaats van de feiten of van de woonst, omdat dit gemakkelijker zou zijn voor de
betrokkene en voor de rechtsgang. Twee uitzonderingen hierop vormen de PZ Maasmechelen en de
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PZ Damme/Knokke-Heist, waarbij de eerste, zonder hiertoe aangestuurd te zijn door het parket, de
mondelinge richtlijn hanteert dat personen met klachten doorverwezen dienen te worden indien de feiten
zich niet zouden hebben voorgedaan op het grondgebied en de bij de feiten betrokken personen niet op
het Maasmechelse grondgebied zouden wonen. De politie Damme/Knokke-Heist verwijst dan weer, in
uitvoering van een richtlijn van het parket, klagers of aangevers door naar de politie van de plaats waar de
feiten gepleegd zouden zijn. Dit roept vragen op omtrent de gelijkwaardige dienstverlening over de
politiezones heen.
Voor de registratie van burgerlijke kwesties wordt er in de ontvangen antwoorden veelal op gewezen
dat men de betrokkene zal trachten door te verwijzen naar de burgerlijke rechtbanken of naar een
advocaat voor juridisch advies. In dit verband kan worden vermeld dat het parket van Antwerpen het
initiatief PRORELA startte, waarmee de politie in bepaalde gevallen de partijen rechtstreeks in contact kan
brengen met de vrederechter.
Uit onderzoek van het Comité P blijkt verder dat in een aantal politiezones een tendens bestaat om een
‘preonthaal’ te creëren dat een eerste sortering uitvoert en aldus een snellere afhandeling faciliteert. De
klacht of aangifte van de burger wordt dan genoteerd door politieambtenaren van een ‘back office’, een
soort klachtenbureau. Maar daarvoor moet soms, en zeker buiten de kantooruren, een interventieploeg
worden ingezet ter versterking.
Om aan al de gepercipieerde en vastgestelde disfuncties tegemoet te komen, acht het Comité P het
uitschrijven van het onthaalproces essentieel. Reeds in zijn jaarverslag 2006 betreurde het Comité P
dat de korpsleidingen dit onthaalproces onvoldoende hebben geformaliseerd en dat nog te vaak wordt
gesteund op operationele processen die niet voldoende zijn uitgewerkt 6 . Zowel in het Nationaal
Veiligheidsplan 2008-2012 als door de AIG 7 en de Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op
lokaal niveau wordt dit onderschreven. Deze laatste stelde het in haar derde evaluatieverslag als volgt:
“Het uitwerken van een duidelijke procesbeschrijving voor de functionaliteit onthaal, met de nodige
werkinstructies, kan hierbij de efficiëntie verhogen” 8 .
De formele ontwikkeling van de onthaalfunctie kan worden opgevolgd aan de hand van stuurborden. De
indruk bestaat echter dat tot op heden slechts weinig politiezones indicatoren met betrekking tot het
onthaal hebben opgenomen in een (globaal) stuurbord. Het spreekt voor zich dat zulk ‘niet meten’ de
beleidscyclus van plannen, uitvoeren en herzien niet ten goede komt.
Indien er al meetpunten, o.m. betreffende wachttijden, werden vastgelegd, is dit bijna steeds voor het
fysiek onthaal. Er zijn relatief weinig normen bepaald voor telefonisch en elektronisch onthaal 9 . Dit in
tegenstelling met Nederland, waar blijkbaar meer korpsen kwaliteitsnormen hebben vastgelegd voor de
telefonische bereikbaarheid en in mindere mate voor de fysieke en elektronische bereikbaarheid 10 .

6.2.

RESULTATEN MEDEWERKERS

Vorming blijft een heikel punt. Het is ook duidelijk dat de zones met een vaste onthaalpool meer
investeren in opleiding en nuttige initiatieven nemen. Opvallend is echter dat, behalve de klassieke
opleidingen zoals het onthaal van moeilijke klanten, slechts een kleine minderheid van de bezochte zones
ook voor het telefonisch onthaal opleiding voorzag.
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7.

INTERVENTIE

De functionaliteit interventie kan worden omschreven als het ter plaatse gaan van een politieman om een
adequate respons te leveren n.a.v. een hulpvraag. In verband met deze functionaliteit rijzen er vragen
over de permanente bereikbaarheid, de beschikbaarheid en over een dringende of niet-dringende
politiereactie. Tevens is het zo dat de dienstverlening niet steeds moet worden uitgevoerd door een
interventieploeg. Een niet-dringende en uitgestelde interventie kan bv. door een wijkagent worden
uitgevoerd.
Bij de door het Comité P behandelde klachten inzake interventie werd in 2009 o.m. aandacht besteed aan
de problematiek van ‘versterkte interventies’, een onderzoek naar een grensoverschrijdende
interventie en een incident met tragische afloop.

7.1.

RESULTATEN SAMENLEVING

Wat de versterkte interventies betreft, werd de problematiek onder de loep genomen van de
nevenschade (collateral damage) die wordt veroorzaakt wanneer leden van de Directie van de speciale
eenheden (CGSU) steun verlenen aan de federale gerechtelijke politie of een lokale politiezone n.a.v.
huiszoekingen of aanhoudingen van gevaarlijke personen. Deze nevenschade kan materieel en/of
psychologisch van aard zijn. Voor de periode 2003-2006 werden ter zake 14 klachten onderzocht,
evenveel dossiers werden behandeld op het niveau van de federale politie en van de minister van
Binnenlandse Zaken.
Zes klachten handelen over versterkte huiszoekingen waarvan er drie plaatsvonden op een verkeerd
adres. Vier klachten houden verband met slagen en verwondingen en beschadigingen. De vier overige
klachten hebben betrekking op aanhoudingen verricht op de openbare weg; in drie van deze gevallen is er
misbruik gemaakt van geweld en dwang en in het laatste geval is de verkeerde persoon aangehouden.
Tien van deze klachten gaan over het optreden van de speciale eenheden van de federale politie,
nl. CGSU. Een klacht betreft leden van een lokale politiezone die een huiszoeking hebben verricht met
behulp van technieken en uitrustingsstukken die vrij goed gelijken op hetgeen de speciale eenheden
hanteren.
Het onderzoek heeft aangetoond dat de politie soms materiële en/of psychologische nevenschade had
veroorzaakt als gevolg van fouten gemaakt in de evaluatie van de dreiging en in de voorbereiding van de
operaties. Daarenboven is het moeilijk om de verantwoordelijken aan te duiden wanneer de
politieambtenaren met een bivakmuts opereren.
De problematiek van de nevenschade veroorzaakt tijdens huiszoekingen of aanhoudingen wordt
bestudeerd in een ontwerpnota betreffende de taken en werkwijzen van de operationele maatschappelijke
assistenten van de federale politie. Deze ontwerpnota, die in november 2009 werd opgesteld door een
werkgroep, heeft als titel “Taken en werkwijzen van de operationele maatschappelijke assistenten van de
federale politie” en komt slechts ten dele tegemoet aan de wens om de slachtoffers van nevenschade die
kan ontstaan bij interventies van de speciale eenheden die steun leveren aan de federale politie in real
time te kunnen bijstaan. De nota bespreekt slechts de gevallen waarin CGSU uitsluitend ten bate van een
lokale politiezone optreedt. Een nationale omzendbrief ter zake zou betrekking kunnen hebben op alle
politiediensten, zonder uitzondering. Op het vlak van de lokale politie zou men dan kunnen overwegen om
hulp te bieden aan de slachtoffers van een aanhouding of een versterkte huiszoeking en zou deze taak
kunnen worden opgenomen in het takenpakket van de maatschappelijke assistenten die in de lokale
politiezones werken.
Ook het internationale karakter van interventies genoot de aandacht van het Comité P, dit n.a.v. een
tussenkomst van Nederlandse interventieploegen op Belgisch grondgebied die na een achtervolging op de
daders van een misdrijf begonnen te schieten om ze te kunnen aanhouden in Kinrooi.
Uit het onderzoek bleek dat het vuurwapengebruik conform de Nederlandse wetgeving werd toegepast,
maar weliswaar minder overeenstemde met de beperkingen in de Belgische wetgeving. De Nederlandse
agenten hadden geschoten op het aankomende en voorbijrijdende voertuig en op de vluchtende
verdachten, hetgeen naar Nederlands recht kan. Artikel 33 van het Benelux Verdrag van 8 juni 2004 11
stelt echter expliciet dat grensoverschrijdende ambtenaren slechts vuurwapens mogen gebruiken in geval
van een ogenblikkelijke noodzaak van wettige verdediging van zichzelf of een ander, in overeenstemming
met het recht van de gaststaat (in casu, in overeenstemming met het Belgisch recht). Aangezien de
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strafvordering werd overgedragen aan de Nederlandse justitie en de Nederlandse hoofdofficier van justitie
besliste om niet te vervolgen, blijft de vraag of het optreden van de Nederlandse politiemensen
beantwoordde aan de omschrijving van een ogenblikkelijke noodzaak van wettige verdediging van zichzelf
of een ander. Voor het schieten op vluchtende daders kan dit alleszins in heel wat gevallen in vraag
worden gesteld. De Nederlandse hoofdofficier van justitie stelde verder dat er sprake is van een
soevereiniteitsschending, daar het geweldgebruik niet binnen de normen van de relevante
verdragsrechtelijke bepaling viel.
Het feit dat er een overdracht van de strafvordering heeft plaatsgevonden, werpt een bijzonder licht op
de problematiek van de rechten van verdediging van verdachten die in België slachtoffer zijn geworden
van het vuurwapengebruik door politiemensen van aangrenzende landen.
Dit onderzoek heeft het Comité P de gelegenheid geboden om na te gaan of het bevoegd is om een
toezichtsonderzoek te voeren naar een politioneel optreden van politieambtenaren van
aangrenzende landen op Belgisch grondgebied en, omgekeerd, naar een politioneel optreden van
Belgische politieambtenaren op het grondgebied van aangrenzende landen.
Artikel 3 van de organieke wet van 18 juli 1991 omschrijft de “politiediensten” die onder het toezicht van
het Comité P ressorteren als volgt: “Naast de lokale politie en de federale politie, de diensten die
ressorteren onder de overheden en instellingen van openbaar nut, waarvan de leden met de hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie of van agent van gerechtelijke politie zijn bekleed. Voor de toepassing
van de organieke wet van 18 juli 1991 worden met politiediensten gelijkgesteld, de personen die
individueel bevoegd zijn om strafbare feiten op te sporen en vast te stellen”. Uit de parlementaire
werkzaamheden aangaande de organieke wet van 18 juli 1991 blijkt nergens dat de wetgever oog heeft
gehad voor de situatie van het grensoverschrijdend optreden van politiediensten van aangrenzende landen
op Belgisch grondgebied. Onder “politiediensten” bedoelde de wetgever dus de Belgische politiediensten.
Politiediensten van aangrenzende landen – die bijvoorbeeld met toepassing van de Schengen
Uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 12 of met toepassing van het Benelux Verdrag van 8 juni 2004
op Belgisch grondgebied optreden – worden dus niet begrepen onder de definitie van “politiediensten”
zoals omschreven in artikel 3 van de organieke wet van 18 juli 1991. Het behoort dus niet tot de
bevoegdheid van het Comité P om zijn toezicht uit te oefenen op het grensoverschrijdende
optreden van politieambtenaren van aangrenzende landen op Belgisch grondgebied. Dit hangt
overigens ook samen met het principe van de soevereiniteit van de Staten.
De Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO) en het Benelux Verdrag omvatten het wettelijk kader binnen
hetwelk de politiediensten (zowel de Belgische politiediensten als deze van aangrenzende landen) dienen
te handelen als zij grensoverschrijdend optreden. Het Benelux Verdrag regelt uiteraard enkel de
verhoudingen tussen België, Nederland en Luxemburg terwijl de SUO van toepassing is op alle
aangrenzende landen. De uitoefening, door de Belgische politiediensten, van de politiefunctie binnen de
wettelijke grenzen van de SUO en van het Benelux Verdrag is wel een materie die onder het toezicht van
het Comité P ressorteert. Gelet op het feit dat dit optreden in een context van internationale
politiesamenwerking plaatsvindt en hierdoor nauw verbonden is met het optreden van politieambtenaren
van aangrenzende landen in toepassing van de SUO en/of van het Benelux Verdrag en in de mate dat deze
samenwerking de in artikel 1 van de organieke wet van 18 juli 1991 vermelde doelstellingen in het
gedrang kan brengen (bv. naar aanleiding van een vuurwapengebruik), kan men stellen dat de
samenwerking tussen de Belgische politiediensten en de politiediensten van aangrenzende
landen naar aanleiding van een grensoverschrijdend politieoptreden, in toepassing van de SUO en
van het Benelux Verdrag eveneens onder het toezicht van het Comité P ressorteert. Dit laat het Comité P
toe om onrechtstreeks een toezicht uit te oefenen op het grensoverschrijdend optreden van
politieambtenaren van aangrenzende landen op Belgisch grondgebied. Wel dient te worden onderstreept
dat:
•
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het toezichtsonderzoek geen betrekking heeft op het politioneel optreden van de politieambtenaren
van aangrenzende landen op Belgisch grondgebied op zich maar wel op de uitoefening, door de
Belgische politiediensten, van de politiefunctie binnen de wettelijke grenzen van de SUO en van het
Benelux Verdrag en, in het verlengde hiervan, op de samenwerking tussen de Belgische politiediensten
en de politiediensten van aangrenzende landen zoals deze dient voort te vloeien uit de toepassing van
de SUO en van het Benelux Verdrag;

6BInterventie

•

het toezichtsonderzoek een andere finaliteit heeft dan het eventueel strafonderzoek dat gevoerd wordt
naar een bepaald incident (bv. naar aanleiding van een betwistbaar wapengebruik). Het
toezichtsonderzoek van het Comité P heeft dus niet als doel de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
een bepaalde politieambtenaar vast te stellen, maar wel eventuele disfuncties op te sporen naar
aanleiding van de toepassing van verdragsrechtelijke bepalingen die de uitvoering van de politiefunctie
bij een grensoverschrijdend politieoptreden bepalen en, zo nodig, voorstellen te formuleren naar de
Belgische overheden toe om deze te verhelpen.

Er bestaat tot nu toe geen wettelijk kader noch internationaal akkoord tot regeling van het optreden van
de leden van de Dienst Enquêtes P op het grondgebied van aangrenzende landen met het oog op het
voeren van een toezichtsonderzoek naar de samenwerking tussen de Belgische politiediensten en de
politiediensten van aangrenzende landen naar aanleiding van een grensoverschrijdend optreden. Dit belet
de leden van de Dienst Enquêtes P nochtans niet om informatie in te winnen betreffende het
grensoverschrijdend politieoptreden op Belgisch grondgebied bij de Belgische politiediensten die hun
samenwerking hebben verleend, dankzij de rapporteringsplichten die voorzien zijn zowel in de SUO in het
Benelux Verdrag en dus, ten minste in een eerste fase, zonder zich naar het buitenland te moeten
begeven. Zowel de SUO als het Benelux Verdrag onderwerpen het optreden van de politiediensten van
aangrenzende landen op het grondgebied van de gaststaat aan een zeker toezicht vanuit de gaststaat.
Daardoor worden de politiediensten van aangrenzende landen accountable gesteld ten aanzien van de
autoriteiten van de gaststaat voor hun optreden op het grondgebied van de gaststaat. Zo voorziet het
Benelux Verdrag in een verslag van het optreden na elk grensoverschrijdend politieoptreden, gepaard met
de mogelijkheid om de persoonlijke verschijning van de grensoverschrijdende ambtenaar te verzoeken. Bij
gewelduitoefening moet de grensoverschrijdende ambtenaar die geweld heeft uitgeoefend de feiten en
omstandigheden dienaangaande, alsmede de gevolgen hiervan melden. De SUO voorziet in de melding bij
de plaatselijke bevoegde autoriteiten na elk optreden om daar verslag te doen over het optreden en
verplicht de achtervolgende ambtenaren die daarom worden verzocht om zich beschikbaar te houden tot
over de toedracht van hun optreden duidelijkheid is verkregen 13 . Op basis van artikel 41.5.h) van de SUO
– luidens hetwelk de autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partij van wier grondgebied de
achtervolgende ambtenaren afkomstig zijn, desgevraagd medewerking verlenen aan nader onderzoek van
de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied werd opgetreden, met inbegrip van gerechtelijke
procedures – kan het Comité P de politiediensten van aangrenzende landen verzoeken om hun
medewerking te verlenen aan zijn toezichtsonderzoek naar de samenwerking tussen de Belgische
politiediensten en de politiediensten van aangrenzende landen naar aanleiding van een
grensoverschrijdend optreden.
Praktisch gezien kunnen het Comité P en de Dienst Enquêtes P bij het voeren van een
toezichtsonderzoek naar incidenten waarbij Belgische politieambtenaren op het grondgebied van
aangrenzende landen zijn opgetreden vrij over alle onderzoeksmiddelen voorzien in artikel 24 en volgende
van de organieke wet van 18 juli 1991 beschikken (verhoor, materiële vaststellingen, beslag, …) ten
aanzien van de betrokkene Belgische politieambtenaren die zich na het incident in principe opnieuw op
Belgisch grondgebied bevinden. Zonder zich naar het buitenland te moeten begeven kunnen de leden van
de Dienst Enquêtes P dus reeds informatie betreffende het grensoverschrijdend politieoptreden inwinnen
bij de optredende Belgische politiediensten. Ook voor de Belgische politieambtenaren die op het
grondgebied
van
aangrenzende
landen
optreden
gelden
overigens
de
bovengenoemde
rapporteringsplichten voorzien in de SUO en in het Benelux Verdrag, waardoor de Belgische politiediensten
ten aanzien van de autoriteiten van de gaststaat accountable worden gesteld voor hun optreden op het
grondgebied van de gaststaat. Problemen zouden zich wel kunnen voordoen indien de Dienst Enquêtes P
zich naar het buitenland zou wensen te begeven om bijkomende inlichtingen in te winnen in het kader van
zijn toezichtsonderzoek. Daar er tot nu toe geen wettelijk kader noch internationaal akkoord bestaat tot
regeling van het optreden van de leden van de Dienst Enquêtes P op het grondgebied van aangrenzende
landen met het oog op het voeren van hun toezichtsonderzoek zijn de leden van de Dienst Enquêtes P
aangewezen op de goodwill van de betrokken buitenlandse politiediensten.

7.2.

RESULTATEN BURGERS EN OVERHEDEN

Het Comité P ontving in 2009 gemiddeld een tiental klachten per maand die te maken hebben met de
interventiefunctie. Het valt op dat bij de uitoefening van de interventiefunctie er wel veel klachten zijn,
maar dat de grote meerderheid niet leidt tot het vaststellen van een fout. Zodoende bleek ongeveer 8 %
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van de klachten gegrond te zijn.
Uit onderzoek blijkt dat klachten over de interventiefunctie verband houden met: onmenselijk krenkend
gedrag, machtsoverschrijding, lakse en negatieve houding m.b.t. de taakuitvoering, aantasten van de
waardigheid van het ambt en imago, ontevredenheid over de dienstverlening, integriteit, ondoelmatig
beheer van de middelen, agressief of gevaarlijk rijgedrag in uniform of in dienst, problematisch gedrag op
het gebied van informatiebeheer en ondoelmatig beheer van interne procedures.
Wat de problematiek van de versterkte interventies betreft, zijn er ook lokale korpsen die daartoe over een
bijzondere interventie-eenheid beschikken. In 2009 werd een onderzoek hieromtrent afgerond. Heel
concreet werd de werking van zo’n eenheid in een bepaalde politiezone onderzocht. Hierbij werd
vastgesteld dat door zo’n eenheid eerst in te zetten, een onbedoeld negatief neveneffect kan ontstaan.
Namelijk in die gevallen waar naderhand blijkt dat niet de inzet van de lokale bijzondere interventieeenheid maar die van CGSU nodig was. Dit leidt soms tot een langere interventietermijn, daar waar de
inzet van de lokale bijzondere interventie-eenheid juist de verkorting van de interventietermijn beoogde.
Het risico op een langere interventietijd bestaat eveneens wanneer leden van de interventiedienst op de
inzet van de lokale bijzondere interventie-eenheid wachten, terwijl ze de opdracht eigenlijk zelf kunnen
uitvoeren.
Voor de inzet van CGSU wordt door deze lokale politie de toestemming van de procureur des Konings
afgewacht, niettegenstaande dit voor bepaalde situaties, in het geval van bv. gijzeling of gewapende
verschansing (cf. fort chabrol), niet voorafgaandelijk noodzakelijk is. Voor de inzet van de lokale
bijzondere interventie-eenheid wordt daarentegen enkel de toestemming gevraagd van de korpschef of
zijn plaatsvervanger, waardoor men geneigd kan zijn om sneller op de lokale bijzondere interventieeenheid een beroep te doen.
Een andere klacht betrof de ontevredenheid over het politieoptreden geuit door de nabestaanden van
een vermoorde vrouw met drie kinderen. Zij werd omgebracht door een ex-vriend, die werd gezocht toen
hij niet terugkeerde uit penitentiair verlof. De vrouw had de politie op de hoogte gebracht van de
bedreigingen aan haar adres en er reden sporadisch patrouilles langs, zowel met voertuigen met “striping”
als met anonieme wagens (zelfs statische bewaking), met de bedoeling discreet toezicht te houden om zo
de voortvluchtige te kunnen oppakken. Door onvoldoende kennis van procedures door de eerstelijnspolitie
en door communicatieproblemen in hoofde van deze laatste en diensten van het Belgisch Instituut voor
postdiensten en telecommunicatie (BIPT) kon de voortvluchtige niet worden gelokaliseerd, met de
gekende tragische gevolgen.
Daarbij wordt nog de aandacht gevestigd op een geval waarin een verkeerde persoon als verdachte
werd aangewezen en daardoor onterecht van zijn vrijheid werd beroofd. Indien politiediensten
met een dergelijke situatie worden geconfronteerd, volstaat het niet dat, na inzicht van de foutieve
aanhouding, deze persoon terug naar huis wordt gebracht. Het Comité P is van mening dat, zelfs indien de
emotionele ontreddering van de klager niet uiterlijk zichtbaar was, het wenselijk ware geweest dat de
dienst slachtofferbejegening de betrokkene kort na de feiten opnieuw had gecontacteerd.

7.3.

RESULTATEN MEDEWERKERS

De onderzoeken uit 2009 brengen verschillende pijnpunten aan het licht m.b.t. de opleiding van
politiemedewerkers en hun mogelijke impact op de kwaliteit van de dienstverlening in de functionaliteit
interventie.
Wat de bijzondere interventiediensten bij de lokale politie betreft, werd in een zone vastgesteld dat de
gespecialiseerde eenheid een niet-permanente eenheid is. Dergelijke eenheid laat de korpsleiding toe om
bij onverwachte gebeurtenissen zeer vlug te beschikken over bijkomend personeel. Vrijwilligheid en het
afzien van enige vergoeding inzake bereikbaarheid en terugroepbaarheid zijn de enige voorwaarden om
toe te treden tot de eenheid.
De leden van de lokale bijzondere interventie-eenheid krijgen meer opleiding in basisvaardigheden, daar
waar dit eigenlijk voor alle interventieleden noodzakelijk is. Bijkomend vereist bijna elk van de
gespecialiseerde opdrachten een voortgezette opleiding maar de voorziene capaciteit voor opleiding
volstaat daartoe amper en wordt bovendien nog eens afgeroomd door het geven van ‘demonstraties’ van
complexe opdrachten die niet meer voor de lokale bijzondere interventie-eenheid zijn bestemd, zoals het
uitvoeren van mobiele arrestaties met meerdere voertuigen en het gebruik van klimmateriaal. Dit zou bij
een deel van de leden van de lokale bijzondere interventie-eenheid bovendien de overtuiging kunnen doen
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ontstaan dat ze deze opdrachten gerust zelf kunnen uitvoeren.
Voor het gebruik van sommige middelen, bv. kogelwerende helmen of stormram, is bovendien in de
opleiding niets voorzien.
Er werd ten slotte ook vastgesteld dat voor deze gespecialiseerde eenheid functie- noch rekruterings- of
opleidingsprofielen bestaan.
Samengevat, kan men stellen dat er onvoldoende (basis)opleiding wordt voorzien waardoor er geen
of onvoldoende kwaliteitsgaranties worden geboden voor deze lokaal opgerichte bijzondere
interventie-eenheid. Er is tevens een te ruim en te gespecialiseerd takenpakket voorzien dat kan leiden tot
gevaarlijke situaties en zelfoverschatting.
Terugkomend op het onderzoek naar de grensoverschrijdende interventie in Kinrooi, kan worden
opgemerkt dat uit deze casus bleek dat de kennis van het Benelux Verdrag van 8 juni 2004 en de
verschillen in wetgeving inzake vuurwapengebruik langs Nederlandse zijde voor verbetering vatbaar was.
De praktische belemmeringen of moeilijkheden van een dergelijke achtervolging zouden tijdens
grensoverschrijdende oefeningen kunnen worden uitgetest, maar dit werd blijkbaar nog niet overwogen.
Het strekt nochtans tot aanbeveling dat politionele interventiediensten over de grenzen heen zich
bekwamen in grensoverschrijdend optreden, o.m. door debriefings te houden over incidenten en
regelmatig grensoverschrijdende oefeningen te organiseren.
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8.

INTERNE KLACHTENAFHANDELING

In dit hoofdstuk bespreken we de functionaliteit interne klachtenafhandeling bij de politie.
Burgers die ontevreden zijn of zich vragen stellen bij het politieoptreden kunnen klacht indienen bij de
politiediensten zelf of bij de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG).
Daarnaast kan men zijn klachten ook rechtstreeks aan het Comité P sturen. Het Comité P kan deze
behandelen, maar kan ze ook voor onderzoek of autonome afhandeling overmaken aan de dienst intern
toezicht (DIT) van de betrokken politiezones of -diensten of aan de AIG.
Hierbij dient het fundamenteel belang onderstreept van een objectieve en kwaliteitsvolle
afhandeling van de klachten, als garantie voor het respecteren van de democratische rechten en
vrijheden alsook voor het behoud van het vertrouwen van de bevolking in de politiediensten. Een
klacht impliceert dat de burger het gevoel heeft dat een recht, een vrijheid of het gestelde vertrouwen
werd geschonden. Een gedegen klachtenafhandeling kan dit geschade vertrouwen (enigszins) herstellen,
ook al wordt de klacht in fine niet gegrond of bewezen verklaard.
Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste vaststellingen die het Comité P deed n.a.v.
onderzoeken naar de werking van de dienst intern toezicht in sommige politiezones. Dit alles kan
ongetwijfeld inspirerend werken voor de verantwoordelijken voor de klachtenafhandeling.

8.1.

RESULTATEN SAMENLEVING, BURGERS EN OVERHEDEN

Het Comité P onderzocht 255 dossiers die behandeld waren door een dienst intern toezicht van een
bepaalde lokale politiezone. Deze dossiers werden bestudeerd conform de methodologie die het Comité P
reeds in 2004 gebruikte om de DIT’s van 70 politiezones te controleren en waarover werd gerapporteerd in
het jaarverslag 2005.
Van de 255 bestudeerde dossiers voldeden er 44 niet aan de normen die het Comité P nodig acht om de
dossiers als doeltreffend behandeld te kunnen beschouwen. De uitdrukking ‘voldoet niet’ heeft betrekking
op een vanuit kwalitatief oogpunt onvoldoende behandeling van het dossier.
Op de wijze waarop deze DIT de klachten afhandelde, werden enkele aanmerkingen gemaakt. De gedane
vaststellingen tonen bovendien aan dat o.m. het bijstellen van enkele processen een belangrijke impact
kan hebben op de kwaliteit van de diensten die de DIT levert en de daarbij nagestreefde doelstellingen.
De communicatie met de klagers bleek ten eerste niet optimaal te verlopen. Een eenvoudige
ontvangstmelding van de klacht is er niet en ook een kennisgeving van het uiteindelijke gevolg dat aan de
klacht werd gegeven, gebeurt niet systematisch. In geen enkel van de door het Comité P beschouwde
dossiers werd door de betrokken DIT aan de klager een tweede lezing van zijn klacht voorgesteld. Een
recht dat de klager nochtans heeft.
In ongeveer 20 % van alle geanalyseerde
onderzoekshandelingen te zijn gesteld.

dossiers
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geen
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summiere

Het uiteindelijke gevolg dat aan de klachten werd gegeven, was niet altijd voldoende onderbouwd op basis
van elementen uit het dossier, laat staan dat de motivering van de beslissing werd geëxpliciteerd.
Dossierstudie leert bovendien dat zeer gelijkaardige dossiers soms een verschillend gevolg kregen, zonder
dat de argumentatie daarvoor duidelijk was. In sommige dossiers werd informatie opgenomen in een
proces-verbaal, terwijl dit in andere dossiers dan weer niet gedaan werd.
Op het vlak van een transparante klachtenafhandeling diende jammer genoeg opgemerkt dat in bepaalde
dossiers geen verslag terug te vinden was van gesprekken die tijdens het onderzoek met medewerkers
waren gevoerd.
Er werd tevens vastgesteld dat niet steeds alle disfuncties die werden aangeklaagd, ook daadwerkelijk
werden geregistreerd.
In de rand stelde het Comité P vast dat de kwaliteitscontrole van de processen-verbaal in het
algemeen ondermaats is.
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De beslissing, zoals genomen op het niveau van de betrokken korpsleiding, om in de nabije toekomst een
team exclusief te belasten met het beheer van de tuchtdossiers/ordemaatregelen, stemt overeen met de
aanbevelingen hieromtrent van het Comité P. Hierdoor zal het niet of veel minder nodig zijn om de DITmedewerkers nog verder aan te stellen als voorafgaand onderzoeker in tuchtzaken.

Dat burgers wel vaker klagen over de werking van een DIT, kan het Comité P op basis van de
klachten die het ontvangt enkel bevestigen. Dit zorgt ervoor dat burgers een tweede maal ontevreden zijn
over de werking van de politiediensten. In een bepaalde politiezone talmde de korpschef met het voeren
van een klachtonderzoek en met het melden van zijn bevindingen aan de klager en aan het Comité P. De
wrevel die hierdoor bij de klager ontstond, gaf aanleiding tot een nieuwe klacht, dit keer over het gevolg
dat aan zijn aanvankelijke klacht werd gegeven. Uiteindelijk werd het onderzoek correct gevoerd en
werden de resultaten aan de verschillende belanghebbenden overgemaakt. Achteraf deelde de klager mee
voldoening te hebben gevonden in het finale onderzoeksresultaat.
Zowel een te lange doorlooptijd van de klachten in behandeling bij de DIT’s, als een onvoldoende
diepgaande en omvattende analyse van de klacht werden vastgesteld in twee andere politiezones.
Bovendien was er vanuit deze zones een slechte communicatie met het Comité P, zodat dit meerdere
herinneringen voor bijkomende inlichtingen moest opsturen om in fine te kunnen oordelen over de
klachten.
De werking van de DIT van nog een andere politiezone maakte in 2004 en 2005 al het voorwerp uit van
een thematisch onderzoek en werd toen als weinig doeltreffend ervaren. Naar aanleiding van een vraag tot
tweede lezing door het Comité P inzake de afhandeling van een klacht door de DIT van de betrokken
politiezone, werd door het Comité P besloten de werking van deze DIT af te toetsen aan de eerdere
vaststellingen. Uit een gesprek met de klager die deze tweede lezing vroeg, bleek dat hij niet zozeer
begaan was met de gebeurtenissen die tot de politionele tussenkomst leidden, maar vooral worstelde met
gevoelens van ongenoegen, onmacht en frustratie wegens het gevolg dat het korps aan zijn klacht had
gegeven. Hij koesterde de verwachting dat een kwaliteitsvol onderzoek naar de interventie op zijn minst
enige duidelijkheid zou brengen in het verhaal. Het feit dat de klager zich in eerste instantie wendde tot
het korps en diens DIT om het politieoptreden te onderzoeken, wijst erop dat hij aanvankelijk zijn
vertrouwen in die lokale politiezone behield. Het aanvullend onderzoek van het Comité P liet toe te
concluderen dat, ondanks de wettelijkheid van het politieoptreden dat tot de initiële klacht leidde, er
diverse pijnpunten konden worden aangeduid die voornamelijk betrekking hadden op de werking van de
DIT. Blijkbaar werd niet steeds overgegaan tot het horen van de klagende partij en eventuele andere
betrokkenen, ook al zou dit de dienst toelaten de klacht beter in te schatten. Voorts werd de wettelijke
basis waarop de politieambtenaren steunden om hun optreden te rechtvaardigen, via hun verhoor niet
afgetoetst, noch werd ingegaan op de vele tegenstrijdigheden in de verklaringen van betrokkenen. Een
tweede lezing van het Comité P kon voor sommige van deze aanvankelijke tegenstrijdigheden wel
uitsluitsel geven. Dit alles leidde tot de spijtige vaststelling dat de besluiten zoals in 2004-2005 door het
Comité P geformuleerd, nog steeds actueel zijn en dat een verdere opvolging van de werking van deze DIT
voorlopig zeker aangewezen is. Positief was de constructieve ingesteldheid van de korpsleiding met een
duidelijke wil tot verbeteren enerzijds en het aanbieden van schriftelijke verontschuldigingen aan de klager
anderzijds.
Diensten intern toezicht moeten ten slotte bij het afhandelen van klachten niet enkel aandacht besteden
aan individuele disfuncties maar ook aan organisatorische disfuncties, opdat structurele bijsturingen
kunnen vermijden dat fouten zich opnieuw voordoen.
Zo werd bv. aan een lokale politie door het Vast Comité P een klacht voor autonome afhandeling
overgemaakt. Na enkele contacten met de klager achtte de korpschef het raadzaam om het onderzoek van
de klacht toch te laten voortzetten door een externe dienst. Uit de afhandeling van de klacht leerde het
Comité P dat de DIT, hoewel correct in zijn contacten met de klager, de omvang van de afhandeling
beperkte en weinig kritisch was voor de eigen dienst. Een aantal onderliggende disfuncties werd niet
gedetecteerd en kon dus niet worden bijgestuurd, wat betekende dat het intern toezicht in zekere zin zijn
doel miste. Zo was er de vaststelling dat het personeel van het wijkkantoor niet voldoende doordrongen
was van het concept van gemeenschapsgerichte politiezorg en de deontologische code, een passieve
houding aannam en zich verschuilde achter de technische complexiteit van de initiële klacht en daarbij een
onderscheid maakte in het onthaal van de klager op basis van zijn sociale achtergrond en
gezondheidstoestand.
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De diverse klachtonderzoeken aangaande de DIT’s laten het Comité P ook toe om te pleiten voor een
meer systematische inschakeling van de diensten intern toezicht en een grotere mate van
nauwgezetheid bij de onderzoeken opdat disfuncties, zij het van individuele dan wel organisatorische aard,
worden gedetecteerd waaruit dan de nodige lessen kunnen worden getrokken en bijsturingen kunnen
worden doorgevoerd.

8.2.

RESULTATEN MEDEWERKERS

De hierboven gemaakte opmerking dat in een politiezone gelijkaardige dossiers op eerder onduidelijke
gronden een soms verschillend gevolg krijgen, zou erin kunnen resulteren dat niet alleen de bevolking
geen gelijkwaardige dienstverlening krijgt maar dat ook de medewerkers op verschillende wijze worden
behandeld.
Dat betrokken personeelsleden eerder uitzonderlijk op de hoogte worden gesteld van de resultaten van
onderzoeken, zij het bij de gerechtelijke dossiers iets vaker dan bij de niet-gerechtelijke dossiers, toont
aan dat de DIT zijn doelstelling om elementen aan te reiken die individuele bijsturing mogelijk maken,
slechts beperkt of niet invult.
Het is positief dat deze DIT zelf bestemmeling is van klachten die betrekking hebben op de interne werking
en werksfeer. In een aantal gevallen werd er bemiddelend opgetreden in verstoorde relaties tussen
personeelsleden. Spijtig genoeg dient opgemerkt dat, afgezien van het eenvoudig registreren van de
informatie, aan dergelijke meldingen door het diensthoofd DIT meestal geen verder structureel gevolg
werd gegeven.
De betrokken politiezone beschikt over verschillende diensten die al dan niet rechtstreeks invulling kunnen
geven aan de DIT-werking. Naast de DIT an sich is er ook een dienst kwaliteitscontrole, een
korpspsycholoog, een dienst voor de afhandeling van de tuchtzaken, een dienst interne en een dienst
externe communicatie, maatschappelijk assistenten, enz. Deze veelheid is een sterke troef voor de zone,
maar uit de dossieranalyse die het Comité P uitvoerde, bleek dat de samenwerking tussen de verschillende
diensten voor verbetering vatbaar was. Een betere opvolging en controle van de dossiers door de leiding
van het intern toezicht kan dit verhelpen en zou kunnen resulteren in een nog beter klachtenmanagement.
In het verlengde hiervan lijkt het ook nuttig dat, naast de rol van de DIT, ook de functie van de andere
diensthoofden van het korps ondubbelzinnig wordt vastgelegd. De DIT ‘activeert’ op geregelde basis de
andere diensthoofden maar het ontbreekt daarbij nogal eens aan coherentie, coördinatie en opvolging.
Uit een onderzoek in een andere politiezone naar een klacht van een politieambtenaar over de wijze
waarop die in het raam van een gerechtelijk onderzoek door de DIT van de eigen zone werd gehoord, blijkt
hoe moeilijk en delicaat het is om ten opzichte van collega’s een onderzoek te voeren. De leden van de
DIT stelden dat ze, met zin voor kwaliteit en nauwgezetheid, betrokkene via gerichte vragen moesten
confronteren met elementen uit het dossier. Bij de gehoorde politieambtenaar primeerde het gevoel
agressief, bedreigend en niet onpartijdig te zijn behandeld.

8.3.

SLEUTELPRESTATIES

Het Comité P stelde tijdens het onderzoek vast dat er in bepaalde DIT-dossiers dubbele stukken werden
bijgehouden.
In zijn diverse jaarverslagen heeft het Comité P reeds meerdere aanbevelingen uitgeschreven met
betrekking tot de klachtenafhandeling. Enkele concrete verbeterpunten die het Comité P meegaf en die
voor deze DIT pertinent waren, betroffen het opstellen van een synthese- en analyseverslag, het opnemen
van de conclusies en aanbevelingen in dat verslag, het inventariseren van de dossiers en het opmaken van
een beheersfiche.
Daarnaast is het Comité P van oordeel dat voor een aantal taken die door deze DIT worden verricht
geenszins een onderzoeker DIT moet worden ingezet. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het inventariseren
zonder verdere exploitatie van de dossiers van de verkeersongevallen en -overtredingen gepleegd door
bestuurders van politievoertuigen, al dan niet in het raam van een prioritaire opdracht.
De doorlooptijd van sommige dossiers die deze DIT behandelde, leek het Comité P vrij lang en dit vooral in
het licht van de relatief eenvoudige onderzoekshandelingen. Deze te lange doorlooptijd werd ook in andere
korpsen vastgesteld.
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De gedetecteerde verbeterpunten bij deze DIT wijken helemaal niet (significant) af van de globale
vaststellingen uit het thematisch onderzoek. De verbeterpunten werden uitgebreid besproken met de
korpsleiding en met het diensthoofd DIT. Inmiddels ontving het Comité P een concreet actieplan dat
invulling geeft aan de gedane aanbevelingen.
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9.

SLACHTOFFERBEJEGENING

Slachtofferbejegening is geen exclusieve bevoegdheid van de politiediensten maar toch dienen alle
politieambtenaren of CALog-medewerkers die met slachtoffers in contact komen, een bijdrage te leveren
aan de invulling van deze opdracht. Deze invulling vertaalt zich in een onberispelijk onthaal, een
kwaliteitsvolle afhandeling, een pertinente doorverwijzing en een verspreiding van nuttige informatie. De
gespecialiseerde dienst voor politionele bijstand aan slachtoffers heeft als belangrijke opdrachten aan
slachtofferbejegening te doen en daarnaast de opleiding en sensibilisatie van het politiepersoneel in deze
materie te verzekeren.

9.1.

RESULTATEN SAMENLEVING, BURGERS EN OVERHEDEN

Volgens de Veiligheidsmonitor 2008-2009 vindt 95,2 % van de ondervraagden dat de opvang door
politiediensten van de slachtoffers van misdrijven heel/eerder belangrijk is. Zowat 80 % van de
bevolking meent dat de politiediensten hierbij (heel) goed werk leveren. Sinds het opstellen van
de Veiligheidsmonitor in 2000 valt er een constante stijging van de appreciatie voor de geleverde opvang
te noteren. De resultaten van de Veiligheidsmonitor van zowel 2006 als 2008-2009 tonen evenwel aan dat
de tevredenheid over het contact met de politie bij de slachtoffers een stuk lager ligt dan bij de
personen die geen slachtoffer zijn geweest. “Het meest tevreden zijn de slachtoffers over de houding
en het gedrag van de politiediensten en de bereikbaarheid, maar dat ligt in beide gevallen toch een stuk
lager dan bij niet-slachtoffers” 14 .
In 2009 analyseerde het Comité P de klachten inzake slachtofferbejegening die het in de loop van 2008
rechtstreeks ontving of die door de politiediensten werden aangemeld. In totaal werden 85 klachten
geteld, wat een stijging met ruim een derde inhoudt in vergelijking met 2007. Meer dan een kwart heeft
betrekking op de kwaliteit van de opvang van het slachtoffer. Dossierstudie leert dat dit soms te wijten is
aan organisatorische problemen maar vooral ook aan problematische intermenselijke
verhoudingen. Hierbij dient gedacht te worden aan een gebrek aan respect en/of beleefdheid dat soms
gepaard gaat met een ongepast taalgebruik. Hoewel de verwachtingen van de burger niet altijd realistisch
te noemen zijn, dient vastgesteld dat verschillende klagers terecht het gevoel hadden op hun honger te
blijven inzake het verder gevolg van de politionele tussenkomst.
Het niet verstrekken van medische hulp is in 2008 goed voor een tiende van de klachten inzake
slachtofferbejegening. Uit de dossiers komt evenwel niet naar voor dat de politieambtenaren schuldig
verzuim pleegden, maar dat hen eerder een (te?) weinig hulpvaardige houding werd verweten. Bovendien
is het hierbij nuttig te herinneren aan de wijzigingen in de wet op het politieambt zoals ingevoerd bij wet
van 25 april 2007 15 alsook aan de omzendbrief GPI 58 waar gesteld wordt: “de politieambtenaar moet er
eerst en vooral voor zorgen dat medische bijstand gegeven wordt waar nodig”. Daar waar deze laatste
bepaling niets aan duidelijkheid overlaat, dient niettemin in diverse dossiers vastgesteld dat
politieambtenaren niet zelden prioriteit geven aan de politionele vaststellingen.
Het ter plaatse komen van de politie zonder daarbij echter tussen te komen vormt inzake
slachtofferbejegening eveneens een belangrijke bron van ergernis voor de klagers. Dergelijke klachten
vertegenwoordigen een tiende van de klachten inzake slachtofferbejegening en kennen in vergelijking met
2007 een lichte stijging. Enkele dossiers handelden over een verkeersongeval waarbij politieambtenaren
betrokken waren en waarbij het niet aangewezen was dat ze dit ongeval zelf vaststelden 16 .
Vermeldenswaard is ook de klacht van een vader wiens dochter slachtoffer was van een diefstal. De dader
contacteerde de dochter met de mededeling dat indien ze het gestolen voorwerp wilde terugkrijgen, zij tot
bij hem in zijn voertuig diende te komen. Onaanvaardbaar was de reactie van de politieambtenaar die ter
plaatse kwam en het meisje vervolgens meedeelde niet te kunnen tussenkomen, aangezien hij daarvoor
geen opdracht had.
Evenveel klagers stellen zich vragen bij de objectiviteit van de politieambtenaren. In het jaarverslag
2002 werd hieraan reeds aandacht besteed. Er werd vastgesteld dat sommige politieambtenaren in hun
optreden meer sympathie betuigen voor de ene dan voor de andere partij. Gekoppeld aan de vaststelling
dat er soms sprake is van een of andere band tussen die politieambtenaar en een van de partijen is de
conclusie van (schijn van) partijdigheid dan ook snel getrokken.
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Bijna een tiende van de klagers was van mening dat de politiediensten onterecht geen gevolg gaven
aan hun vraag om ter plaatse te komen. Het Comité P wees er al herhaaldelijk op dat dit een heikel
punt blijft. Frappant was een gefundeerde klacht met betrekking tot het niet ter plaatse komen na een
verzoek van een slachtoffer van een steekpartij waarbij door nalatigheid noch een patrouille noch een
ziekenwagen werd gestuurd. Frequent hielden deze klachten ook verband met (het niet verrichten van)
vaststellingen inzake verkeersongevallen. Het niet ter plaatse komen voor de vaststelling van
verkeersongevallen stuit geregeld op onbegrip van de burger. Veelal ligt dit niet aan de individuele intentie
van de betrokken politieambtenaar, maar is dit een gevolg van keuzes in het interventiebeleid. Daar de
individuele burger gewoonlijk geen weet heeft van het bestaan van een interventiebeleid, onderstreept dit
de nood aan een goede communicatie ter zake.
Andere klachten inzake slachtofferbejegening die echter in mindere mate voorkomen, zijn o.m. lange
wachttijden bij politietussenkomsten en het niet respecteren van bepalingen inzake de wetFranchimont. In een bepaald klachtendossier kwam naar voor hoe de politieambtenaar belast met de
slachtofferbejegening misbruik maakte van zijn positie en het slachtoffer geen doorverwijzing voorstelde,
maar haar integendeel bleef ‘begeleiden’ met de bedoeling om een persoonlijke relatie aan te gaan en
financiële gunsten te verkrijgen. Het onderzoek leidde o.m. tot een functioneringsgesprek en het ontheffen
van betrokken ambtenaar uit zijn functie van slachtofferbejegenaar.
Positieve vaststelling is dat in 2008 geen enkele klacht werd genoteerd met betrekking tot het uitvoeren
van slechtnieuwsmeldingen. Hier kan gewag worden gemaakt van een initiatief van een
gespecialiseerde dienst slachtofferbejegening die, in samenwerking met de vzw ‘Ouders van Verongelukte
Kinderen’, een sensibilisatie i.v.m. de slechtnieuwsmelding voor de leden van de verkeersdienst heeft
georganiseerd. Er werden in 2008 evenmin klachten geregistreerd over de materiële middelen zoals bv.
het voorhanden zijn van een aangepast lokaal, het gebrek aan privacy, enz. om slachtoffers op te vangen.
Dit laatste moet echter worden gerelativeerd door te verwijzen naar het ‘onderzoek met betrekking tot de
evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken’ van het Nationaal Instituut
voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) 17 , waar wordt gesteld dat het slachtofferonthaal op
politiecommissariaten niet steeds ideaal is.
Van de 85 klachtendossiers inzake de functionaliteit slachtofferbejegening die het Comité P in 2008
rechtstreeks van de klagers ontving of door de politiediensten werden gemeld, is in 43 % de beslissing
genomen dat er geen fout of disfunctie aanwezig was. In 36 % van de casussen was dit wel het geval.
Deze disfunctie kan van organisatorische aard zijn, maar was veelal te situeren op individueel niveau. Het
is tevens belangrijk aan te stippen dat in een aantal dossiers onvoldoende bezwaren werden gevonden om
tot de aanwezigheid van een disfunctie te kunnen besluiten.

9.2.

RESULTATEN MEDEWERKERS

De taak van politionele slachtofferbejegening wordt te vaak uitgeoefend door gespecialiseerde
medewerkers, in weerwil van het principe dat deze vorm van bijstand hoofdzakelijk moet worden
voorbehouden voor feiten van ernstig slachtofferschap die kunnen leiden tot een emotionele crisis. Het
NICC stelt vast dat, hoewel de diensten voor politiële slachtofferbejegening “tegelijkertijd een essentiële
taak van vorming en sensibilisering van politieagenten en een bijkomende taak van slachtofferbejegening
hebben, de prioriteit bij de vervulling van deze opdrachten in praktijk vaak omgekeerd blijkt te zijn. De
diensten voor politiële slachtofferbejegening werken inderdaad meer op individueel dan op structureel
vlak” 18 . Er moet worden opgemerkt dat de vragen om punctuele steun sterk afhankelijk zijn van het
niveau van de verworven kennis van zaken binnen de optredende ploeg. Men stelt immers vast dat
sommige ploegen uitstekend werk leveren op het vlak van slachtofferbejegening, terwijl andere vaak een
beroep doen op “specialisten”. Er heerst bij de politieambtenaar in het algemeen nog verwarring over de
precieze taakomschrijving van deze dienst. In zijn jaarverslag 2006-2007 vermeldde het Comité P reeds
dat de taak van slachtofferbejegening door de politieambtenaren al te vaak wordt bestempeld als een taak
die voornamelijk toebedeeld is aan de competenties van experten. In zijn jaarverslag 2005 stelde het
Comité P al dat een specifieke opleiding slachtofferbejegening noodzakelijk was voor alle
politieambtenaren. Deze stelling blijft vandaag nog van kracht. Uit diverse onderhouden die het
Comité P had met gespecialiseerde medewerkers bleek dat het aantal uren opleiding dat de meeste
politiescholen aan deze materie besteden als onvoldoende werd ervaren. Sommige politiezones pogen
hieraan tegemoet te komen en verzorgen bijvoorbeeld een opleiding in slecht nieuwsmelding die als
baremische opleiding is erkend. Deze vorming is in de desbetreffende zones verplicht voor alle
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medewerkers van de interventie- en onthaaldienst evenals voor de nieuwe collega’s. Aangezien echter in
het algemeen de interne opleidingen niet vaak worden georganiseerd wegens gebrek aan interesse van de
politieambtenaren of de moeilijkheid om de geïnteresseerden wegens sterk variërende dienstroosters
samen te krijgen, spreken de gespecialiseerde medewerkers eerder van sensibilisatie dan van opleiding.
Het NICC legde ook hier de vinger op de wonde door als een van de structurele oorzaken een organisatie
en politiecultuur aan te klagen die niet openstaan voor vorming inzake slachtofferonthaal 19 .
Nog inzake vorming kaderend in de slachtofferbejegening, wordt de opleiding voor het opstellen van
kwaliteitsvolle processen-verbaal met de vinger gewezen. Een verwijzing naar een rapport van de
Stuurgroep van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid is hierbij op zijn plaats:
“Een correcte afhandeling van een verkeersongeval staat of valt met de opmaak van een goed
aanvankelijk en navolgend proces-verbaal, met inbegrip van de schets van het ongeval. Het
proces-verbaal is voor de verschillende gerechtelijke actoren een referentiepunt, zeker voor de
omstandigheden van het ongeval. De meeste ondervraagde experts stellen vast dat sinds een
aantal jaren de kwaliteit van de inhoud van het proces-verbaal is gedaald. Men heeft de indruk dat
er in de opleiding te weinig aandacht wordt besteed aan de redactie en dus de kwaliteit van een
proces-verbaal en de opmaak van de schets” 20 .
Gelet bovendien op het niet-geringe aandeel van klachten n.a.v. het politionele optreden in verkeerszaken,
nl. ongeveer een vierde van de in 2008 aangemelde klachten inzake slachtofferbejegening, is het ook
interessant een van de besluiten van een studie uitgevoerd bij slachtoffers van verkeersongevallen met
ernstig lichamelijk letsel te citeren:
“De omzendbrief GPI 58 vermeldt enkele specifieke vormen van slachtofferschap. Gezien de
specificiteit van slachtofferschap van een verkeersongeval met lichamelijk letsel, is het aan te
bevelen deze vorm van slachtofferschap in deze omzendbrief op te nemen. Op die manier wordt
de aandacht van politiemensen voor de problematiek getrokken en kunnen specifieke
richtlijnen/aanbevelingen (...) een wettelijke grondslag vinden” 21 .
Meer in het algemeen past het eveneens te verwijzen naar het huidige Nationaal Veiligheidsplan 22 waarin
over politionele slachtofferbejegening wordt vermeld:
“De vereiste competenties en vaardigheden inzake slachtofferbejegening worden in overweging
genomen bij het selecteren, opleiden en trainen van politiemensen. Eenzelfde redenering wordt
gevolgd voor het CALog-personeel dat instaat voor slachtofferbejegening. Het permanent
sensibiliseren van alle medewerkers aangaande hun respectievelijke verantwoordelijkheden op het
vlak van slachtofferbejegening is zeer belangrijk. Iedere medewerker die in contact komt met
slachtoffers moet deze altijd correct kunnen ‘bejegenen’. Het onderscheid tussen de taken van alle
politieambtenaren op het vlak van slachtofferbejegening en de taken van een dienst
slachtofferbejegening – gespecialiseerde medewerker – moet duidelijk worden gecommuniceerd”.
Deze intentie sluit trouwens naadloos aan bij de vraag van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid aan
de bevoegde overheden om toe te zien op de daadwerkelijke uitvoering van de richtlijnen inzake
politionele slachtofferbejegening.
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10. GEÏNTEGREERDE WERKING EN STEUN
10.1.

WERKING VAN DE CIC’S

Enkele jaren geleden startte de federale politie met de implementatie van het project ASTRID. De
inplaatsstelling verliep aanvankelijk trager en moeizamer dan gepland. Het project is zeer duur maar biedt
vele mogelijkheden om een doeltreffende, doelmatige en verantwoorde uitvoering van de politiefunctie te
waarborgen. Vragen die rijzen zijn of het nieuwe digitale radiocommunicatiesysteem momenteel wel
optimaal wordt benut, of het een meerwaarde betekent voor de geïntegreerde politie en welke de
knelpunten zijn die dit eventueel beletten.
In 2009 werden voor de opvolging hiervan drie CIC’s bezocht, meer bepaald: het CIC West-Vlaanderen
(CIWES), het CIC Limburg (CIC LIM) en het CIC Luxemburg (CIC LUX).

10.1.1. SLEUTELPRESTATIES
Het CIC LUX startte op 05/07/2005 en verzorgt als enige in het land de calltaking en de dispatching voor
de volledige provincie. In 2008 kreeg het CIC LUX zo 95 915 oproepen te verwerken.
84,5 % van de oproepen wordt binnen de 10 seconden beantwoord, waarbij de doelstelling van 95 %
binnen de 10 seconden nog niet wordt gehaald. Een groot probleem voor het CIC LUX zijn de lange
interventietermijnen van de interventieploegen wegens de afstanden die deze moeten afleggen gelet op de
eigenheid van het grondgebied van de provincie Luxemburg.
Er zijn weinig klachten over de werking van het CIC LUX dat af en toe wel om uitleg wordt gevraagd door
de politiezones over het verloop van een interventie.
Het CIC LIM startte op 06/06/2005 en verzorgt de calltaking voor de volledige provincie en de dispatching
van 15 van de 18 politiezones en de federale politiediensten.
Het CIC LIM ondersteunt ook tal van acties zoals de FIPA-acties, de SLim-acties (controle alcohol, drugs en
snelheid) en de zonaal georganiseerde acties.
Sinds de opstart van het CIC LIM zijn er gemiddeld 420 101-oproepen per dag. Van de oproepen wordt
10 % afgebroken tijdens het gesprek, waarna steeds naar de oproeper wordt teruggebeld.
Het klachtenbeheer wordt goed opgevolgd maar momenteel hinkt de kwaliteitscontrole wat achterop en dit
door een gebrek aan administratief ondersteunende medewerkers.
Het CIWES startte op 08/11/2004 en verzorgt sindsdien de calltaking voor de volledige provincie. Het
CIWES bestrijkt 19 politiezones, enkele federale politiediensten en vier gerechtelijke arrondissementen.
Het CIWES dispatchte eind 2009 10 van de 19 politiezones evenals alle federale politiediensten (SPC, LPA,
WPR, SPN en FGP).
In 2008 waren er 170 389 inkomende oproepen. Een aantal dat steeds in stijgende lijn is. Van alle
noodoproepen wordt 84 % binnen de 10 seconden opgenomen.
Het CIWES stelt dat jaarlijks slechts 2 à 3 klachten aanleiding geven tot het opstellen van een
functioneringsnota.

10.1.2. LEIDERSCHAP
De drie bezochte CIC’s klagen unaniem over de operationele leiding in geval van suprazonale dispatching
en grensoverschrijdende gebeurtenissen.
Volgens CIWES is er dringend nood aan een beslissing over hoe de coördinatie moet verlopen bij dergelijke
suprazonale gebeurtenissen en is er een gebrek aan tactische procedés. Een werkgroep met betrekking tot
dit onderwerp leverde geen resultaten op. De directeur CIWES dringt aan op het opstellen van een
protocol waardoor incidenten bij achtervolgingen kunnen worden vermeden. Men stelt immers vast dat bij
een achtervolging de politiemensen op het terrein niet altijd over de kennis en vaardigheden beschikken
om de technische middelen te gebruiken om communicatie met collega’s uit omliggende politiezones tot
stand te brengen, wat de kwaliteit van het geleverde politiewerk niet ten goede komt.
De vergadering van West-Vlaamse korpschefs van politie vraagt dan weer dat CIWES dringend zijn rol
gaat spelen in het raam van de interzonale of grensoverschrijdende dispatching, de dispatching bij rampen
en omvangrijke ordediensten.
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10.1.3. MEDEWERKERS
Het CIC LUX werd berekend op 39 personeelsleden en dit om 4 werktafels te bedienen. Eind 2009 waren
er 35 personeelsleden (er ontbreken o.a. drie neutrale calltakers) en zijn er 7 werktafels ter beschikking,
maar met het huidige personeelsbestand kunnen slechts 5 werktafels 24 op 24 uur worden bediend. Er is
vooral een probleem met de bezetting tijdens de nachten niettegenstaande omzeggens alle medewerkers
akkoord gingen om 480 in plaats van 400 nachturen te presteren. Het aantal afwezigheden om
gezondheidsredenen is eerder laag te noemen (5,68 %).
Momenteel is er binnen het CIC LUX nog maar weinig sprake van kwaliteitscontrole. Af en toe worden
fiches gecontroleerd, maar zelden worden gesprekken van het personeel herbeluisterd.
Het CIC LIM telde op datum van 30/09/2009, 73 personeelsleden (74 zijn er voorzien), de staf bestaat uit
6 leden en daarnaast zijn er 67 operatoren. De verdeling van de operatoren is als volgt: 26 leden van de
lokale politie, 25 leden van de federale politie, 2 CALog van de federale politie en 14 neutrale calltakers
(5 Belgacom, 8 militairen en 1 extern). De standaardbezetting is 1 supervisor-coördinator (supco),
5 dispatchers (twee per arrondissement en een voor de federale politiediensten) en 3 calltakers.
Het CIWES telt 68 personeelsleden (79 zijn er voorzien) waarvan 29 komen uit de federale politie, 23 uit
de lokale politie en 16 neutrale calltakers. Het grootste tekort vindt men terug bij de lokale politie (-6). De
PZ Arro Ieper weigert om ‘principiële’ redenen personeel te leveren aan het CIWES. De West-Vlaamse
korpschefs van politie stellen zich evenwel vragen bij de inbreng van leden van de lokale politie op de
CIC’s. Er zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ook aanwezig: 1 coach, 2 supports, 3 dispatchers en 3 à
4 calltakers, afhankelijk van de werklast. Er zijn tweemaandelijkse personeelsvergaderingen en er wordt
voorzien in opleidingen zoals EFQM, CAD, ANG en HRM. Deze opleiding HRM betreft een opleiding
stressbeheer voor de directieleden, coaches en operatoren sensu stricto. De aanleiding voor deze opleiding
was het stressonderzoek bij de geïntegreerde politie in 2007 waaruit bleek dat de werkvloer van de CIC’s
een zeer stressgevoelige werkplaats was. Deze opleiding gebeurt in samenspraak met DSW en er zijn ook
terugkeersessies voorzien. De opleiding startte begin 2009.
Het CIWES was het eerste CIC dat kwaliteitscontroles invoerde waarbij o.a. gesprekken van de calltakers
via steekproeven worden herbeluisterd en geëvalueerd samen met deze calltaker. Het is de bedoeling dat
de calltaker zichzelf bijstuurt. Hetzelfde gebeurt nu ook met de coaches waarbij een checklist gehanteerd
wordt om na te gaan of ze hun job kennen en efficiënt kunnen reageren. Deze vorm van zelfregulerende
kwaliteitscontrole blijkt, volgens de directeur CIWES, zijn vruchten af te werpen.
Ten slotte werden in het CIWES een 15-tal werkgroepen opgericht die zich inlaten met aspecten zoals o.a.
logistiek, onthaal, enz. Elke operator maakt verplicht deel uit van 2 werkgroepen.

10.1.4. PARTNERSCHAPPEN & MIDDELEN
In het CIC LUX zijn er twee werkstations voorzien voor calltaking maar momenteel wordt er maar één
bediend, wat er voor zorgt dat de supervisor-coördinator de 101-oproepen moet aannemen als het
werkstation van de calltaker bezet is.
Er is één werkstation voor de dispatching van de politiediensten per arrondissement (drie) en de federale
politiediensten worden gedispatcht door het werkstation van het arrondissement Marche-en-Famenne. Dit
brengt een probleem mee inzake veiligheid aangezien deze dispatcher maar één gespreksgroep
tegelijkertijd kan opvolgen. In totaal zijn er 5 werkstations de klok rond bemand.
Geen enkele van de zes politiezones dispatcht zijn eigen ploegen. Bovendien investeerden de politiezones
bijzonder goed in ASTRID-middelen. Alle interventieploegen zijn o.a. uitgerust met Automatische
voertuiglokalisatie (AVL). Het CIC LUX verzorgt ook het beheer van de overbrengingen van gedetineerden
via een speciale gespreksgroep.
Het CIC LUX heeft twee aanpalende buurlanden: het Groothertogdom Luxemburg (met drie politiezones)
en Frankrijk (met twee politiezones) en heeft daartoe contacten met: het communicatiecentrum van de
Luxemburgse politie, het communicatiecentrum van de Franse Gendarmerie en de Police de l’Air et des
Frontières (PAF).
Buiten de diensturen worden de oproepen naar het Bureau Commun de Coopération Policière (BCCP)
Luxembourg automatisch doorgeschakeld naar het CIC LUX. Er is nog geen politie-interventieplan (PIP)
binnen de provincie Luxemburg.
Tegen eind 2010 zouden de diensten van de 100 en het CIC LUX samen moeten zitten op de gelijkvloerse
verdieping van het gebouw van het huidige CIC. Momenteel is er nog maar weinig sprake van een
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multidisciplinaire samenwerking.
Er zijn – in tegenstelling tot de beginfase van ASTRID – geen noemenswaardige problemen meer met de
radiodekking. Enkel nog in de meest zuidelijk gemeente van België (Torgny), in de streek van Orval en in
enkele valleien van de Semois doen er zich af en toe nog problemen voor.
Het CIC LIM sloot een protocol met 17 van de 18 lokale politiezones en de diensten DGA, maar niet met
de FGP’s van Hasselt en Tongeren gezien de te grote verschillen met betrekking tot de parketrichtlijnen.
De politiezone HAZODI, de politiezone GAOZ en de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo hebben hun
eigen dispatching zonder evenwel over een ‘Dispatch S’ conform de GPI 49 te beschikken. Dit betekent in
concreto dat deze zones niet beschikken over een eigen gespreksgroep en dat het CIC LIM geen verdere
opvolging kan doen van de gebeurtenissen in deze drie zones. Deze drie politiezones vormen als het ware
eilandjes binnen het informatiegebeuren van en naar het CIC LIM, wat aanleiding kan geven tot
gevaarlijke situaties.
Het CIC LIM is piloot voor het project CAD2ISLP. Het algemene principe is de eenmalige vatting zowel op
het CIC (CAD-systeem) als bij de lokale politiediensten in de ISLP-applicaties. In de toekomst moet er een
uniek platform zijn met een bidirectionele flux met gevalideerde gegevens. Naast de samenwerking over
de provinciegrenzen heen (met andere CIC’s en met DAO) is er ook een samenwerking over de
landsgrenzen heen. Meer bepaald is er dag en nacht een radioverbinding met de meldkamers van
Maastricht, Venlo en Eindhoven. Op aanvraag kan er via de meldkamer van Maastricht radiofonisch
verbinding worden gemaakt met de meldkamer in Aken (wordt bijna dagelijks getest). Er is ook
mogelijkheid tot koppeling van gespreksgroepen (mensen op het terrein van verschillende landen met
elkaar in verbinding stellen). Daarnaast is er ook nog het Euregio-meldkameroverleg (3 à 4 keer per jaar).
Via de meldkamer van Maastricht kan er ook contact zijn met de meldkamer van Aken, waardoor een
ploeg van de Belgische politie rechtstreeks in contact kan komen met een ploeg van de Duitse politie.
Momenteel is ‘roaming’ nog niet mogelijk. Dit houdt in dat bij effectieve grensoverschrijding door een
buitenlandse politiedienst de dekking maar is verzekerd zolang die ploeg onder dekking valt van haar
eigen radionet (een tien- à vijftiental kilometer over de grens).
Momenteel bereidt het CIC LIM zich voor op een versnelde integratie 100-101 op de site CIC LIM. Er was
aanvankelijk ook sprake van een integratie van de nooddiensten op de nieuwe brandweersite in Hasselt.
De besprekingen van de leidinggevenden 100-101, FOD Binnenlandse Zaken, federale politie, enz. zijn
reeds enkele maanden bezig en de behoeften werden bepaald. De plannen voor de noodzakelijke
verbouwingen zijn klaar en het HC 100 start op de nieuwe locatie vanaf oktober 2010. Ook bij het CIC LIM
is er nog maar weinig sprake van een multidisciplinaire samenwerking. Er is tevens een technische
ondersteuning voor de operatoren (de OPO’s, operationele programmeurs, hebben enorm veel gegevens
gevat in de ‘help’in’ CIC). De directeur CIC LIM klaagt over verouderde apparatuur (pc’s, schermen, …).
Het CIWES doet de dispatching voor de FGP en dit zowel inzake de informatieondersteuning voor
consultaties van databanken (ANG, DIV, …) als inzake de veiligheidsopvolging (labo, grootschalige
acties, …). De grootste uitdaging actueel is de ‘full dispatching’ van de PZ Oostende vanaf 05/11/2009.
Deze ‘full dispatching’ is uniek in België en houdt in dat alle ploegen worden gedispatcht door het CIWES
(incl. verkeers- en fietsploegen en wijkagenten). Dit brengt ook met zich mee dat het CIWES een videowall
moest installeren, een conditio sine qua non voor de PZ Oostende. Het is volgens het CIWES de bedoeling
dat meerdere politiediensten aan dit project kunnen deelnemen.
Daarnaast zullen 9 politiezones voorlopig nog zichzelf dispatchen en daarvoor moeten ze een ‘Dispatch S’
aanschaffen. Het betreffen allemaal zonale dispatchings. De korpschefs van West-Vlaanderen merken
hierbij op dat van de 9 zones, Ieper, Knokke, Westkust, Vlas en Grensleie, reeds over een ‘Dispatch S’
beschikken. Conform het dienstenplan kozen deze politiezones voor een ‘remote dispatching’ (eigen
dispatching) met ‘Dispatch S’. Dit is volgens de korpschefs een bewuste en verplichte keuze en geen
voorlopige optie wegens een gebrek aan performantie van het CIC. Volgens de korpschefs kon het CIWES
deze zones geen ‘full dispatching’ geven en was het niet in staat niet-dringende hulpoproepen en de nietpolitionele hulpoproepen te behandelen. Het CIWES was evenmin in staat de camerabeelden binnen te
trekken. De gouverneur van West-Vlaanderen verplichtte medio 2007 de politiezones, ingevolge hun
aarzelende houding, een keuze te maken tussen een ‘remote dispatching’ of een dispatching door het
CIWES. Het is immers zo dat het elektronisch doorsturen van noodoproepen naar politiezones met een
eigen dispatching maar nog zonder ‘Dispatch S’ telefonisch moet worden bevestigd. Dit brengt veel
tijdsverlies mee voor het CIWES en betekende voor 2007 een meerkost van 45 000 telefoongesprekken.
Alle gedispatchte politiezones moeten een zeer gedetailleerd interventiebeleid overmaken. Er werd immers
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door het CIWES veel geïnvesteerd in het programmeren van het interventiebeleid. Daar waar voorzien,
werden zelfs opdrachten toegekend aan de wijkagent.
Het CIWES stelt zich verder wel vragen over de mate waarin een ‘politiealarm’ operationeel kan worden
uitgevoerd alsook in welke mate de informatie over de gemeentelijke nood- en interventieplannen
werkelijk geactualiseerd ter beschikking is.
Naar de toekomst toe zijn er voor het CIWES een paar uitdagingen, waaronder: (1) de ‘full dispatching’
van de PZ Oostende en eventuele andere politiezones, (2) het installeren van een ‘blauwe tafel’ of
‘servicelijn’ waardoor niet-dringende oproepen kunnen worden afgeleid ten voordele van de afhandeling
van echte noodoproepen, (3) het behalen van een ISO-norm en (4) de technico-operationele
ondersteuning.
Op het platform CIWES zijn voorlopig geen arrondissementele dispatchings maar wel regiodispatchings
(conform de aanbevelingen van de ‘werkgroep De Troch – OVL’). Met Nederland zijn er wekelijkse testen
en dit tot op het niveau voertuig, via koppeling van de gespreksgroepen. Elke ploeg blijft evenwel onder
eigen dekking en de koppeling gebeurt door het CIWES. Met Frankrijk, i.h.b. met de Franse Gendarmerie,
zijn de testen hervat en dit via het CIC Henegouwen. Nu verlopen de contacten steeds via het Centrum
voor politie- en douanesamenwerking (CCPD) van Doornik. Het ‘back-to-back’-systeem dat eerder defect
was, werd geheractiveerd en ook de werkgroep daaromtrent is weer actief. Vanaf 2010 zou een
protocolakkoord worden afgesloten naar Nederlands model. De korpschefs vestigen de aandacht op het feit
dat de dispatching van de zone Westkust rechtstreeks communiceert met dispatching ‘Irène Duinkerke’ via
een richtantenne en een vaste ASTRID-radio die 5 jaar geleden op eigen initiatief en kosten werden
geplaatst.
De promotie en implementatie van het ‘voice management’-systeem, waarbij de telefonische
doorschakeling voor dringende oproepen van lokale politie naar het CIC gebeurt met overdracht van de
gegevens van de oproeper (oproepnummer), ziet het CIWES als een van zijn sterke punten.
Met betrekking tot het operationeel beleid neemt het CIWES deel aan het CIC-overleg en met de
politiezones werden in het raam van het bijzonder luik van het dienstenplan 34 afspraken gemaakt. Het
CIWES werkt ook samen met een aantal externe klanten zoals (de controleurs van) De Lijn. De controleurs
van De Lijn bellen met een voorgeprogrammeerd gsm-nummer naar het CIWES, waarbij dan automatisch
op een reeds half ingevuld scherm, de nodige te nemen maatregelen verschijnen.
Het CIWES investeerde veel in de ‘common places’ en ‘special addresses’. Zo werden alle 7 000 bestaande
tram- en bushaltes ingebracht alsook vele winkels, campings, Fluxys-borden, enz. In totaal waren
medio 2009 ongeveer 37 000 ‘common places’ gevat in CAD. In november 2009 was de start voorzien van
de infrastructurele en CAD-aanpassingen opdat op hetzelfde technisch platform als het CIWES zou kunnen
worden gewerkt. In maart 2010 zouden de operatoren van de dienst 100 (het startersteam) op ditzelfde
CAD-platform werken als het CIWES. Er zouden door de dienst 100 uiteindelijk zes werktafels in gebruik
worden genomen.
Ondertussen wordt ook verder werk gemaakt van een nieuwbouw voor de 112-centrale. West-Vlaanderen
komt in principe als eerste aan bod voor dergelijke nieuwbouw. Maar hier is er nog maar weinig sprake
van een multidisciplinaire samenwerking. Slechts bij twee evenementen werd de operationele cel mee
bemand door het Rode Kruis en de brandweer. Er zijn ten slotte ook contacten met het Maritiem
Informatiekruispunt, voor de opvolging van gebeurtenissen op zee of in de havens.
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11. INTERNE WERKING POLITIEDIENSTEN
Interne processen en activiteiten dienen bij te dragen tot het realiseren van een goede politiezorg en zijn
daarom ook belangrijke aandachtspunten voor het Comité P. In 2009 werd in dat verband een uitgebreid
onderzoek gevoerd naar het integriteitsbeleid van de PZ Antwerpen waarvan de belangrijkste
resultaten hieronder worden samengevat. De kwaliteit van de opleiding vormt voor het Comité P
eveneens een blijvende bekommernis en in dat verband werd het meerjarige geïntegreerde opleidingsplan,
alsook de uitvoering van de omzendbrief GPI 48 m.b.t. de vorming geweldsbeheersing onderzocht.
Verder werden in verschillende politiezones aspecten bekeken van o.m. het leiderschap in de
organisatie en het beheer van de middelen. De aangestelde experten bij mandaathouders komen
in het hiernavolgende eveneens aan bod. Afgesloten wordt met een aantal bevindingen uit het onderzoek
naar de werking van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK) en met vaststellingen
omtrent de informatiehuishouding bij de politie.

11.1. INTEGRITEITSAUDIT LOKALE RECHERCHE ANTWERPEN
Naar aanleiding van een incident in de schoot van de recherche van de lokale politie Antwerpen waarbij
twee leden van deze dienst werden verdacht van gesjoemel met hun diensturen (schriftvervalsing) en het
witwassen van gelden, voerde het Comité P op vraag van de burgemeester en de korpsleiding een
onderzoek naar de integriteit en het integriteitsbeleid in de lokale recherche van de politiezone Antwerpen.
Daarbij werd nagegaan welke organisatorische maatregelen in plaats werden gesteld, hoe de
leidinggevenden van de lokale recherche hun rol in dit beleid vervulden, hoe de medewerkers van de
lokale recherche omgingen met de middelen van de dienst (met de nadruk op presteren van diensturen en
gebruik van dienstvoertuigen) en of er volgens hen integriteitsschendingen voorkwamen m.b.t. de
aanwending van dienstprestaties/uren en voertuigen door de leden van de lokale recherche.
Voor het onderzoek werd het COSO-model gebruikt om na te gaan in welke mate het management van de
politiezone Antwerpen op een adequate en effectieve manier zulk intern controlesysteem voor het
bewaken van de integriteit in plaats stelde. De vaststellingen werden geordend volgens de vijf
componenten van het COSO-model:
•

de controleomgeving,

•

de risicoanalyse,

•

de controleactiviteiten,

•

informatie en communicatie en,

•

de monitoring en prevalentie.

Een aantal van de bevindingen en conclusies inzake integriteit en integriteitsbeleid kunnen ook relevant
zijn voor andere politiediensten, reden waarom er hier ruim aandacht aan wordt besteed.

11.1.1. CONTROLEOMGEVING
In het COSO-model wordt de controleomgeving, als eerste component, aanzien als het fundament waarop
de andere delen van de interne controle zijn gebouwd. Ze omvat o.m. de organisatiecultuur, -structuur en
de opvattingen van het management. Uit de analyse van het onderzoeksmateriaal bleek dat vier aspecten
een belangrijke impact hadden op de controleomgeving in de lokale recherche Antwerpen: het
integriteitsbeleid in de politiezone Antwerpen in het algemeen, het integriteitsbeleid in de lokale recherche
Antwerpen i.h.b., de rol van het management, incl. hun voorbeeldfunctie, en de impact van het verleden.
De creatie van een team integriteit in de politiezone Antwerpen is een uniek en lovenswaardig initiatief. De
oprichting ervan betekent in principe een krachtig signaal dat aangeeft dat van medewerkers in de
politiezone en dus ook in de recherche een integer optreden wordt verlangd en dat het korps hen daarbij
wil ondersteunen. De resultaten van een schriftelijke enquête gehouden onder het personeel bevestigden
dat er ter zake nood was aan een blijvende investering. Toch zou het team integriteit – dat trouwens met
de huidige personeelscapaciteit moeilijk een betekenisvolle rol zal kunnen blijven spelen – nog meer
kunnen worden geïntegreerd in een korpsomvattend integriteitsbeleid. Dergelijk beleid was – tenminste
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wat de schriftelijke neerslag betrof – nog vooral beperkt tot het beleidsplan van het team integriteit.
Verder bleek vooralsnog onvoldoende dat er een afstemming was tussen het team integriteit en de
diensten klantenmanagement, intern toezicht en de afdeling HRM.
Naast aandacht voor de verbreding van de aanpak kon nog werk worden gemaakt van de korpsbrede
implementatie en integratie van het beleid doorheen de verschillende afdelingen en diensten en dus ook in
de recherche. Hoewel rechercheurs ook op integriteitsvlak een individuele verantwoordelijkheid moeten
nemen, dragen de organisatie en het management evenzeer een verantwoordelijkheid inzake inschatting
en aanpak van integriteitsrisico’s en is een omvattend beleid op zijn plaats. Door dergelijk beleid te
voeren, kan de politiezone mee garant staan voor het broodnodige vertrouwen dat (gerechtelijke)
overheden en bevolking in de politie en de recherche moeten kunnen stellen.
In een integriteitsbeleid spelen de leidinggevenden op alle niveaus een primordiale rol. Dit onderzoek
toonde aan dat een aantal leidinggevenden binnen de directie opsporingen en de lokale recherche echter
eerder een negatieve voorbeeldrol vervulde. De vaststelling dat daar niet tegen werd opgetreden, gaf tot
op bepaalde hoogte, en vooral in personeels- en organisatorische kwesties, bij de operationele
commissarissen aanleiding tot een vorm van gelatenheid of berusting in de veronderstelde
onherroepelijkheid van een bepaalde gang van zaken. Hoewel die remmende invloed van enkele
leidinggevenden, zelfs op cruciale functies, geen alibi mag zijn voor immobilisme en inertie bij de andere
officieren, leek dit gegeven, in combinatie met ervaringen uit het verleden, daar toch toe te leiden.
Niet enkel wordt van leidinggevenden verwacht dat ze zich bewust zijn van hun voorbeeldrol en zich
daarnaar gedragen, even belangrijk is hun actieve bijdrage tot de verwezenlijking van het beleid. Er
bleken op dit vlak grote verschillen te bestaan tussen de verschillende diensten van de lokale recherche,
niet enkel inzake controle in het algemeen, maar ook op het vlak van controle en sturing van de
werkinhoud. In het bijzonder viel één bepaalde dienst op. Enerzijds door de normoverschrijdende
contacten die de leiding ervan professioneel en privé zou onderhouden met dubieuze personen die reeds
werden aangehouden of in dossiers opdoken. Anderzijds door de geringe controle op de prestaties en meer
specifiek op de geleverde uren. De diensten waar er beter werd gewerkt, kenmerkten zich door een betere
inhoudelijke werkopvolging en betrokkenheid van de leiding, maar ook door een grotere werklast,
waardoor de verleiding en de gelegenheden tot onoorbaar gedrag afnemen.
Kortom, uit de vaststellingen bleek dat, ondanks de opstart van een integriteitsbeleid, er vooralsnog een
duidelijke lijn ontbrak doorheen de ganse organisatie, gaande van korpschef naar directie opsporingen,
naar leiding van de afdeling recherche en haar dienstchefs en teamleiders. Te veel werd i.v.m. de
verantwoordelijkheid hiervoor nog naar elkaar verwezen, alsook vertrouwd op het inschattingsvermogen
van de individuele medewerkers. Dit werd verder in negatieve zin beïnvloed door het gelijkaardige
probleem met de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van een aantal leiders naar de organisatie van
het werk, het werkvolume en de opvolging ervan. Gecombineerd met voorafgaande opmerkingen over de
gebrekkige voorbeeldrol van enkelen hield dit ernstige risico’s in.

11.1.2. RISICOANALYSE
In de tweede component van het COSO-model wordt nagegaan of risico’s die het bereiken van de
doelstellingen kunnen hypothekeren, worden gedefinieerd en geanalyseerd.
In de schoot van de lokale recherche kon meer aandacht worden besteed aan de analyse van risico’s
waaraan rechercheurs kunnen worden blootgesteld. De leiding deed voorafgaandelijk weinig analyse van
potentiële risico’s en de problematiek werd zelden ter sprake gebracht. Wanneer dit gebeurde, was dat
vooral in het kader van op til zijnde gerechtelijke operaties of reactief wanneer een schending werd
vastgesteld. Nochtans bleek er nood aan omdat een groot deel van de medewerkers te kennen gaf dat zij
reeds in situaties terechtkwamen waar het moeilijk was om integer te handelen.
Op basis van de analyse van de bij het Comité P bekende klachten over de lokale recherche Antwerpen
konden drie categorieën worden onderscheiden waarbinnen (mogelijke) schendingen zich kunnen
voordoen, nl. (1) tijdens de uitvoering van gerechtelijke opdrachten, (2) in het kader van de toepassing
van
interne,
organisatiegebonden
regels
en
(3) buiten
dienstverband,
te
situeren
in
privéaangelegenheden. Het zou dan ook verkeerd zijn te veronderstellen dat men alleen maar aspecten
van interne werking zoals misbruik van diensturen of dienstvoertuigen onder de aandacht moet brengen of
houden. Verder zijn er specifieke risicosituaties te onderscheiden afhankelijk van de materie waarin wordt
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gewerkt, waardoor zich voor de uitvoering van gerechtelijke opdrachten een risicoanalyse per dienst
opdringt.

11.1.3. CONTROLEACTIVITEITEN
In de derde component van het COSO-model wordt nagegaan of en hoe op risico’s wordt ingegaan en of er
beheersingsactiviteiten worden ontwikkeld en in plaats gesteld.
In de politiezone Antwerpen werd aan nieuwkomers een instroomproject aangeboden waarbij aandacht
wordt besteed aan het thema integriteit. Deze positieve praktijk vond echter nog onvoldoende vervolg in
de recherche, waar integriteit eerder op papier dan in de feiten een selectiecriterium scheen te zijn. Dat
trok zich ook door in de dagelijkse werking. In de functiebeschrijvingen van medewerkers en
leidinggevenden werd geen expliciete aandacht besteed aan integriteitsaspecten van het recherchewerk.
Intern de afdeling recherche was er geen contact- of vertrouwenspersoon integriteit voorzien. Nochtans
bestond de overtuiging dat de stap naar ‘het team integriteit’ vaak te groot is en dat de drempel minder
hoog zou zijn wanneer men te rade kan bij een vertrouwenspersoon die het recherchewerk goed kent.
In de recherche hadden zowel medewerkers als leidinggevenden de indruk dat er bij de aanpak van
integriteitsschendingen (tuchtinbreuken) met twee maten en twee gewichten werd gemeten, dat er vaak
geen gepast gevolg werd gegeven aan schendingen – een perceptie die ook leefde bij de gerechtelijke
overheid – en dat er weinig en vooral reactief werd gecommuniceerd over vaststellingen en sanctionering
van schendingen.
Het inschrijven van diensturen per half uur bevat structurele problemen en risico’s naar het correct
registreren van de werktijd. Door dergelijke praktijk te installeren en te formaliseren en daar weinig
controle op uit te voeren, werd het risico op schendingen als het ware ingebakken in het ‘systeem’.
Bepaalde respondenten gaven dat in de schriftelijke enquête en interviews trouwens zelf aan en de
(strafrechtelijke) feiten bevestigden dit. Het is inherent aan het recherchewerk dat onderzoekers over een
relatieve autonomie en bewegingsvrijheid beschikken. Het lijkt ook onontbeerlijk dat daar ruimte voor
blijft. Dit betekent echter niet dat daardoor elke vorm van controle achterwege moet blijven. Blijkbaar was
er in diverse diensten van de recherche een gebrek aan controle, zowel op het invullen van de
gepresteerde uren als op de taakinvulling van werkuren. Het verschil tussen de diensten bleek groot. In
diensten waar effectief meer in teams werd gewerkt en deze teams niet vooral een puur organisatorisch
gegeven waren, was er meer mogelijkheid tot collegiale toetsing en meer sociale controle.
Wat de invulling van de werkuren betrof, konden vragen worden gesteld bij de opportuniteit van het
presteren van weekend- en overuren. De indruk bestond dat er zich geen problemen stelden zolang de 80urengrens niet werd overschreden. Ook hier bleek een verschil tussen de diensten. In bepaalde diensten
werd daarop controle uitgeoefend, in andere niet. Wanneer men daarenboven in rekening brengt dat de
werklast tussen de afdelingen blijkbaar niet evenredig was verdeeld, konden vraagtekens worden geplaatst
bij de arbitraire verdeling van 80 vergoedingsuren per persoon zonder een inhoudelijke en een
noodzakelijkheidstoetsing.

11.1.4. INFORMATIE EN COMMUNICATIE
In de vierde component van het COSO-model wordt onderzocht of relevante informatie over integriteit en
integriteitsrisico’s wordt verzameld en op een adequate wijze wordt gecommuniceerd.
Op het intranet van de politiezone Antwerpen werd in de rubriek FAQ aandacht besteed aan een aantal
integriteitsaspecten. Dit goede initiatief verdient echter aanvulling want enerzijds bevat deze rubriek
slechts eerder algemene informatie i.v.m. enkele items en anderzijds blijft het moeilijk om binnen de
overvloed van schriftelijke informatie de aandacht van intranetgebruikers te trekken. Daarom blijft
sensibilisering in de diensten door leidinggevenden belangrijk. Zoals reeds eerder bleek, gebeurde dit in de
recherche erg zelden en werd slechts sporadisch proactief en veeleer, maar eveneens beperkt, reactief
gecommuniceerd over integriteitsaspecten. Het integriteitsdenken leek niet geïntegreerd in de lokale
recherche in Antwerpen en werd vooral beschouwd als een zaak voor de integriteitsofficier. Medewerkers
waren echter van mening dat dergelijke communicatie best kon in de diensten zelf omdat er weinig contact
was met collega’s buiten de eigen dienst. Deze treffende vaststelling werd doorheen de bezoeken
bevestigd.
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11.1.5. MONITORING EN PREVALENTIE
Onder dit vijfde COSO-element werd via dit onderzoek vooral gepeild of integriteitsschendingen
momenteel nog voorkomen.
Zowel uit de gesprekken met de leidinggevenden, de interviews met de medewerkers en andere
onderzoeksmethoden bleek dat er – ondanks de vaststelling dat blijkbaar wel meer controle wordt
uitgeoefend – nog integriteitsschendingen voorkwamen inzake urenregistratie en gebruik van
dienstvoertuigen. Ook de enquêteresultaten bevestigden dit. In iedere dienst van de recherche waren er
respondenten die op de hoogte waren van integriteitsschendingen door collega(‘s). Deze vaststelling zegt
echter niets over het aantal nog voorkomende schendingen. Daarover konden op basis van de enquête
geen uitspraken worden gedaan.

11.1.6.

AANBEVELINGEN

Het Comité P deed na afloop van zijn onderzoek de volgende aanbevelingen aan de korpsleiding.
Op korpsniveau
Waar het team integriteit erin slaagde het thema integriteit op de agenda te plaatsen, is er vervolgens
nood aan het verder ontwikkelen en inbedden van een integriteitsbeleid doorheen en op maat van de
diverse afdelingen, in dit geval de afdeling lokale recherche. Van het louter bespreekbaar maken van
integriteit zou daarbij dienen geëvolueerd naar de daadwerkelijke inbedding en bespreking ervan op de
werkvloer. Het team integriteit zou hierbij ondersteunend kunnen optreden. Daarbij zou het, zoals
aangekondigd, ook in staat moeten worden gesteld om bij eventuele incidenten sneller op de bal te spelen
en concrete voorstellen tot verandering te doen. Opgemerkt dient te worden dat het team integriteit dit
onmogelijk kan met de huidige personeelscapaciteit.
De aangetoonde nood om het thema van de integriteit ook in het aanwervings- en promotiebeleid te
verankeren, vertaalt zich op korpsniveau in de behoefte aan een betere afstelling en coherentie tussen de
activiteiten van het team integriteit en deze van de diensten HRM, klantenmanagement en intern toezicht.
Onder meer om de gevolgen van integriteitsschendingen, ook aan de leiding van de lokale recherche,
beter te communiceren en eventuele getroffen maatregelen beter te kunnen opvolgen, wordt een nauwere
samenwerking aangeraden tussen deze diensten, de korpsleiding, het team integriteit en de afdeling lokale
recherche. Vooral voor de dienst intern toezicht werd elders al gewezen, o.m. in het jaarverslag 2007 van
het Comité P, op de nood aan een meer beleidsmatige en tevens proactieve opvolging van integriteit en
integriteitsschendingen.
Op het niveau van de (leiding van de) lokale recherche en de directie opsporingen
Om de daadwerkelijke inbedding en integratie van integriteit te helpen te realiseren, werd geadviseerd om
op niveau van de lokale recherche en leiding o.m. een lokale beleidsverantwoordelijke/vertrouwenspersoon
integriteit aan te stellen, het bespreken van integriteitsvragen en dilemma’s op (management)
vergaderingen proactief te integreren, risicoanalyses uit te voeren en adequate(re) controle- en
opvolgsystemen te ontwerpen, sterker te communiceren over integriteit(schendingen) en de gevolgen
ervan. Bovenal werd aangeraden dat zulke aanpak systematisch voor de ganse recherche en haar diensten
zou gebeuren d.m.v. de in dit onderzoek gebruikte COSO-methodiek. Specifiek voor wat betreft de
risicobeperking kon op basis van de gedane vaststellingen bijzondere aandacht worden gevraagd voor de
mogelijkheden van stimulering van teamwerk, functierotatie en het uitwerken van maatregelen bij
belangenconflicten e.a (cf. infra). Best gebeurt dit in een preventieve en sensibiliserende context en wordt
niet gewacht op (volgende) incidenten.
Gezien het vastgestelde verband tussen een gebrek aan opvolging van integriteit en onvoldoende
inhoudelijke opvolging van de taken, inbegrepen de werklast en werkverdeling, wordt in dit verband
gepleit voor het in kaart brengen per dienst van deze taken en werklast om tot een evenwichtige verdeling
ervan te komen en vervolgens hierover ook transparanter te communiceren. Hierdoor kan speculatie over
uren, overuren en eventuele misbruiken op dit vlak (cf. infra) tussen diensten afnemen ten voordele van
meer betrokkenheid bij inhoudelijke vraagstukken.
Meer aandacht voor integriteit wordt verder aanbevolen bij rekrutering, selectie, opvolging en evaluatie
van medewerkers met o.m. systematische aandacht voor integriteit bij: selectie-interviews (incl. de
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beoordeling van het verleden van de kandidaat, controle van referenties, het peilen naar het
integriteitsgehalte), het opstellen van functieprofielen, het mentorship voor nieuwe medewerkers en de
evaluatie van het personeel. In verband met dit laatste wordt grotere betrokkenheid aanbevolen vanwege
de leiding bij de waardering van het basiskader. Meer externe instroom bij de aanwerving van nieuwe
medewerkers dient inteelt, afscherming en verstarring tegen te gaan. Indien er zich in de toekomst nog
integriteitsschendingen voordoen, dan is grotere betrokkenheid gewenst van de leidinggevenden op het
vlak van communicatie naar de medewerkers over zowel de vaststellingen als de gevolgen ervan.
Specifiek voor de leiding van de recherche en de directie opsporingen is er het belang van de
voorbeeldfunctie. Deze vereist nadere omschrijving in de vorm van gedragsstandaarden. Wat de
voorbeeldrol ad hominem betreft, werden specifieke vaststellingen gedaan betreffende twee functies. De
vaststellingen in dit verband werden aan de burgemeester en de korpschef meegedeeld.
Doorheen het onderzoek kon moeilijk de actuele meerwaarde worden aangetoond van de directie
opsporingen en haar directeur, niet alleen inzake het integriteitsbeleid, maar eveneens aangaande de
algehele leiding van de lokale recherche. Temeer daar de doorstroming van noden en behoeften vanwege
de lokale recherche via dit kanaal evenmin optimaal verloopt. Ofwel kiest men voor een meer prominente
invulling van deze functie, zodat hieruit meer strategische sturing voortvloeit voor de recherche, ofwel kan
worden overwogen deze functie te integreren op het niveau van de afdeling zelf. Alleszins dient in
rechercheaangelegenheden beleidsmatig meer verantwoordelijkheid te worden opgenomen.
Op het niveau van de individuele medewerker
Algemeen kan worden gesteld dat de aard van het recherchewerk de individuele rechercheur een grote
autonomie toebedeelt en bovendien door het optreden in burger de taakuitvoering onzichtbaarder maakt.
Leren omgaan met deze beleidsvrijheid door meer coaching en ondersteuning, maar ook sturing en
controle vanwege de leiding is daarbij onontbeerlijk. In die zin richten aanbevelingen in deze materie zich
wel tot de individuele medewerker maar behoren ze evenzeer tot de opdracht van de leiding van de
recherche.
Over het algemeen werden, zowel uit de klachtenanalyse als doorheen de onderzoeksvaststellingen, drie
types van schendingen vastgesteld: deze bij de uitvoering van gerechtelijke opdrachten, deze bij het
naleven van interne regels of het gebruik van middelen en ten slotte deze die zich situeren in de
privésfeer.
Wat de uitvoering van de gerechtelijke opdrachten betreft, kon een volgehouden aandacht worden
gevraagd voor alertheid bij het omgaan met geld en goederen in de taakuitoefening en met huiszoekingen
en inbeslagnames in het bijzonder. Hieromtrent werden reeds procedures uitgewerkt, maar deze verdienen
verdere verfijning en aftoetsing incl. benchmarking met andere politiezones. Mogelijkheden bestaan er ook
tot verdere verankering van goede praktijken die nu al bestaan, zoals de systematische aandacht aan
integriteitsaspecten en risico’s in operatieorders en operationele briefings.
Daarbij kon verder ook worden gedacht aan mogelijke risico’s bij het ‘solistisch’ werken (cf. het alleen
doorzoeken van (delen van) woningen e.a.) Wat dit solistisch werken betreft, werd tevens gewezen op het
risico van een meer eenzijdige ‘à charge’-benadering van dossiers. Teamwerk en functierotatie kunnen hier
soelaas bieden.
Problemen met interne werking en interne regelgeving, zoals het omgaan met de werktijd en het gebruik
van goederen en voornamelijk van dienstvoertuigen, vormden de concrete aanleiding tot dit onderzoek.
Hoewel werd vastgesteld dat de controle hierop verhoogde, blijven schendingen in dit verband mogelijk.
Inzake uren is er de aanbeveling ‘het inschrijven per half uur’ in elk geval te herzien.
De regel van de 80 overuren, gekoppeld aan het weekendwerk, is een zaak voor het ganse korps, maar de
actuele toepassing ervan in de recherche kan in vraag worden gesteld m.b.t. opportuniteit, transparantie
en impact op de service aan burger en overheden. Bezinning over (de toepassing van) dit systeem is
aanbevolen, en dit niet enkel op het niveau van de individuele medewerker maar ook qua evenredige en
eerlijke toepassing tussen de verschillende diensten.
De regeling met de voertuigen verbeterde ondertussen sterk. Gezien de echo’s over voortdurende
punctuele overtredingen kon het Comité P echter niet anders dan dit andermaal onder de aandacht te
brengen en verdere opvolging en controle aan te bevelen.
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De regeling m.b.t. de nevenactiviteiten, bezoldigd en onbezoldigd, is onduidelijk, niet transparant en
bovendien in plaats gesteld en opgevolgd zonder veel betrokkenheid van de leiding van de recherche.
Heldere criteria en opvolging via de afdelingsleiding zijn daarom aanbevolen. Wanneer een aanzienlijk deel
van de medewerkers en leiding geen graten zien in het uitvoeren van diverse activiteiten in dit verband, is
verdere sensibilisering noodzakelijk.
De verleiding om na een schandaal in de pers en de verwijdering van enkele zogenaamde ‘rotte appels’
weerom over te gaan tot de orde van de dag is groot. Dat in Antwerpen korpsleiding en bestuurlijke
overheid integendeel kozen voor een breder onderzoek in de vorm van een integriteitsaudit van de
afdeling recherche dwingt daarom respect af.
De gedane vaststellingen in dit onderzoek bevestigen de juistheid van deze keuze. In tegenstelling tot wat
de korpschef bij het begin van dit onderzoek hoopte, is gebleken dat de integriteitsproblemen niet beperkt
blijven tot een paar individuele gevallen maar dat er structurele tekortkomingen zijn die aandacht
behoeven omdat ze integriteitsschendingen in de hand (kunnen) werken. Hoewel integriteit duidelijk
bespreekbaar werd gemaakt in de politiezone Antwerpen, blijft de nood aan een meer structurele
inbedding en uitbouw ervan groot.
Indien hiervan verder werk wordt gemaakt, en de gedane conclusies en aanbevelingen kunnen daartoe
bijdragen, dan kan dit een sterk signaal zijn aan de medewerkers van de recherche, maar ook aan de
omgeving en samenleving, dat wordt gebroken met het verleden en de toen soms gehanteerde praktijken.
Dit is tevens een stimulans voor een ongetwijfeld aanzienlijke meerderheid van leidinggevenden en
medewerkers om het vele goede werk verder te zetten en om de grote inzet die daarbij aan de dag wordt
gelegd, te bestendigen en te valoriseren.

11.2.

REKRUTERING EN SELECTIE

Naar aanleiding van een klacht van een kandidaat-inspecteur die in de verschillende fases van het
selectieproces slaagde maar meer dan een jaar later toch de opleiding niet mocht aanvatten op basis van
niet-onberispelijk gedrag in het verleden, voerde het Comité P een onderzoek uit naar de interne
werking van de politiediensten m.b.t. het milieu- en antecedentenonderzoek en de daarbij
gehanteerde criteria betreffende het begrip ‘onberispelijk gedrag’.
Daarbij werd vastgesteld dat de procedure tot de uiteindelijke beslissing om de kandidaat te weren
wegens zijn niet-onberispelijk gedrag een voor de kandidaat niet te rechtvaardigen lange tijd in beslag
nam. Zowel de directie van de rekrutering en selectie van de federale politie (DSR) als de lokale
politiezone van de woonplaats van de kandidaat waren hiervoor verantwoordelijk. Wat de invulling betreft
van het begrip ‘onberispelijk gedrag’ bij de selectie van politiemedewerkers, werden structurele problemen
vastgesteld. Het is onduidelijk hoe de criteria worden bepaald waaraan het gedrag dient te worden
afgetoetst en in welk perspectief de verzamelde gegevens van een kandidaat en bovenal feiten uit diens
verleden hierbij dienen te worden geïnterpreteerd. Bovendien bleken de lokale en de federale politie
(DSR) er verschillende criteria op na te houden. Het is daarom aanbevolen dat DSR duidelijker haar
inhoudelijke behoeftes betreffende informatie over het verleden van de kandidaten aan de lokale
politiezones communiceert, al was het maar om tot betere onderlinge afstemming te komen. Ook de wijze
waarop DSR de kandidaat informeerde over de afwijzing, is volgens het Comité P voor verbetering
vatbaar. Het Comité P beveelt hierbij ook aan dat rekening wordt gehouden met de uitspraken van de
Raad van State over de noodzakelijke actuele relevantie van vroeger gepleegde feiten. Dit laatste kwam
ook aan bod bij onderzoek van een andere klacht die het Comité P ontving en waarbij een anonieme bron
een aspirant-inspecteur beschuldigde van huisdiefstal bij diens vroegere werkgever. Daar waar de
kandidaat-aspirant-inspecteur in zijn klacht verder aanklaagde dat men toch nog kan worden afgewezen
om voorgaande antecedenten, en dit ondanks slagen in selectieproeven waarin deze antecedenten ook aan
bod kwamen, kon worden vastgesteld dat de procedure voor de bepaling van niet-onberispelijk gedrag in
de schoot van DSR eigenlijk losstaat van de selectieproeven in kwestie, niettegenstaande de gebruikte
informatie over het verleden in beide onderdelen dezelfde kan zijn. In het ene geval, nl. bij de
selectieproeven, kan deze informatie vooral in functie van later gedrag worden gebruikt en in het andere
geval, nl. bij de beoordeling van het niet-onberispelijk gedrag, vooral ter interpretatie van het verleden.
Dit verklaart waarom men op basis van dezelfde gegevens kan slagen in de selectie en daarna toch nog
kan worden afgewezen. Het Comité P beveelt dan ook om, in het licht van coherentie en transparantie van
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de selectie en rekrutering, niet het minst voor de betrokken kandidaten, het naast elkaar lopen van de
procedure van het selectieproces en de inschatting van het onberispelijk gedrag opnieuw te bekijken.

11.3.

OPLEIDING

De organisatie van de opleiding van de politiediensten werd ook in 2009 door het Comité P van naderbij
bekeken. Hierna wordt ingegaan op het geïntegreerd opleidingsplan en op een voortgezet onderzoek naar
de uitvoering van de omzendbrief GPI 48 betreffende de geweldsbeheersing.

11.3.1. GEÏNTEGREERD OPLEIDINGSPLAN
Het geïntegreerd opleidingsplan, met inbegrip van de strategie voor de politieopleiding in de beleidscyclus
2008-2011, werd geanalyseerd in het licht van eerdere bevindingen en opmerkingen die het Comité P in
voorgaande jaarverslagen over de opleiding formuleerde. Dit opleidingsplan volgt o.m. uit het strategisch
project opleiding en competentiemanagement, vermeld in het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2008-2011.
De strategische doelstellingen uit het NVP hebben vooral betrekking op veranderingsdoelen, nl. de
competentieprofielen die in de ganse keten bestaan harmoniseren, de resultaten van deze oefening
geleidelijk aan integreren in de opleidingsplannen en ten slotte alle behoeften aan kennis en vaardigheden
analyseren en ze in een algemeen opleidingsplan integreren. Het jaarlijks (federale) opleidingsplan bevat
op basis van het NVP ook de vastgelegde prioritaire opleidingsthema’s voor de basisopleiding, de
functionele, de voortgezette en de andere opleidingen. Om dit alles te realiseren, is er een geïntegreerd
opleidingsplan opgesteld dat als een ‘metaplan’ werd geconcipieerd voor het realiseren van alle andere
plannen en doelstellingen. Het bevat een indrukwekkende batterij aan interne processen die allemaal
dienen bij te dragen tot het ontwikkelen van nieuwe opleidingen.
In het jaarverslag 2006 schreef het Comité P al dat de kwaliteitsstandaarden die de politie hanteerde
in de opleidingen weinig te maken hadden met inhoudelijke standaarden in het
onderwijsgebeuren, maar veeleer een controle inhielden op organisatorische aspecten en administratieve
vormvereisten. Na analyse van het plan kan opnieuw worden vastgesteld dat voor de opleidingen, of de
aangekondigde herzieningen ervan, nauwelijks wordt verwezen naar welke gewenste resultaten deze
zouden moeten kunnen behalen in de vorm van bv. door de studenten te bereiken eindtermen of
kwaliteitsstandaarden. Wat moet een afgestudeerde aspirant m.a.w. nu kennen, kunnen en willen en dit
geoperationaliseerd naar de basisfunctionaliteiten? Er wordt verder in het geïntegreerd opleidingsplan
andermaal een evaluatie van de inhoud van de basisopleiding aangekondigd op het einde van de opleiding,
d.m.v. een geïntegreerde meting van de competenties. Ook hier geldt de vraag tegen welk gewenst profiel
zulke evaluatie zal gebeuren. In 2006 werd hierbij tevens de vraag gesteld of bij zulke eindevaluatie de
geldende vereisten als minimum- of maximumverwachtingen zouden gelden, en dit om te vermijden dat er
een nivellering naar beneden zou ontstaan vanuit de wens om toch zo hoog mogelijke slaagpercentages te
halen. In het jaarverslag 2007 werd erop gewezen dat dit laatste in de hand kan worden gewerkt vanuit de
druk om toch zo snel mogelijk nieuwe politiemensen op het terrein te krijgen (cf. ‘meer blauw op straat’).
Ook het feit dat de aspiranten tijdens hun opleiding worden betaald en niet slagen dus een groot
economisch verlies inhoudt voor de politie, verhoogt deze druk. Vraag blijft dus of met de aangekondigde
veranderingen in het plan m.b.t. de competentieprofielen betere resultaten zullen worden bereikt op het
vlak van goed opgeleide medewerkers (kwaliteit) of deze eerder en enkel een vlottere in- en uitstroom in
het politieonderwijs (kwantiteit) zullen bewerkstelligen. Ten slotte valt het op dat het geïntegreerd
opleidingsplan vooral aandacht besteedt aan zowel het begin (competentieprofielen) als het einde
(centrale meting) van de opleidingsketen, maar vooralsnog veel minder aan de inhoud en didactiek
van de (modulaire) opleiding zelf. In het jaarverslag 2006 maakte het Comité P hierover al de opmerking
dat de didactiek van deze modulaire opleiding enkel in naam modulair is en in de praktijk veeleer
resulteert in een sterke versnippering van de competentiedomeinen en daardoor ook tot een verminderde
geïntegreerde kennis leidt van de politie-inspecteurs op het terrein. In dat verband wordt verder
uitgekeken naar de resultaten van het project van de federale politie m.b.t. ‘de politie als lerende
organisatie’ en de veranderingen die hierdoor zullen worden doorgevoerd aan de ganse opleidingsketen en
i.h.b. aan het programma en de didactiek van de opleiding zelf.
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11.3.2. UITVOERING VAN DE OMZENDBRIEF GPI 48
In het vorige jaarverslag werd gemeld dat een aantal logistieke en infrastructurele problemen bleven
bestaan bij de uitvoering van de omzendbrief GPI 48 inzake geweldsbeheersing. Op basis van een
onderzoek bij 20 aangeschreven bevoegde diensten van zowel lokale als federale politie kan voor 2009
worden gemeld dat ondertussen tweederden van de respondenten met de uitvoering geen verdere
problemen had. Daartoe wordt ook samengewerkt met andere diensten. Desondanks blijken in de helft
van de aangeschreven korpsen toch geen interactieve oefeningen te kunnen plaatsvinden met
verfprojectielen door een gebrek aan didactische en logistieke middelen. De totaaltijd die per zone wordt
besteed aan vorming, blijkt dan ook zeer sterk uiteen te lopen, wat maakt dat de individuele norm
(5 sessies per jaar van 4 periodes van 50 minuten) in een aantal diensten niet wordt gehaald. Het
percentage operationele medewerkers dat de noodzakelijke opleidingen heeft gevolgd, blijft dan ook aan
de lage kant. Ook de aanzienlijke werklast die de vorming met zich meebrengt, bovenop de normale
taakuitvoering, stelt de specialisten geweldsbeheersing voor problemen. Als gevolg hiervan zijn er
vooralsnog te weinig specialisten ‘geweldsbeheersing zonder vuurwapen’. Verder dient gemeld dat in de
zones onvoldoende systematisch statistische gegevens worden bijgehouden conform de
omzendbrief, wat de raadpleegbare cijfers onbetrouwbaar maakt. Bovendien werd vastgesteld dat er bij
ernstige geweldsincidenten geen rapporten worden opgesteld, waardoor uiteraard geen lessen kunnen
worden getrokken en de opleiding niet kan worden geoptimaliseerd. Voor de federale wegpolitie (DAH) die
het voorwerp uitmaakte van een apart onderzoek hieromtrent, werden gelijkaardige logistieke en
capaciteitsproblemen vastgesteld, waardoor ook hier niet alle diensten, ondanks samenwerking met
anderen, de geplande vormingssessies konden afwerken. Evenmin werden de nodige rapporten opgesteld
in het geval van ernstige geweldsincidenten.

11.4.

LEIDERSCHAP EN COMMUNICATIE

Uit onderzoek door het Comité P van een aantal klachten over de kwaliteit van de interne relaties in
sommige politiezones, bleken problemen te bestaan betreffende de rol van het leiderschap. Ofschoon de
klachten op zich vaak niet gegrond waren, kon toch worden vastgesteld dat deze problemen zich vooral
voordeden op het vlak van een ontoereikende (interne en externe) communicatie door de leiding.
Dit kon worden opgemerkt n.a.v. de behandeling van een klacht van een ontevreden burger, alsook in het
geval van problemen bij de transparante en onpartijdige toepassing van interne mobiliteitsregels. In twee
andere gevallen werd het leiderschap een gebrek aan interne dialoog en autoritair incl. ondeontologisch
gedrag verweten. Al deze casussen toonden nogmaals het belang aan van een adequate communicatie van
de leiding doorheen de ganse organisatie om de kwaliteit van de interne relaties te verzekeren en te
verbeteren.

11.5.

MIDDELEN

Eerder anekdotisch was het onderzoek n.a.v. een persbericht over de slechte staat van enkele schepen
van de federale scheepvaartpolitie (SPN). Daarbij stelde het Comité P vast dat ingevolge technische
problemen, een schip in 2007 inderdaad door tijdrovende technische herstellingen geruime tijd buiten
gebruik was. De problemen van beschikbaarheid van de schepen zijn momenteel nog steeds niet volledig
opgelost.

11.6.

AANGESTELDE EXPERTEN BIJ DE MANDAATHOUDERS

Conform het KB van 2 maart 2007 hebben vier mandaathouders van de federale politie recht op een aantal
beleidsondersteunende medewerkers, de zogenaamde ‘Daltons’. Het Vast Comité P stelde vast dat de
vier mandaathouders een verschillende invulling geven aan dit KB dat onvoldoende duidelijk en voor
interpretatie vatbaar is. Het kan evenwel nooit de bedoeling van de regelgever geweest zijn om een al te
ruime invulling toe te laten van dit KB en bijvoorbeeld een chauffeur als ‘Dalton’ te kiezen. Het was wel de
bedoeling om echte experten te zoeken die het beleid van mandaathouders helpen uittekenen en
uitdragen. In die zin stelt het Vast Comité P vast dat DGA en DGJ, wat het functieprofiel betreft, het best
de visie van de regelgever benaderen. Zij kozen echte beleidsondersteunende medewerkers met expertise
op dat vlak.
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Het Vast Comité P beveelt aan dat tussen de algemene directies van de federale politie een betere
afstemming wordt gezocht voor de uitvoering van dit KB.

11.7.

ARRONDISSEMENTELE INFORMATIEKRUISPUNTEN

Naar aanleiding van een gezamenlijke vergadering van de parlementaire begeleidingscommissies van de
Comités P en I werd aan het Comité P de opdracht gegeven om een onderzoek op te starten naar de
werking, de sturing en de coördinatie van de AIK’s vanuit het centrale niveau (zonder daarbij rekening te
houden met de specifieke problemen op het niveau van de individuele AIK’s).
In het raam van het thematisch onderzoek informatiebeheer was de werking van de AIK’s steeds een
aandachtspunt voor het Comité P. Door deze langdurige opvolging kan het Comité P een duidelijke evolutie
vaststellen. In 2004 werd vastgesteld dat er een degelijk uitgebouwd opvolgingsinstrument bestond op
nationaal niveau. Helaas was er in 2005 enkel voor de eerste zes maanden nog een complete opvolging
uitgewerkt door de federale politie. Voor de tweede helft van 2005 werd de opvolging opgesplitst tussen de
verschillende algemene directies in functie van hun verantwoordelijkheidsdomein, zonder een nationale
piloot ter zake expliciet aan te duiden. Er werd toen gewaarschuwd voor het gevaar dat deze situatie
verder zou verglijden in een totaal gebrek aan opvolging van de AIK’s. In 2006 en 2007 bleek uiteindelijk
dat niemand in staat was het Comité P een status quaestionis te geven betreffende de werking van de
AIK’s. In 2007 werd dan uiteindelijk de verantwoordelijkheid qua opvolging bij de directie van de
operationele politionele informatie bij de commissaris-generaal (CGO) gelegd.
In 2007 moest het Comité P vaststellen dat binnen de federale politie elke vorm van opvolging ontbrak,
evenals enige vorm van gestructureerde ondersteuning ten dienste van de AIK’s. De verschillende
algemene directies verwijzen naar de wettelijke opdracht die werd toegekend aan CGO. Tot april 2008 was
daaraan nog geen enkele invulling gegeven, integendeel. De ondersteuning en sturing van de AIK’s
ontbreekt dus volledig. Bovendien is de opdracht van CGO hierin beperkt tot de aspecten van ‘organisatie’
en ‘operationalisering’ van het informatiebeheer van de AIK’s en dreigen de andere, minstens even
belangrijke, aspecten van functionering uit de boot te vallen.
Op basis van de in 2009 uitgevoerde onderzoeksverrichtingen m.b.t. de werking, de coördinatie en de
sturing van de AIK’s op centraal niveau kwam het Comité P tot de volgende bevindingen. Het lijkt erop dat
niemand op centraal niveau een duidelijk globaal zicht heeft op de werking van de AIK’s (cf. MFO-6)
en in de eerste plaats op de personeelscapaciteit die is samengesteld uit leden van respectievelijk DGA,
DGJ en lokale politie.
Daarnaast stelt het Comité P vast dat DGA en DGJ inspanningen leveren voor de opvolging van prioritaire
fenomenen uit het Nationaal Veiligheidsplan (NVP), maar dat het opvragen van informatie bij AIK’s hiertoe
nog beter kan worden gecoördineerd. Bovendien omschrijven de AIK’s het engagement van DGA/DGJ in
deze als casuïstisch en vrijblijvend.
Het Comité P betreurt dat er van CGO weinig sturing en/of coördinatie uitgaat inzake
standaardisering van de procedures van informatieverwerking op het vlak van de AIK-functionering,
toch één van haar kerntaken blijkens het KB van 14/11/2006. Er worden m.a.w. geen conceptuele
ontwikkelingen van procedures, noch stimulerende of faciliterende initiatieven voorzien ter uitwisseling van
bijvoorbeeld best practices tussen AIK’s. Gezien het verder verslechteren van de daadwerkelijke opvolging
van de AIK’s wordt de creatie van een doorgedreven systeem van monitoring van de kwaliteit en
performantie van de AIK’s als zeer dringend beschouwd. Daarnaast dient werk gemaakt van een duidelijke
bevoegdheidsverdeling van de verantwoordelijken op centraal niveau. Een multidisciplinaire projectgroep
zou intussen zijn gestart met de uitvoering van het project ‘Optimale Informatiehuishouding’ zoals gepland
in het NVP 2008-2011.
Bij de bevraagde AIK’s bleek een algemeen gevoel te leven van ‘aan hun lot overgelaten te zijn’. Voor
bepaalde aspecten (informatica, meubilair) zou dit, volgens CGO, een subjectief gevoel zijn. Sinds kort
blijkt CGO een meer coördinerende rol te willen opnemen en hiertoe werden enkele personeelsleden
aangeworven. Voorts werden een aantal initiatieven gepland waarvan sommige al van start gingen. Er kan
hierbij worden verwezen naar de opstelling van een meerjarenplan voor de behoeften van de AIK’s inzake
meubilair en informatica en het houden van een tevredenheidsenquête bij de gebruikers enerzijds en bij de
AIK’s en functioneel beheerders anderzijds. Het Vast Comité P beveelt aan dat er over de materiële en
HRM-politiek van de AIK’s niet alleen een duidelijke planning wordt opgemaakt, maar dat er ook over
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wordt gecommuniceerd. Wat het medewerkersonderzoek betreft, moeten de resultaten ervan worden
opgevolgd.

11.8.

INFORMATIEHUISHOUDING

Informatie
inzamelen,
verwerken
en
exploiteren
vormen
essentiële
onderdelen
van
de
informatiehuishouding. In voorgaande jaarverslagen wees het Comité P er herhaaldelijk op dat de federale
politie vooral aandacht besteedt aan de volledigheid van de aangeleverde informatie, terwijl ze minder oog
heeft voor de juistheid van deze informatie.

11.8.1. RESULTATEN BURGERS EN OVERHEDEN
Het Comité P kreeg in 2009 diverse klachten te verwerken die betrekking hadden op de politionele
informatie, de kwaliteit en behandeling ervan. De impact van foutieve informatie of de foutieve verwerking
van informatie op individuele burgers kan voor de betrokkenen verstrekkende gevolgen hebben. Een
bloemlezing van enkele klachten illustreert dit.
In 2003 zou een drugshandelaar hasjiesj in het voertuig van een klager hebben verstopt zonder diens
medeweten. Hierdoor zou klager drie dagen in de cel hebben verbleven maar uiteindelijk werd hij
vrijgelaten. Omdat hij veelvuldig het vliegtuig neemt, wordt hij sindsdien geregeld onderworpen aan een
grondige fouillering. Betrokkene maakt in de ANG immers nog steeds het voorwerp uit van dergelijke
permanent te nemen maatregel. De klager ondervindt veel last van deze fouilleringen. Na onderzoek van
het Comité P werd aan het verantwoordelijke AIK gevraagd de permanent te nemen maatregel
gekoppeld aan betrokkene te schrappen, o.m. omdat de termijn van vijf jaar reeds was verstreken.
Niet altijd zijn de problemen exclusief op conto van de politiediensten te schrijven. Zo stelde een klager in
een klacht die het Comité P behandelde dat hij verkeerdelijk in de ANG geseind staat nadat een
ander individu zijn identiteit als alias zou hebben gebruikt. Deze persoon zou in het verleden
meermaals veroordeeld zijn voor bepaalde feiten en naar aanleiding daarvan geseind staan. De klager
ondervindt heel wat last van het misbruik van zijn identiteit en zou zelfs al opgesloten zijn geweest in de
gevangenis, vooraleer de situatie te hebben kunnen uitklaren. Tijdens het onderzoek bleek dat de situatie
van betrokkene in de ANG overeenstemt met de geldende regelgeving want van de geseinde persoon is
enkel een alias bekend. Problematisch is wel de link van hieruit naar de gegevens in het rijksregister en de
eventueel aanwezige foto, waarvan niet steeds duidelijk is of deze van de ‘echte’ dan wel van de ‘alias’ is.
Bovendien werd de ‘echte’ verkeerdelijk geseind. Deze seining gaat uit van de gerechtelijke overheden en
valt dus buiten de bevoegdheid van het Comité P. Helaas voor de klager, zal er bij elke politionele controle
wel wat last blijven bestaan. Alhoewel er in het systeem staat dat het over een gebruikte alias gaat, zal de
politie toch steeds moeten kijken met wie ze exact te maken heeft. Ook een aan klager meegegeven attest
zal problemen in de toekomst niet kunnen vermijden. Op aandringen van het Comité P werden enkele
aanpassingen in de ANG aangebracht die voor de politieambtenaar die de controles te velde uitvoert
duidelijker maken dat het een gebruikte alias betreft. Enige definitieve oplossing bestaat erin de CSBseining in te trekken maar dit komt de gerechtelijke overheden toe en zou er tevens toe leiden dat de
echte dader niet meer op te sporen zou zijn.
De in de ANG vervatte informatie dient, naast operationele doeleinden zoals hierboven vermeld, ook voor
het voeren van moraliteitsonderzoeken. Op zich valt daar niets op aan te merken, tenzij men zich
beperkt tot enkel en alleen het nazicht in de ANG zonder te kijken naar de bewuste documenten die aan de
basis liggen van een vatting in de ANG en die toelaten een volledig beeld te verkrijgen. Dergelijke
beperkte aanwending van de ANG-gegevens is in de PZ Aalst gebeurd in een klachtendossier waarbij het
moraliteitsonderzoek naar een kandidaat-rechter in handelszaken melding maakte van een feit van
oplichting. Naar aanleiding van een autodiefstal waarvan klaagster slachtoffer was had haar
verzekeringsmaatschappij tegen haar klacht ingediend omdat ze niet alle contactsleutels, alarmsleutels en
afstandsbedieningen kon voorleggen. Nadien faxte klaagster nochtans een verklaring van de vorige
eigenaar van de wagen waarin stond dat haar toen niet alle sleutels waren overhandigd. Een getuige die
klaagster aanhaalde noch de initiële auto-eigenaar zijn ooit verhoord geweest door politiediensten. Op
basis van de elementen in het proces-verbaal werd de registratie in de ANG geëvalueerd en daaruit blijkt
dat er geen argumenten zijn om klaagster op basis van het registratiemotief ‘materiële elementen’ te
vatten in het systeem. De gegevens van klaagster werden dan ook geschrapt uit de ANG.
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Het imago van de politiediensten lijdt ook schade wanneer burgers op onjuiste wijze worden
geïnformeerd over hun dossiers die bij de politie in behandeling zijn. In 2009 kreeg het Comité P
melding van een klacht waarbij klager door de politiediensten werd verzekerd dat zijn dossier, waarvoor
proces-verbaal werd opgesteld, nog niet was verstuurd aan het parket, terwijl het bevoegde parket aan
klager meedeelde dat zijn dossier inmiddels zonder gevolg werd geklasseerd.
Het Comité P voerde ook nog een onderzoek naar de behandeling van de informatie en inlichtingen
die in Mechelen aanleiding gaven tot een algemene bewaking van de scholen in september
2009. De Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) zou niet op de hoogte zijn geweest van de
noodzakelijke informatie, maar uit het onderzoek is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn van het
opzettelijk achterhouden van informatie. Wel zou de toepassing van een aantal communicatieregels
hebben gefaald. Intussen zou dit euvel verholpen zijn en zijn er bijkomende garanties om herhaling te
vermijden.
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12. BIJZONDERE INSPECTIEDIENSTEN
In 2009 behandelde het Comité P zeven klachten over de bijzondere inspectie- en veiligheidsdiensten,
waarvan voor twee een strafonderzoek werd opgestart.
Twee klachten handelden over de werking van de veiligheidsdienst van de NMBS (Securail) en twee over
de douanediensten. De overige hadden betrekking op de Federale overheidsdienst (FOD)
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en de FOD Financiën,
afdeling BTW-controle.
Daarnaast voerde het Comité P een onderzoek naar de werking van de Algemene directie controle en
bemiddeling (ADCB), regionale directie Oost- en West-Vlaanderen van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie. Dit onderzoek had tot doel de uitvoering van die opdrachten van de ADCB te
analyseren die de bevoegdheid van agent (AGP) of officier van gerechtelijke politie (OGP) vereisen. Het is
immers op deze taken dat het Comité P toezicht en controle kan uitoefenen. Uit het onderzoek bleek dat
voor de controleurs onvoldoende duidelijk was wat deze gerechtelijke bevoegdheid precies inhield, hoewel
deze onduidelijkheid hun, naar eigen zeggen, niet belemmerde in hun dagelijkse taakuitvoering. Hun
dienstkaart biedt op dit vlak ook onvoldoende duidelijkheid. Sommigen waren ook van mening dat de
functiebenaming van technisch deskundige ongeschikt is om de bevoegdheid van controleur met OGPbevoegdheid correct uit te drukken. In dezelfde zin vond men de naam ‘Economische inspectie’ veel
duidelijker dan de nieuwe benaming ‘ADCB’. In de loop van 2010 zal, via bijkomend onderzoek, dieper
worden ingegaan op deze aspecten.
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13. INTEGRITEIT
De wetgever bepaalde de grenzen waarbinnen een politiefunctionaris geacht wordt te handelen. De politie
heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Politieambtenaren worden hiertoe op specifieke wijze gerekruteerd,
geselecteerd en opgeleid.
Klachten over integriteitsschendingen zijn jaarlijks goed voor een belangrijk aandeel in het totaal aantal
klachten bij het Comité P of de politiediensten. Die schendingen zijn op zich niet alleen onaanvaardbaar, ze
tasten ook het imago van de politiefunctie aan.
Diverse vormen van integriteitsschendingen kunnen worden onderscheiden. Er zijn de tekortkomingen
of inbreuken naar aanleiding van het politieoptreden, die niet steeds bewust gebeuren maar toch
aanleiding kunnen geven tot communicatiestoornissen, misverstanden of frustraties. Dit kan o.m. het
geval zijn bij het uitvoeren van identiteitscontroles en huiszoekingen (gebrek aan neutraliteit,
onpartijdigheid of onkreukbaarheid bij een politietussenkomst of ongelijke behandeling van personen
n.a.v. conflicten).
Ook is er misbruik van de politiehoedanigheid om voordelen te verlenen of te verkrijgen
(corruptie, omkoping, verduistering, knevelarij of belangenneming).
Ten slotte zijn er de tekortkomingen of misbruiken die eerder een deontologische fout uitmaken.
Hierna wordt wat dieper ingegaan op enkele specifieke vormen van zulke misbruiken.

13.1.

MISBRUIK VAN DE TOEGANG TOT INFORMATIE

Al in zijn vorige observatoriumrapporten vestigde het Comité P de aandacht op het misbruik van politionele
gegevens door sommige politiemensen.
In de praktijk blijken sommige leden van de politie nog steeds hun individuele toegang tot vertrouwelijke
gegevens te misbruiken voor persoonlijke doeleinden. Dit gaat zowel over de informatie die is opgeslagen
in de politionele als in externe databanken waartoe leden van politiediensten vanuit hun hoedanigheid
toegang hebben, zoals het rijksregister of het register van ingeschreven voertuigen.
In een aantal onderzoeken kon voldoende bewijs worden gevonden dat politiemensen informatie
onrechtmatig hadden opgezocht en gebruikt. Het kwam in 2009 dan ook geregeld voor dat politiemensen
werden vervolgd voor het schenden van het beroepsgeheim.
In een belangrijk aantal gevallen bleken relationele redenen de drijfveer. Politieambtenaren zochten bv.
informatie op om de ex-partner te blijven ‘volgen’ (bv. de nieuwe woonplaats van de ex-partner of de
nieuwe vriend van deze ex-partner). Ook het willen doorlichten van ‘kandidaat-partners’ uit bv.
krantenadvertenties of -zoekertjes zet politiemensen ertoe aan om databanken te consulteren.
In een aantal gevallen bleken politiemensen vertrouwelijke informatie te gebruiken bij persoonlijke
conflicten waarin ze verwikkeld zitten of ten behoeve van niet-politionele activiteiten zoals de hobby of de
(bezoldigde) nevenactiviteit.
Het natrekken van gegevens omwille van de persoonlijke veiligheid of deze van naasten bleek in een
aantal gevallen de motivatie te zijn geweest. Hierbij zocht men informatie op over personen in de directe
omgeving of uit de familie en speelde men de bekomen inlichtingen door aan partner of familielid.
Ook nieuwsgierigheid ligt soms aan de basis van een onregelmatige opzoeking, zoals dat het geval was
bij de vele controles n.a.v. de zelfdoding van een Vlaamse zangeres. Over dit misbruik werd in de media
bericht en het zorgde terecht voor de nodige verontwaardiging.
Vertrouwelijke informatie wordt soms ook opgezocht op vraag van vrienden of kennissen. Zo gebeurde
het dat iemand verdachte handelingen opmerkte en via een bevriende politieman de identiteit kon
achterhalen van de titularis van een nummerplaat. Of nog gaf men een vriend, op zijn vraag, informatie
over hem door die opgeslagen was in de politionele databanken. Ook identificeerde een politieman de
tegenpartij van een verkeersongeval, om deze informatie vervolgens aan een vriend door te geven. Een
privédetective en een bevriend zakenman verkregen vertrouwelijke informatie van een politieman.
Soms werd het beroepsgeheim geschonden door het verstrekken van informatie door politiemensen die
vanuit een ‘witte ridder’-attitude meenden bepaalde burgers of instellingen te moeten informeren. Een
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politieman wou, goed bedoeld, iemand behoeden voor omgang met ‘slechte vrienden’ of bepaalde
buurtbewoners. Een andere politieman was van mening dat hij bepaalde administraties moest informeren
over een vermeend misbruik van sociale aard, terwijl dit helemaal niet tot zijn bevoegdheden behoorde.
Klachtonderzoeken wezen uit dat niet alleen politieambtenaren maar ook administratieve medewerkers
(CALog) bij de politie misbruik maakten van hun, al dan niet geoorloofde, toegang tot informatie. Ze
gebruikten daartoe hun eigen individuele login, maar af en toe ook een ‘openstaande’ toegang tot de
databanken op naam van een collega. Dit kon zowel het gevolg zijn van een vergetelheid van die collega,
maar in een aantal gevallen bleek men, al dan niet uit nonchalance, systematisch de toegang te laten
openstaan gedurende de volledige werktijd. De toegang tot databanken is nochtans strikt individueel en
onderworpen aan duidelijke regels. In sommige gevallen misbruikten politiemensen nietsvermoedende
collega’s door hen te vragen opzoekingen te verrichten in de databanken.

13.2.

AANBEVELINGEN

Het Comité P beveelt iedere politieman aan om na elke consultatie de toegang tot de databanken af
te sluiten om te verhinderen dat collega’s ongeoorloofd gebruik kunnen maken van een openstaande
toegang. Bijkomend is het registreren van de redenen van de raadpleging, zoals reglementair voorzien,
noodzakelijk om een onregelmatig gebruik van de databanken te kunnen opsporen. De korpschefs
zouden hun medewerkers ook geregeld dienen te herinneren aan de beperkingen van het gebruik van
politionele informatie, de verplichte registratie en het feit dat hierop controles worden uitgevoerd.
Politiechefs moeten ook aandachtig zijn voor medewerkers die in hun functie alleen handelen. Uit breder
wetenschappelijk onderzoek 23 is gebleken dat medewerkers in dergelijke functies kwetsbaar zijn voor
integriteitsschendingen.
Daarnaast lijkt het voor de politiemensen aangewezen dat opzoekingen in de databank betreffende een
familielid, aanverwante of vriend niet gebeuren door de betrokken politiebeambte zelf, ook al zou in casu
sprake zijn van een gerechtelijke of bestuurlijke insteek. Dit kan bijdragen tot het vermijden van een
verkeerde perceptie bij de burger m.b.t. het gebruik van databanken waartoe de politie toegang heeft.

13.3.

VOORBEELDFUNCTIE

Over sommige gedragingen die in strijd zijn met de voorbeeldfunctie van de politieambtenaar werden ook
in 2009 een aantal klachten ingediend en onderzoeken gevoerd.
Sommige nevenactiviteiten door politieambtenaren zijn toegelaten, maar regelmatig blijkt dat de
betrokkenen geen toestemming hebben gevraagd of gekregen om een bepaalde activiteit uit te oefenen.
Onwetendheid kan aan de basis liggen van deze nalatigheid maar de vergetelheid kan evengoed opzettelijk
gebeuren, omdat men aanvoelt dat de activiteit om bepaalde redenen zou kunnen worden geweigerd. In
sommige gevallen was het politieambtenaren niet toegelaten nevenactiviteiten uit te oefenen, zoals het
aanbieden van beleggingsproducten, het uitvoeren van taxidiensten en het opdienen of werken in
horecazaken.
Sommige politiemensen plegen tijdens hun privétijd misdrijven, zich hierbij blijkbaar geen of
onvoldoende rekenschap gevend van het feit dat deze misdrijven bij de burger nog meer aanstoot geven
precies omdat ze door een politieambtenaar worden gepleegd. Het Comité P kreeg in 2009 o.a. klachten
over politieambtenaren die verkeersinbreuken begingen, over een politieman die voor de grap
verkeersborden verdraaide en naakt door de straat liep, een politieman-syndicalist die deelnam aan een
manifestatie en zich grof uitliet tegenover een automobilist of ook nog over een politieman die een valse
belastingaangifte indiende.
Een aantal klachten had betrekking op een mogelijke persoonlijke belangenneming vanwege een
politieambtenaar. In een geval waarin alles op een legale manier was verlopen en de betrokken
politieman geen strafbare feiten ten laste konden worden gelegd, moest worden vastgesteld dat de feiten
terecht aanleiding konden geven tot een perceptie van belangenneming en zo het vermoeden van
onpartijdigheid kon worden aangetast. Het betrof een zaak waarin een wagen in beslag werd genomen
door een politieman in het raam van een strafonderzoek en deze wagen enige maanden later in het bezit
bleek te zijn van zijn echtgenote.
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Het Comité P stelt zich ten slotte vragen bij de actieve en zichtbare deelname van politieambtenaren
aan tactische politie- of wargames van airsoftclubs. Bij deze games maken de deelnemers gebruik
van replicavuurwapens, van middelen voor radiocommunicatie en uitrusting die niet te onderscheiden zijn
van deze van speciale militaire of politionele eenheden en dit om realistische situaties zo goed mogelijk na
te bootsen en te benaderen. De doelstelling van deze verenigingen is heel duidelijk het naspelen van
professionele politionele of militaire scenario’s. Wettelijk gezien, vallen deze airsoftgames niet onder de
wet op de privémilities.
Wanneer politieambtenaren in hun vrije tijd deelnemen aan activiteiten met replicavuurwapens waarbij het
spelelement erin bestaat tactische militaire of politionele missies uit te voeren en er hiertoe realistische
spel- of trainingsscenario’s worden uitgewerkt, kan het niet anders dan dat zij de bij de politie aangeleerde
technieken of tactieken zullen gebruiken om ‘het spel’ te winnen. Immers, realistischer en efficiënter dan
wat zij aangeleerd krijgen in de politieopleidingscentra kan men moeilijk vinden. Dit betekent evenwel dat
andere leden van de airsoftscene de expertise van hun ‘politiecollega’s’ kunnen overnemen. Uit een
onderzoek naar een van zulke clubs bleek bovendien dat een aantal leden ervan een gekend crimineel
verleden had. Het is dus niet ondenkbaar dat sommige van deze personen om andere redenen dan het
loutere spelaspect aan deze games deelnamen. In deze context is het niet onvoorstelbaar dat vroeg of laat
bij een bepaalde vorm van criminaliteit gebruik zal worden gemaakt van deze kennis tegen de optredende
politieambtenaren die zich geconfronteerd zien met daders die een tegenstrategie toepassen op de
gekende politietechnieken.
Wanneer politieambtenaren met foto en vermelding van hun hoedanigheid op websites van dergelijke
airsoftgames prijken, gekleed in uniformen die voor een leek niet te onderscheiden zijn van de echte
uniformen en daarbij poserend met realistisch ogende machinepistolen, kan de burger zich terecht de
vraag stellen of deze ‘crimefighter’ er tijdens de werkweek wel nog in slaagt om gemeenschapsgericht te
werken. Het op deze wijze associëren van de politiehoedanigheid met een paramilitair concept doet
ongetwijfeld afbreuk aan de aanzienlijke inspanningen van de politieoverheden om de politie meer
bevolkingsgericht te oriënteren.
Deze bezorgdheid werd door het Vast Comité P gedeeld met de korpschefs uit de betrokken politiezones
die hun medewerkers in een functioneringsgesprek hierover aanspraken. In de feedback van de zonechefs
werd meegedeeld dat alle geïdentificeerde politieambtenaren zich konden vinden in de door het Comité P
gehanteerde argumentatie en zij dan ook uit eigen beweging afstand namen van de airsoftactiviteiten.
Nazicht op de websites bracht echter aan het licht dat minstens twee van deze politieambtenaren wel nog
met foto vermeld werden, maar dat iedere verwijzing naar hun beroep van politieambtenaar op de
internetsite werd verwijderd.
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14. DEMOCRATISCHE WERKING
14.1.

TEN GELEIDE

Het Comité P stelt in zijn mission statement uitdrukkelijk dat het wil bijdragen tot een democratische,
integere en gemeenschapsgerichte politie. Onder een democratische politie moet een politie worden
verstaan die ervoor zorgt dat de rechten van de burger worden geëerbiedigd en die zelf deze rechten
naleeft. Dit laatste is van essentieel belang omdat de bevoegdheden die de politiediensten worden
toebedeeld, gaande van het geweldsmonopolie tot de bewaring van aangehouden personen, een grote
impact hebben op de individuele burger en zijn democratische rechten. In dit hoofdstuk wordt een beeld
geschetst van de democratische werking van de politiediensten aan de hand van de toestand in enkele
doorgangscellen, politiereglementen betreffende de sluierdracht, een analyse van schietincidenten
en ten slotte de analyse van de resultaten van, ook door de Dienst Enquêtes P gevoerde, gerechtelijke
onderzoeken naar de afhandeling van inbeslagnames, het niet respecteren van procedures en door
politieambtenaren toegebrachte slagen of verwondingen.

14.2.

DOORGANGSCELLEN

Als gevolg van een maatregel van gerechtelijke of bestuurlijke politie kunnen mensen van hun vrijheid
worden beroofd. Vervolgens worden ze meestal opgesloten in een doorgangscel. Deze doorgangscellen
worden al 12 jaar door het Comité P onderzocht. Een samenvattend rapport hierover werd recentelijk
gepubliceerd onder de vorm van een cahier van het Comité P 24 . In de vorige jaarverslagen werd deze
problematiek eveneens behandeld.
In 2009 werden de vigerende normen 25 getoetst aan de werkelijke toestand van de doorgangscellen in de
justitiepaleizen van Brussel en Antwerpen. De eigenheid van dergelijke cellen, i.c. het gebruik en de
infrastructuur, werd niet specifiek voorzien in de regelgeving. Vandaar dat de vraag rijst of deze normen
wel ‘op maat’ van de cellen in een justitiepaleis zijn. Alleszins verblijven de gearresteerde personen
gemiddeld meer dan drie uur in een cel van een justitiepaleis. De kwalificatie als ‘politiecel’ en de normen
ad hoc zijn van toepassing. Het Comité P ging in zijn onderzoek verder dan het louter aftoetsen van de
normen. De menswaardige behandeling, enerzijds, en de bescherming van de individuele rechten en
vrijheden van aangehouden personen, anderzijds, staan centraal. De infrastructuur van de cellen is daarbij
slechts één indicator voor de wijze waarop de politie omgaat met personen die van hun vrijheid werden
beroofd.
In november 2006 voerde het Comité P een onderzoek in Brussel naar de toestand van de cellen in
opbouw in het gebouw ‘Portalis’. De afgewerkte en in gebruik genomen cellen werden opnieuw bezocht in
2009. De lokale politie Brussel/Elsene is verantwoordelijk voor het beheer van het gebruik van de
doorgangscellen in het justitiepaleis in Brussel, in casu deze aan het Poelaertplein en in het gebouw
‘Portalis’. Het beheer van de infrastructuur is geen bevoegdheid van de politie. De meeste opmerkingen en
aanbevelingen die n.a.v. dit bezoek werden geformuleerd, werden niet opgevolgd. De minimale normen
opgelegd voor een politiecel, cf. art. 11 van het KB 14-09-2007 26 , worden niet toegepast (i.c. het ter
beschikking zijn van een deken, matras en drinkbeker). Tevens werden opmerkingen gemaakt inzake
veiligheid, gebruikte materialen en toestand van de cellen. Voorts is het toezicht op de personen in de
doorgangscellen ondermaats. Aanwezige politiemensen reageerden tijdens het bezoek van de leden van de
Dienst Enquêtes P bv. niet op hulpvragen van opgesloten personen. Dit was bv. het geval met signalen,
zoals de lichtjes boven de cel, die door de opgeslotene werden geactiveerd om te melden dat men naar het
toilet moet. Dit leidt tot frustratie bij de opgesloten personen met het gevolg dat ze zich soms ontlasten in
de cellen. Tijdens het bezoek werden verder sporen aangetroffen van uitwerpselen die op de muur van een
cel waren uitgesmeerd. De nodige maatregelen dienen te worden getroffen om de hygiëne in het
cellencomplex, zowel in het voordeel van gedetineerden als van politiemedewerkers, beter te garanderen.
Verder loopt de temperatuur soms te hoog op in het lokaal waar de politiemensen de wacht houden over
minderjarigen. De politiemedewerkers die de bewakingsopdrachten uitvoerden, voelden zich daardoor al
van bij aanvang van de wacht niet in hun sas. In situaties waar de politiemedewerkers gedurende een
lange periode moeten omgaan met agressie en stress is dit zeker te vermijden.
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Wat het Brusselse justitiepaleis betreft, dient vastgesteld dat de opgesloten personen vanuit hun cel
zicht hebben op andere cellen, waardoor in geval van een incident de reactie van andere opgesloten
personen niet uitblijft. Het gebruik van metaal bij de constructie van het cellencomplex versterkt het geluid
en zorgt voor extra stress voor bewakers en opgeslotenen, wat de kwaliteit van het te leveren werk niet
ten goede komt. Er is tevens nood aan een lokaal voor de uitvoering van de fouilleringen. De kleine cellen
in het centraal cellencomplex en deze in het complex van het hof van assisen beantwoorden niet aan de
normen van art. 11 van het KB ad hoc op het vlak van oppervlaktegrootte, ruimte op de bank en
voorzieningen als deken, drinkbeker en matras. Door de afwezigheid van toiletten in de cellen lopen de
bewakers een risico tijdens het uitlaten van opgesloten personen. De inrichting van grotere cellen verhoogt
het veiligheidsrisico voor de bewakers wanneer zij moeten tussenkomen n.a.v. een agressie-incident. Er
zijn opmerkingen te formuleren m.b.t. brandveiligheid. Controle door de brandweercommandant is
noodzakelijk opdat een evacuatieplan en een branddetectiesysteem kan worden uitgewerkt. Bij het in
gebruik nemen van camera’s, wat gepland is, dienen de opgesloten personen hierover te worden ingelicht.
De aanmelding aan de privacycommissie dient in voorkomend geval te worden uitgevoerd. Het interne
verbetervoorstel om de beveiliging van de zittingszalen en de voorleiding van gevangenen te optimaliseren
mits een kleine kostprijs, is pertinent en aan te bevelen.
Ook de cellen in het nieuwe justitiepaleis in Antwerpen werden bezocht. Het beheer van het gebruik
van de doorgangscellen is er de verantwoordelijkheid van de lokale politie Antwerpen. Het beheer van de
infrastructuur daarentegen is geen bevoegdheid van de politie. In het algemeen is de inrichting goed
ontworpen en beveiligd. Maar ook hier kan worden aangehaald dat de minimale normen niet worden
toegepast. De cel voor minderjarigen is te klein en beantwoordt niet aan de minimale afmetingen die voor
een ‘toezichtslokaal’ zijn voorzien 27 . Het lijkt niet opportuun om minderjarigen die ‘in gevaar’ zijn, en dus
op zich geen bedreiging vormen, te laten wachten tegenover de cellen voor vastgehouden minderjarigen.
De aanwezigheid van camerabewaking moet aan alle opgeslotenen ter kennis worden gebracht.
In het kader van de behandeling van een aantal klachten die niet rechtstreeks betrekking hadden op de
cellen, zijn leden van de Dienst Enquêtes P ook in 2009 cellencomplexen gaan bezoeken en hebben ze het
respecteren van normen getoetst. In het raam van een strafrechtelijk onderzoek werden bv. de cellen van
de politiezone Ronse aan een onderzoek onderworpen. Vanaf februari 2010 zouden deze cellen niet
meer worden gebruikt. De aandachtspunten werden aan de korpschef overgemaakt zodat hij hiermee, bij
de inrichting van het nieuwe cellencomplex rekening kon houden. Tijdens de behandeling van een klacht
n.a.v. een tussenkomst van de lokale politie Leuven bleek dat de aangehouden persoon enkel een
ontbijt had genoten, terwijl hij al sinds de namiddag van de dag voordien was opgesloten.
Wanneer minderjarigen door de politie worden vastgehouden, dient erop toegezien dat men over een
aangepaste infrastructuur beschikt, maar ook dat de duur van de opsluiting zo veel mogelijk wordt
beperkt. In de politiezone Namen bv. werd een dertienjarig meisje verdacht van een als misdrijf
omschreven feit (MOF) en naar het politiecommissariaat overgebracht. Aangezien ze geen
identiteitspapieren bij zich had, ze haar reële identiteit slechts ‘bij benadering’ opgaf en evenmin de Franse
taal machtig was, duurde haar vrijheidsberoving ruim acht uur. Het is meer de controle van haar identiteit
en verblijfsstatus dan het gepleegde MOF die deze lange aanhoudingsduur verklaart. Onderzoek toonde
aan dat deze periode gevoelig had kunnen worden ingekort indien meteen rekening was gehouden met de
pertinente inlichtingen aan de politie van de twee broers van het meisje, eveneens geïnterpelleerd in het
raam van het misdrijf, en van een opvoeder en de directeur van het Rode Kruiscentrum waar betrokkenen
verbleven. De boekentas die het meisje bij zich had, werd evenmin geïnventariseerd noch doorzocht.
Nochtans bevatte deze tas haar identiteitsdocumenten.
Een Mexicaanse vrouw, in het bezit van een vervallen Spaanse verblijfsvergunning voor studenten maar
ook in het bezit van een origineel attest dat de vernieuwing van haar verblijfsvergunning lopende was,
werd op de luchthaven van Gosselies door leden van de federale politie de toegang tot het Belgisch
grondgebied ontzegd en uitgewezen. Uit het onderzoek blijkt dat deze verwijdering er kwam op vraag van
de permanentie van de Dienst Vreemdelingenzaken en dat de verantwoordelijke politieambtenaar enkel
zijn taak uitvoerde. Evenwel kan aan de politieambtenaar opgemerkt worden dat hij de klaagster niet
toeliet om tijdig iemand op te bellen. Tevens heeft hij er niet op toegezien dat de verschillende collega’s
die betrokken waren in deze zaak de uitgevoerde opdrachten opnamen in het arrestatieformulier en in het
verslag bestemd voor de Dienst Vreemdelingenzaken, waardoor het achteraf onmogelijk bleek om de
betrokken politiemensen te identificeren.
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De Dienst Verwijderingen van de luchtvaartpolitie van Zaventem ziet dagelijks personen passeren die,
vaak voor korte tijd, in de gemeenschappelijke wachtruimten of individuele cellen verblijven. Enkel de
personen die in een individuele cel verbleven, werden tot voor kort in het register ingeschreven. Van de
personen die in een gemeenschappelijke wachtruimte werden ondergebracht, werd geen chronologisch
register bijgehouden. Gezien het werken met de registermodellen die elders worden gebruikt, een te grote
administratieve last zou genereren, werd door de luchtvaartpolitie een werkbaar alternatief uitgedokterd.
Dat alternatief voorziet in een chronologisch digitaal register met een unieke verwijzing naar het
werkdossier waarop alle wettelijke vermeldingen terug te vinden zijn.

14.3.

POLITIEREGLEMENTEN INZAKE SLUIERDRACHT

In 2008 deed het Comité P navraag bij de verschillende lokale korpschefs naar het bestaan van
politiereglementen betreffende het dragen van ‘een masker’ of meer specifiek ‘een sluier’. Tegelijkertijd
werd, vanuit het gegeven dat de politie vanuit haar bestuurlijke politietaak dient te waken over de
naleving van dergelijke politieverordeningen, gevraagd of de bestaande reglementering aanleiding heeft
gegeven tot moeilijkheden of incidenten. Rekening houdend met de vaak ingeroepen link met de
godsdienstvrijheid is hier ook de democratische werking van de politiediensten aan de orde.
Vermits het Comité P niet bevoegd is zich in te laten met de opportuniteit van reglementeringen in de
bedoelde zin dan wel met de invulling ervan, werd bij de analyse van de antwoorden vooral gefocust op de
problemen die de lokale politie desgevallend ondervond bij de toepassing van de betrokken reglementen.
Op basis van de ingezamelde antwoorden kan worden geconcludeerd dat in zoverre de gemeentes
politiereglementen uitvaardigden – hetzij specifiek over het dragen van sluiers en dergelijke, hetzij meer
globaal over het dragen van maskers – deze in de praktijk uiterst zelden aanleiding geven tot problemen.
Er werd slechts vier keer melding gemaakt van een probleem. Vier korpsen deelden bedenkingen mee die
vooral betrekking hadden op de kwestie van de mogelijkheid, en de praktische moeilijkheden daarbij, om
een identiteitscontrole uit te voeren van een persoon die een boerka draagt.

14.4.

INBESLAGNAMES

Tijdens het uitvoeren van politietaken kunnen politieambtenaren in contact komen met goederen en geld
die in beslag moeten worden genomen. Er werden reeds diverse structurele en infrastructurele
maatregelen, zoals het in bewaring geven van gelden aan het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en
de Verbeurdverklaring (COIV) en het ter beschikking stellen van brandkasten, uitgewerkt om te vermijden
dat goederen en geld, kwaadwillig of door onoplettendheid, zouden verdwijnen. Helaas heeft het Comité P
ook in 2009 moeten vaststellen dat in beslag genomen goederen waren verdwenen en daarom ook
niet aan de bevoegde overheden of betrokken burgers konden worden (terug)gegeven.
Sommige problemen met inbeslagnames zijn in bepaalde diensten al lang gekend maar het duurt lang
vooraleer het probleem ook daadwerkelijk wordt verholpen. Dit is het geval in de lokale politie
Brussel/Elsene waar in 2005 was gebleken dat er lacunes waren inzake de procedures voor inzameling
en bewaring van in beslag genomen goederen. Er zijn onvoldoende duidelijke richtlijnen over welke
procedure dient te worden gevolgd bij het inventariseren van de goederen van een gearresteerde persoon.
De leiding van de politiezone opteerde ervoor het geheel van richtlijnen inzake de vrijheidsberoving
opnieuw te bekijken om deze te harmoniseren en te uniformiseren. Ondanks geregelde briefwisseling
tussen het Vast Comité P en de politiezone heeft het dossier tot halfweg 2008 geen significante evolutie
gekend. In 2009 maakte de zone het Comité P een eerste ontwerp over waaruit, na analyse, blijkt dat de
herziene benadering een vlotte consultatie zal toelaten. Desondanks dienen in de huidige versie van het
ontwerp nog meerdere delen geschreven of herzien te worden. De finale versie van de tekst wordt
medio 2010 verwacht en zal dan opnieuw het voorwerp van analyse uitmaken waarbij dan o.m. zal worden
nagegaan in welke mate hij ook effectief wordt toegepast.
De Dienst Enquêtes P wordt geregeld gelast met strafonderzoeken betreffende het verdwijnen (door
diefstal, verduistering of nalatigheid) van in beslag genomen goederen en geld. In de overgrote
meerderheid van de gevallen gaat het om geld dat niet teruggevonden wordt. De verdwenen
geldsommen variëren van enkele honderden tot tienduizenden euro’s. Andere goederen die worden
gestolen of verdwijnen, zijn verdovende middelen en kleinere luxegoederen zoals juwelen. Heel vaak laten
infrastructurele en organisatorische tekortkomingen toe dat in beslag genomen goederen verdwijnen
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zonder dat dit snel kan worden gedetecteerd of zonder dat de verantwoordelijkheid eenduidig kan worden
vastgesteld, gelet op de tussenkomst van diverse politieambtenaren.
Organisatorische disfuncties die het verdwijnen van in beslag genomen goederen vergemakkelijken, zijn in
essentie te herleiden tot het ontbreken van duidelijke richtlijnen of het toezicht op de naleving ervan, tot
het bestaan van gedeelde en versnipperde verantwoordelijkheden en ten slotte tot problemen met de
bewaring van de goederen. Wat dit laatste betreft, gaat het van de afwezigheid van een kluis tot een
eenvoudige toegang tot de kluis voor meerdere personen. De oprichting van het COIV leek de risico’s te
kunnen inperken maar blijkt op zich niet voldoende te zijn als bij de diensten richtlijnen en toezicht erop
ontbreken. Bij DGJ werd de werkgroep ‘PACOS’ opgericht om de procedures inzake inbeslagnames uit te
schrijven. DJT werkt deze procedures verder uit. Het Vast Comité P beveelt aan dat de toepassing van
deze maatregelen niet beperkt zou blijven tot de gerechtelijke zuil maar uitbreiding zou kennen tot de
ganse federale politie.
Het accuraat bijhouden en opvolgen van registers zou ertoe kunnen bijdragen dat op efficiëntere wijze een
zicht wordt gekregen op de potentiële daders van verduisteringen, alsook dat diefstallen of nalatigheden
sneller aan het licht komen. In een aantal onderzoeken is namelijk gebleken dat de verduistering pas jaren
na de inbeslagname wordt ontdekt, bv. wanneer de onderzoeksrechter beslist het dossier af te sluiten en
voor de rechtbank te brengen. Misschien kan een recente rechterlijke uitspraak voor een kentering zorgen.
Een persoon bij wie duizenden euro’s werden in beslag genomen, werd in de zaak, waarin deze
inbeslagname paste, door het parket buiten vervolging gesteld wegens onvoldoende bewijs. Wanneer
betrokkene naderhand de in beslag genomen geldsom wenste te recupereren, werd vastgesteld dat deze
som nooit op rekening van het COIV werd gestort en ondertussen was verdwenen uit de kluis waar ze
werd bewaard. De rechter veroordeelde de federale politie tot de schadeloosstelling van betrokkene.

14.5.

SCHIETINCIDENTEN

Bij het uitvoeren van de politietaken kunnen politieambtenaren worden geconfronteerd met situaties
waarin zij gebruik maken van hun dienstwapen. Via de meldingsplicht, die werd ingevoerd door het KB van
3/06/2007 betreffende de bewapening van o.a. de geïntegreerde politie, dienen deze schietincidenten te
worden gemeld aan verschillende instanties. De meldingsplicht geldt voor alle politieambtenaren en
verplicht hen om bij hun functionele overheid melding te maken van elk schietincident alsook van elke
diefstal, elk verlies of elke beschadiging van de bewapening die hen werd toegekend. De modaliteiten van
deze meldingsplicht werden verder uitgewerkt in omzendbrief GPI 62.
Het Comité P voerde in dit kader een onderzoek naar de gemelde schietincidenten uit de periode 20042008. Deze werden geanalyseerd op drie punten: het gebruik van waarschuwingsschoten, het vuren op
voertuigen zonder dat er burgers gewond raakten en het ongewild vuren, de zogenaamde
‘blunderschoten’.

14.5.1.

SLEUTELPRESTATIES

Het eerste luik van het onderzoek bestond uit een analyse van de meldingsfiches die de Cel
Gevaarsituaties 28 (DSE) ontving n.a.v. waarschuwingsschoten die werden afgevuurd in de periode
2004-2008.
In totaal werden 188 zulke meldingen onderzocht waarbij 165 meldingen afkomstig waren van de lokale
politie en 23 meldingen van de federale politie. Dit verschil kan toe te schrijven zijn aan de opdrachten van
eerstelijnspolitie van de lokale politie.
Hoe effectief deze waarschuwingsschoten zijn, hangt af van de context waarin zij zich voordoen. Uit de
analyse blijkt dat na het afvuren van het waarschuwingsschot in 53 gevallen (28,2 %) de verdachten
werden gearresteerd, terwijl in 68 gevallen (36,2 %) de verdachten toch konden vluchten. In 27 situaties
(14,4 %) was er een combinatie van beide en konden één of meer verdachten worden gearresteerd,
terwijl andere verdachten het hazenpad kozen. In 16 gevallen (8,5 %) bleek het waarschuwingsschot
onvoldoende en werd door politieambtenaren beslist om gericht te vuren op de personen en/of voertuigen.
Bij de resterende 24 gevallen (12,8 %) leidde het waarschuwingsschot tot een ander – veelal onbekend resultaat.
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De meeste waarschuwingsschoten worden afgevuurd tijdens een interventie of een actie en in het
overgrote deel door mannen. Slechts een heel klein deel, met name 2,6 %, wordt afgevuurd door
vrouwelijke politieambtenaren. Een vaststelling die ook geldt voor de gevallen wanneer politieambtenaren
schieten in de richting van voertuigen: in dergelijke gevallen wordt overwegend gevuurd door een
mannelijke politieambtenaar en slechts in zeer kleine mate, met name 4,4 %, door een vrouwelijke
politieambtenaar. Dit zijn opmerkelijke vaststellingen aangezien 16 % van het operationeel kader van het
vrouwelijk geslacht is.
Naast het onderzoek naar de waarschuwingsschoten, werden ook de meldingen waarbij effectief werd
geschoten op voertuigen zonder dat er burgers gewond raakten nader bekeken. In de periode 2004-2008
werden er 137 meldingen dergelijke incidenten geregistreerd bij de Cel Gevaarsituaties. In 90 % van de
gevallen werd er geschoten door iemand van de lokale politie en in 10 % van de gevallen werd geschoten
door een lid van de federale politie. Ook hier kan het verschil toe te schrijven zijn aan de opdrachten van
eerstelijnspolitie van de lokale politie.

14.5.2.

RESULTATEN BURGERS EN OVERHEDEN

Het schieten op bewegende voertuigen is een bijzonder delicaat probleem. Analyse van de
meldingsfiches leert dat het schieten op een (rijdend) voertuig weinig doeltreffend is. In 41,6 % van de
gevallen leidde het wapengebruik tot een arrestatie, in 40,8 % van de gevallen kon de bestuurder
ontsnappen en in 17,5 % is het resultaat niet bekend omdat er onvoldoende gegevens op de
meldingsfiches staan vermeld. De kans dat het doel wordt bereikt, is dus beperkt, maar het risico dat de
inzittenden of toevallige voorbijgangers worden geraakt door verdwaalde of afgeketste kogels is reëel.
Uit het onderzoek blijkt dat het schietincident in 50,4 % van de 137 gevallen volgde na een oproep tot
interventie, in 35,4 % wanneer de politiepatrouille autonoom een controle van een voertuig met
personen uitvoerde en in 10,2 % n.a.v. een verkeerscontrole. De reden om het vuurwapen te gebruiken,
is in de meerderheid van de gevallen te situeren in de sfeer van de wettige verdediging zoals
beschreven in de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek. Het kan o.m. gaan om een situatie waarin de
politie vuurt op een voertuig dat op haar tracht in te rijden bij een controle of een wegversperring. De
politieambtenaren schieten op dat moment met als doel het voertuig te stoppen of de fysieke integriteit
van zichzelf of een collega te beschermen. In bijna alle omstandigheden vuurt de politie op de banden. In
mindere mate wordt gevuurd op voertuigen van daders die op heterdaad worden betrapt bij het uitvoeren
van een misdrijf, waarbij het dan veelal ging om zware geweldcriminaliteit zoals hold-ups.

14.5.3.

RESULTATEN MEDEWERKERS

Tot slot werd er een onderzoek verricht naar het ongewild schieten door de politieambtenaren, de
zogenaamde blunderschoten.
Er werden in de periode 2004-2008 89 dergelijke incidenten gemeld aan de Cel Gevaarsituaties. In 62 %
van de gevallen ging het schot af in een politiegebouw. Ook op de openbare weg (12,2 %) en in het
politievoertuig (6,1 %) wordt ongewild gevuurd door politieambtenaren. Overige plaatsen waar incidenten
plaatsvonden, zijn ofwel specifiek, bv. private woningen n.a.v. huiszoekingen, ofwel niet in de
meldingsfiche opgenomen.
Ten gevolge van het ongewild vuren zijn in de periode 2004-2008 minstens 11 politieambtenaren gewond
geraakt, waarbij het gevolg een werkonbekwaamheid van gemiddeld 9 dagen was. Bij 4 politieambtenaren
leidde het schietincident zelfs tot een blijvende invaliditeit.
Na dergelijke incidenten werden in slechts een vijfde van de gevallen extra individuele maatregelen
getroffen waarbij, samen met een specialist in geweldbeheersing, extra aandacht werd besteed aan de
specifieke handelingen voor het laden en ontladen van het dienstwapen en de bijhorende
veiligheidsmaatregelen.

14.5.4.

SLEUTELPROCESSEN

Voor het uitvoeren van het onderzoek omtrent wapengebruik heeft het Comité P zich gebaseerd op
inlichtingen verkregen bij de Cel Gevaarsituaties. Deze cel, die één van de ontvangers is van de
meldingsfiches, deelde mee dat de meldingsplicht in de praktijk niet steeds wordt nageleefd. De cel
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onderbouwt dit vermoeden doordat ze via de media of andere bronnen kennis krijgt van vuurwapengebruik
door politieambtenaren, terwijl ze dienaangaande geen enkele meldingsfiche ontving. Daarnaast zorgen
een gebrek aan uniformiteit en een soms te beperkte inhoud van de meldingen ervoor dat de verwerking
van gegevens tijdrovend wordt, waardoor de verdere exploitatiemogelijkheden worden gelimiteerd.
Van een schietincident dat zich in 2008 heeft voorgedaan in de politiezone Famenne-Ardenne en
waarover bij het Comité P klacht werd ingediend, kan de legaliteit van het gegeven waarschuwingsschot in
vraag worden gesteld. Het onderzoek bracht, naast uiteenlopende versies over het voorval an sich, aan
het licht dat geen enkele melding, noch intern noch extern, werd gedaan over het schietincident. De
politieambtenaren van de zone leken niet op de hoogte te zijn van de noodzaak dergelijke incidenten aan
hun hiërarchie te melden. Een debriefing en analyse aangaande het geloste schot hadden een schat aan
inlichtingen kunnen opleveren, maar vonden niet plaats. Onderzoek van het incident door de Dienst
Enquêtes P leert dat, behalve de dubieuze omstandigheden waarin de politieambtenaar de achtervolging
op de verdachte uitvoerde, nl. alleen en zonder enig communicatiemiddel, ook de legaliteit van het
vuurwapengebruik in vraag kon worden gesteld. De beschrijving van hoe het waarschuwingsschot door
betrokken politieambtenaar werd gelost, laat dan weer wel toe om, zonder de wettelijkheid van het schot
te bevestigen, te veronderstellen dat betrokkene de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen om het
gevaar van het schot te minimaliseren, d.w.z. 45 graden gericht naar boven, richting velden en bossen en
in de tegenovergestelde richting van de personen die op de vlucht waren.
De Cel Gevaarsituaties en het pedagogisch comité 29 van de federale politie zijn zich bewust van de
hiervoor geschetste problemen. Zij bereiden tegen 2011 een onlineformulier voor dat de informatieinwinning, de uniformiteit en de analyse van schietincidenten ten goede zal komen. Het Comité P
benadrukt het belang van een kwaliteitsvolle en accurate melding van schietincidenten en hoopt dat het
onlineformulier zal bijdragen tot een stijging van het aantal en de kwaliteit van deze meldingen, zodat de
incidenten beter kunnen worden opgevolgd. Immers, door een degelijke kwalitatieve analyse kan het
vuurwapengebruik worden getoetst aan de wettelijke reglementeringen, kan een betere en meer
betrouwbare beeldvorming worden gerealiseerd en kunnen de politietechnieken en -opleiding worden
geëvalueerd en bijgestuurd.

14.6.

NIET RESPECTEREN VAN PROCEDURES

De burgers beschikken over democratische rechten en de politiediensten dienen erop toe te zien dat de
bevolking deze rechten kan uitoefenen. Daartoe werden o.m. aan de politiediensten te respecteren
procedures opgelegd. Naar aanleiding van enkele klachten die onder meer strafrechtelijk werden
behandeld door de Dienst Enquêtes P, dient het Comité P te besluiten dat met deze procedures soms een
loopje wordt genomen, met alle gevolgen van dien voor de burger.
Op basis van strafonderzoeken die de Dienst Enquêtes P in de loop van 2009 uitvoerde, kunnen
verschillende motieven worden aangeduid die ten grondslag liggen aan het niet toepassen van de
procedures door politieambtenaren. Een belangrijke oorzaak blijkt een zekere mate van ‘gemakzucht’ te
zijn bij sommige politieambtenaren. Hieronder wordt o.m. luiheid, het einde van de dienst of een
routinematige afhandeling begrepen. Ook een zekere vooringenomenheid, xenofobie of racisme kunnen
een verklaring zijn voor een minder kwaliteitsvolle dienstverlening. Het feit dat een klager of slachtoffer
zelf niet van onbesproken gedrag is of reeds meermaals een beroep deed op de politiediensten kan ook
meespelen. Soms liggen intermenselijke problemen aan de basis en wordt door een politieambtenaar
proces-verbaal opgesteld tegen een persoon met wie betrokkene in de privésfeer een geschil heeft. Dit kan
worden gekwalificeerd als machtsmisbruik. In andere gevallen worden ook organisatorische elementen
aangehaald, evenals een gebrek aan effectieven en beschikbaarheden of onvoldoende opgeleide
medewerkers.
Het niet respecteren van procedures gaat van het niet noteren van klachten tot een minderwaardige
kwaliteit van het opgestelde proces-verbaal of een ‘stiefmoederlijke behandeling’ van een onderzoek. Dit
heeft zijn impact op de navolgende rechtsgang van het dossier van klager. Uit enkele strafonderzoeken
bleek dat politieambtenaren de procedures niet respecteerden met het argument dat dit het slachtoffer ten
goede kwam. Het betrof hier het teruggeven van teruggevonden gestolen goederen zonder de gewone
rechtsregels te volgen.
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14.7.

SLAGEN OF VERWONDINGEN

Strafonderzoeken uit hoofde van slagen of verwondingen toegebracht door politieambtenaren komen
frequent voor. Studie van de onderzoeken die ter zake werden gevoerd door de Dienst Enquêtes P leert
dat diverse situaties aanleiding kunnen geven tot onnodige slagen of verwondingen. Vooreerst zijn er de
communicatieproblemen tussen politieambtenaren en burgers waarbij een escalatie kan worden
geconstateerd die uitmondt in het aanwenden van geweld. Een deëscalerende houding van betrokken
ambtenaar of een collega ontbreekt. Opmerkelijk is dat deze incidenten vaak voorkomen n.a.v.
interventies in cafés, voor vechtpartijen of tijdens arrestaties en opsluitingen in de cellen. Daarnaast
kunnen persoonlijke frustratie, gevoelens van wraak of geleden gezichtsverlies van politieambtenaren een
doorslaggevende rol spelen. Een misplaatst machogedrag werd dan weer vastgesteld tijdens
gespecialiseerde interventies. Sommige aangeklaagde politiemensen bleken reeds meerdere klachten
inzake gewelddadig optreden op hun conto te hebben. Ook zorgt een gevoel van anonimiteit, i.h.b. tijdens
grootschalige manifestaties, ervoor dat politieambtenaren soms gewelddadiger dan noodzakelijk optreden.

14.8.

SAMENWERKING TUSSEN SECURAIL EN SPC

Het Comité P ontving een klacht van Securail betreffende het gedrag en de attitude van een aantal
politieambtenaren van de spoorwegpolitie (SPC), meer speciaal van de cel Herscham, alsook over de
samenwerking met, de functionering van en het toezicht op deze cel. De verantwoordelijken van Securail
kloegen daarbij over politieambtenaren die sigaretten en drank gaven aan straatbewoners teneinde een
vertrouwensrelatie op te bouwen en informatie over het reilen en zeilen binnen dit milieu te bekomen.
SPC bekritiseerde op haar beurt medewerkers van Securail over hun gedrag en vroeg hen niet meer op te
treden tegen straatbewoners.
Uit het onderzoek naar de klacht werd vastgesteld dat, hoewel de cel Herscham resultaten boekte, deze
dienst niet was gestructureerd en weinig tot geen rekenschap aflegde aan de hiërarchie. Dit gegeven,
samen met een aantal strafonderzoeken geopend naar leden van deze cel, hebben de
politieverantwoordelijken ertoe aangezet zowel de structuur als de bevoegdheden van deze dienst te
herzien. De nieuwe dienst kreeg de naam Hestia en telt sindsdien een tiental medewerkers en “zou de
volgende doelstellingen moeten nastreven: met partners buiten de politie nadenken over de situatie van
maatschappelijk uitgesloten personen die vaak in trein- en metrostations komen, informatie uitwisselen
over de middelen die worden ingezet om de integratie van deze erg kwetsbare personen te bevorderen en
de sociale cohesie op lokaal vlak te versterken”.
Verder bleek dat er geen gemeenschappelijk beleid bestond tussen Securail en SPC aangaande de
situatie van personen zonder vast adres die in stations verblijven.
Om dit probleem te verhelpen, werden de partnerschappen met Securail, de Brusselse politiezones, de
bevoegde sociale diensten en verschillende relevante partners die actief zijn in trein- en metrostations
opnieuw bekeken en uitgebreid.
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15. AANGEMELDE KLACHTEN
Wie klachten heeft over het politieoptreden kan daarover rechtstreeks klacht indienen bij het Comité P. In
dit hoofdstuk wordt een overzicht geboden van de evolutie van deze klachten en de feiten die hierbij
worden aangeklaagd. Daarnaast voert de Dienst Enquêtes P van het Comité P ook strafonderzoeken
waarvoor hierna eveneens een overzicht wordt gegeven van de (evolutie van de) gemelde inbreuken
alsook van hun geografische spreiding.

15.1.

CIJFERANALYSE

Aan de hand van enkele tabellen, grafieken en kaarten wordt een overzicht geboden van de klachten die
het Comité P ontvangt en de strafonderzoeken die zijn Dienst Enquêtes P uitvoert.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Evolutie

Typologie

2008-2009

Tabel 1: Aantal klachten en aanmeldingen bij het Comité P en de strafonderzoeken gevoerd door de Dienst
Enquêtes P, vergeleken naar jaar en met de evolutie 2008-2009

Klachten rechtstreeks ingediend
bij het Comité P

1 689

1 853

2 214

2 100

2 219

2 339

2 401

+2,7 %

Strafonderzoeken
uitgevoerd
door de Dienst Enquêtes P

575

568

592

444

281

279

259

-7,2 %

Totaal

2 264

2 421

2 806

2 544

2 500

2 618

2 660

+1,6 %
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Grafiek 1: Evolutie van het aantal klachten en aanmeldingen bij het Comité P en de strafonderzoeken
gevoerd door de Dienst Enquêtes P in de periode 2003-2009

In de periode 2003-2009, met uitzondering van het jaar 2006, is het aantal klachten rechtstreeks gemeld
bij het Comité P constant gestegen. De impact van deze evolutie op de werking van het Comité P komt in
zijn activiteitenverslag aan bod, waar de bij de klachten genomen beslissingen evenals de rol van de
klachtencel uitvoerig worden belicht.
Kaart 1: Aantal klachten rechtstreeks ingediend bij het Comité P per gerechtelijk arrondissement in de
periode 2003-2009
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Kaart 2: Aantal strafonderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P per gerechtelijk arrondissement in de
periode 2003-2009

Kaart 3: Overzicht van het aantal klachten en aanmeldingen bij het Comité P en de strafonderzoeken
gevoerd door de Dienst Enquêtes P betreffende een lokale politiedienst in 2009

Het jaar 2009 lijkt niet wezenlijk te verschillen van voorgaande jaren op het vlak van de geografische
spreiding van de klachten rechtstreeks ingediend bij het Comité P. Het gerechtelijk arrondissement Brussel
blijft het grootste aantal klachten tellen en vertegenwoordigt zelfs 31,5 % van alle klachten. Andere
constante is dat de vijf volgende gerechtelijke arrondissementen in de rangorde alle behoren tot
Vlaanderen. Een vijfde van de klachten is te situeren in Wallonië.
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Wat de strafonderzoeken betreft, worden de trends die zich de afgelopen jaren aftekenden, bevestigd. Het
Waalse landsgedeelte telt 47,3 % van alle strafonderzoeken die de Dienst Enquêtes P uitvoerde. Een
aandeel dat merkelijk hoger ligt dan vorig jaar. Verklaringen hiervoor zijn, enerzijds, een toename in het
aantal gevoerde onderzoeken in Wallonië en, anderzijds, een daling in het aantal onderzoeken in het
gerechtelijk arrondissement Brussel. Brussel neemt in 2009 nog ruim een vijfde van de onderzoeken voor
zijn rekening, terwijl dit aandeel in 2006 meer dan de helft was. Hoewel het aantal onderzoeken sinds
2006 jaarlijks een daling kende, bleef in 2009 het aantal door de Dienst Enquêtes P gevoerde onderzoeken
in Vlaanderen status-quo.

15.2.

ANALYSE VAN DE GEREGISTREERDE FEITEN GEKOPPELD AAN DE KLACHTEN GEMELD
BIJ HET COMITÉ P

De volgende tabellen geven een beeld van de schendingen die door klagers vermeld worden in de klachten
die ze rechtstreeks indienen bij het Comité P. Zowel evolutie als aandeel van de vaakst geciteerde feiten
komen aan bod. Over deze feiten dient opgemerkt dat het door de klagers gepercipieerde aantijgingen
betreft en dat bovendien per klacht meerdere feiten kunnen worden vermeld.
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Aantal feiten 2009

%
bij
klachten
Comité P 2009

Onjuiste vaststellingen / onbevoegdheid

339

301

6,8 %

-11,2 %

Agressieve houding

222

252

5,7 %

+13,5 %

224

249

5,7 %

+11,2 %

Niet akteren

236

247

5,6 %

+4,7 %

Ongelijke behandeling / niet eenvormig optreden

186

194

4,4 %

+4,3 %

Gewelddaden tegen personen of goederen

134

160

3,6 %

+19,4 %

Lakse of negatieve houding bij taakuitvoering s.l.

156

142

3,2 %

-9,0 %

Intimiderende houding

127

132

3,0 %

+3,9 %

Niet optreden

153

125

2,8 %

-18,3 %

Machtsoverschrijding

130

122

2,8 %

-6,2 %

Gebrek aan respect

110

118

2,7 %

+7,3 %

Neutraliteit / onpartijdigheid

79

95

2,2 %

+20,3 %

Discriminatie

43

75

1,7 %

+74,4 %

Overijver

56

73

1,7 %

+30,4 %

Overige

1 986

2115

48,1 %

+6,5 %

VAAKST VOORKOMENDE AANGEKLAAGDE FEITEN

Klantonvriendelijk
(gebrek
aan
beleefdheid, ongepast taalgebruik)

respect

Evolutie 2008-2009

Aantal feiten 2008

Tabel 2: Aantal bij het Comité P vaakst voorkomende aangeklaagde feiten in 2008 en 2009, aandeel van
deze feiten in het totaal aantal van de geregistreerde feiten en algemene evolutie 2008-2009

-

Nadat het aangeklaagde feit ‘onjuiste vaststelling/onbevoegdheid’ in 2008 een toename met een derde liet
optekenen, is dit in 2009 met ruim een tiende afgenomen en vertegenwoordigt deze categorie nog 6,8 %
van alle geregistreerde schendingen. In 2008 werd de optredende politieambtenaar vaker een ‘agressieve
houding’ verweten en 2009 bevestigt dit. Net als ‘klantonvriendelijkheid’ en ‘niet akteren’ zijn deze feiten
goed voor iets meer dan 5 % van de gemelde feiten.
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2008

2009

Evolutie 2008-2009

Tabel 3: Aantal bij het Comité P aangeklaagde feiten opgedeeld in categorieën en evolutie 2008-2009

Feiten in de uitvoering van hun ambt die de waardigheid
van burgers aantasten

50

59

+18,0 %

Feiten die rechtstreeks de rechten en vrijheden van
burgers aantasten door willekeurig, gewelddadig,
onrechtmatig of niet handelen door politieambtenaren in
de uitvoering van hun ambt

233

281

+20,6 %

Feiten die rechtstreeks de rechten en vrijheden van
burgers aantasten door machtsmisbruik of valsheid in de
uitvoering van hun ambt

95

84

-11,6 %

Feiten gepleegd uit hoofde van de functie omschreven
als corruptie

5

2

-60,0 %

Misdaden
en
wanbedrijven
gepleegd
door
politieambtenaren buiten hun ambt die de waardigheid
van hun ambt aantasten

10

13

+30,0 %

Andere strafrechtelijke of niet-strafrechtelijke feiten
gepleegd in of buiten dienst

119

121

+1,7 %

Tekortkomingen door de houding, het gedrag of de
handelingen die de waardigheid van het politieambt
aantasten

1 884

1 968

+4,5 %

Tekortkomingen aan de beroepsplichten of misbruik van
ambt en bevoegdheden

1 649

1 733

+5,1 %

Tekortkomingen
inzake
de
doelmatigheid,
de
doeltreffendheid en de coördinatie van de politiediensten

130

127

-2,3 %

AANGEKLAAGDE FEITEN OPGEDEELD IN CATEGORIEËN

De tekortkomingen door de houding, het gedrag of de handelingen die de waardigheid van het politieambt
aantasten, blijven ook in 2009 de grootste categorie uitmaken van gemelde aangeklaagde feiten. Net als
vorig jaar maakt deze categorie 45 % uit van alle geregistreerde aangeklaagde feiten. De tekortkomingen
aan de beroepsplichten of het misbruik van het ambt en de bevoegdheden laten een stijging met 5,1 %
optekenen maar hun aandeel in het totaal blijft constant, nl. 39,5 %.

15.3.

ANALYSE

VAN DE GEREGISTREERDE INBREUKEN GEKOPPELD AAN DE
STRAFONDERZOEKEN TEN LASTE VAN POLITIEAMBTENAREN GEVOERD DOOR DE
DIENST ENQUÊTES P VAN HET COMITÉ P

Hierna wordt een overzicht geboden van de inbreuken die geregistreerd werden bij de strafonderzoeken
die de Dienst Enquêtes P in de loop van 2009 voerde.
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Tabel 4: Verdeling van de door de Dienst Enquêtes P van het Comité P gevoerde strafonderzoeken naar
aard van de geregistreerde inbreuk in 2009

STRAFONDERZOEKEN
NAAR
GEREGISTREERDE INBREUK

AARD

VAN

DE
2008

2009

Gewelddaden tegen personen of goederen

47

48

Schending van het beroepsgeheim

43

33

17

29

Daden van willekeur

36

28

Valsheid in geschrifte

6

18

Belaging-stalking

9

17

Laster

7

16

Misbruik van vertrouwen

3

14

Eerroof

6

14

Bedreigingen

16

13

Overschrijding of verkeerd aanwenden gezag

18

11

Oplichting

2

10

Verduistering of diefstal door ambtenaar

12

10

Overige inbreuken

318

218

Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van
zijn functies

Evolutie
20082009

Nadat in 2008 het aantal strafonderzoeken dat de Dienst Enquêtes P voerde een minieme daling kende ten
opzichte van 2007, wordt deze tendens voortgezet in 2009 met een daling van 7 % Net als voorgaande
jaren blijft ‘gewelddaden tegen personen of goederen’ de vaakst voorkomende geregistreerde inbreuk. In
2009 behandelde de Dienst Enquêtes P bijna een vierde minder dossiers over de schending van het
beroepsgeheim. Inbreuken m.b.t. ‘leiding en hiërarchie’ of de ‘algemene organisatie’, die in 2008 veel
voorkwamen, daalden eveneens in 2009 waardoor ze niet meer tot de meest onderzochte feiten behoren.
Inbreuken die, daarentegen, aan belang winnen zijn ‘valsheden gepleegd door een ambtenaar in de
uitoefening van zijn functies’, ‘valsheid in geschrifte’, ‘belaging-stalking’, ‘laster’, ‘misbruik van
vertrouwen’, ‘eerroof’ en ‘oplichting’.
Er kan worden gesteld dat de Dienst Enquêtes P in 2009 te maken had met een toename van strafdossiers
waarbij de kwalificatie van de inbreuk kan worden gelinkt aan de attitude van de verdachte en aan (het
ontbreken van) algemene integriteitsprincipes die van een politiemedewerker mogen worden verwacht.
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16. CONCLUSIES
Dit rapport bevat de voornaamste bevindingen van de onderzoeken die het Comité P uitvoerde in 2009.
Zoals voorgaande jaren, stond in deze onderzoeken de vraag centraal of politiediensten doorheen hun
dagelijks functioneren, en de dienstverlening die ze daarbij in hun functionaliteiten leveren,
resultaatgericht werken en daarbij ook gemeenschapsgericht, integer en democratisch optreden.
In deze conclusies wordt eerst teruggekomen op bevindingen over de dagelijkse werking in de onderzochte
functionaliteiten en de resultaatgerichtheid daarbij. Daarna wordt kort ingegaan op de vraag in
hoeverre diensten werden geleverd volgens de principes van een gemeenschapsgerichte, integere en
democratische politiewerking.
De werking en dienstverlening worden binnen de politie georganiseerd volgens functionaliteiten. De
grotere onderzoeken die het Comité P in 2009 voerde, hadden betrekking op de functionaliteiten:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

recherche;
verkeersveiligheid;
genegotieerd beheer van de publieke ruimte;
onthaal;
interventie;
interne klachtenafhandeling;
slachtofferbejegening.

Verder werd ook aandacht besteed aan interne processen waaronder aspecten van:
¾
¾

geïntegreerde werking;
interne werking en steun.

Wat de processen betreft, werd onderzocht en beoordeeld in welke mate ze bijdroegen tot de goede
werking en de gewenste resultaten in de functionaliteiten.
Dit veronderstelt dat de politiewerking en de daarbij geformuleerde beleidsambities zich afstemmen op
de behoeften en verwachtingen van hun overheden, van de burger en de samenleving, en van hun
eigen medewerkers.
In die onderzochte functionaliteiten waar de behoeften van burgers en overheden goed werden
ingeschat en geoperationaliseerd, was het resultaat of effect duidelijk en positief voor deze
belanghebbenden.
•

•

Bij het genegotieerd beheer van de publieke ruimte, bijvoorbeeld, bleek uit een aantal
onderzochte casussen dat een goede politionele voorbereiding en risicoanalyse resulteerde in
heldere operatieorders. Deze orders operationaliseerden de beleidskeuzes die werden genomen in
samenspraak met en onder leiding van de bestuurlijke overheid. In deze orders werden de te
hanteren tolerantiegrenzen en beleidsmarges waarbinnen diende opgetreden duidelijk uitgelegd
aan alle politiemensen op het terrein. Het gewenste politionele gedrag en de attitude ten opzichte
van manifestanten werd duidelijk voorgeschreven en vervolgens door de leidinggevenden op het
terrein kort en nauwgezet opgevolgd, met als resultaat een minimum aan escalatie en
geweldsgebruik.
In een ander geval vielen de positieve gevolgen op van het luisteren naar en betrekken van
belanghebbenden, zoals de vzw “Ouders van verongelukte kinderen” bij de sensibilisering van
politiemedewerkers voor verkeersveiligheid. Dit leidde tot meer inzicht in het belang en nut van
een correcte slachtofferbejegening bij verkeersongevallen of van het sereen en professioneel
brengen van slechtnieuwsmeldingen.

In de gevallen daarentegen waar deze verbinding tussen, enerzijds, verwachtingen en doelstellingen
en, anderzijds, interne processen en procedures minder sterk was, werden tekortkomingen
opgetekend.
•

Onvoldoende voorkennis van etnische minderheden en hun religieuze gebruiken, en het
ontbreken van integratie van deze informatie in de te volgen procedures bij een huiszoeking
tijdens een eredienst in een sikhtempel, leidden tot ontevredenheid bij de betrokken burgers en
tot fricties in de omgang met politie.
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•

•

Bij het organiseren van de functionaliteit onthaal peilt de politie niet steeds naar de noden en
verwachtingen van de burger. Het is daardoor niet duidelijk of de interne standaarden optimaal
zijn afgestemd op een goede dienstverlening voor de burger. Deze onduidelijkheid bij de politie
over wat voor de burger een goed onthaal uitmaakt en welke standaarden ze hierbij qua
dienstverlening dient na te streven, leidt bij de politiemedewerkers in deze functionaliteit soms tot
ongemotiveerd en onbeleefd gedrag en zodoende tot ontevredenheid en klachten bij de klanten
van dit onthaal.
Doorheen de onderzoeken in de verschillende functionaliteiten vallen, als verklaring voor
problemen met het politionele optreden op het terrein, doorgaans de volgende punten op:
gebrekkige (voor)kennis, onvoldoende voorbereiding, manke interne communicatie, ontoereikende
procedures en processen, een tekort aan empathie, onvoldoende en inadequate opleiding, te
weinig coaching en opvolging e.a.

Het voorgaande bevestigt overigens dat gewenste resultaten en effecten niet enkel bereikt worden
door het leveren van juiste prestaties maar ook door de wijze waarop deze geleverd worden. Vastgesteld
werd dat in een aantal functionaliteiten de manier van aanpak, en i.h.b. de gemeenschapsgerichtheid,
integriteit en democratische werking van de politiezorg vooralsnog te weinig aandacht krijgt.
Wat de gemeenschapsgerichtheid van het optreden betreft, valt daarbij het blijvend belang op van een
goede interactie en communicatie tussen burger en politie. Een dienstverlenende en niet defensieve
attitude met inlevingsvermogen van de politiemedewerkers primeert hierbij.
•

•

•

•

•

Bij de vastgestelde problemen in de sikhtempel had een beter en duurzaam contact vanuit de
functionaliteit wijkwerking en de transfer van de daarbij opgebouwde kennis en knowhow naar
de recherchefunctie kunnen toelaten incidenten te vermijden. Maar ook consequent en onpartijdig
optreden voorkomt veel miscommunicatie en ontevredenheid.
In het domein van het verkeer kon dit bv. worden vastgesteld naar aanleiding van het al te
aarzelend optreden bij controles van vervoer voor derden, bij het niet verbaliseren van het
ongeoorloofd parkeren op voorbehouden plaatsen voor andersvaliden of ten slotte daar waar
politie op erg drukke kruispunten zich hoofdzakelijk richt op de vlotte doorgang van het openbaar
vervoer en minder oog heeft voor de doorstroming van het overige verkeer. Dit vormen
voorbeelden van ongemotiveerd politioneel optreden dat tot onevenwichtige handhaving leidt en
evenmin afgestemd is op de noden en behoeften van burger en samenleving.
Gebrekkige dienstverlening manifesteert zich niet enkel in de eerste lijn maar ook wanneer het
onderzoek in tweede lijn volgens de burger ‘te weinig en te laat’ gebeurt. Dit was bv. het geval bij
een afstapping ter plaatse van de recherche of bij een slechte interne klachtafhandeling.
Communicatie verloopt niet enkel verbaal maar ook non-verbaal. De burger hecht in dit
verband belang aan hoe bv. het politie-uniform wordt gedragen of hoe men zich als
politieambtenaar zelf in het verkeer gedraagt (cf. ook infra integriteit). Specifiek voor
ordehandhavers bij manifestaties wordt kritiek geformuleerd over de soms onnodig agressieve
en uitdagende look en de negatieve impact ervan op het politionele imago.
Bij het leveren van noodhulp primeert het snel ingrijpen, maar vormt het informeren en
geruststellen van burgers en i.h.b. slachtoffers, internationaal ook gepropageerd als ‘reassurance
policing’, evenzeer een belangrijke doelstelling.

Daarnaast zijn er vastgestelde integriteitsproblemen die afbreuk doen aan het imago en de legitimiteit
van het politieoptreden.
•

•

•
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Het zelf overtreden van verkeersregels en het roekeloos rijgedrag, en het aan zijn laars
lappen van de voorbeeldfunctie in het algemeen, is zeer slecht voor het politionele imago en voor
de bereidheid van de burger om zich zelf aan de (verkeers)regels te houden.
Met betrekking tot het thema integriteit kon verder worden vastgesteld dat zich, door een gebrek
aan duidelijke criteria, problemen stellen met het adequaat kunnen screenen van al dan niet
integere medewerkers bij de intrede in de politieorganisatie.
In eerdere jaarverslagen werd verder al beklemtoond dat ook tijdens de opleiding het elimineren
van ongeschikte medewerkers o.m. op het vlak van integriteit wordt belemmerd. Het direct
verwerven van het politiestatuut tijdens de opleiding bemoeilijkt zulke verdere uitsluiting o.m.
door de loodzware tuchtprocedures die dienen toegepast. Het feit dat de opleiding betaald is,

15BConclusies

•

•
•

verhoogt bovendien sterk de druk tot het laten slagen, wat evenmin zorgt voor een goede
selectie.
Daarnaast toonde een uitgebreid onderzoek naar het integriteitsbeleid binnen een lokale
recherche aan dat de onvoldoende ontplooiing en operationalisering van zulk beleid, ook qua
risicoanalyse, controle en monitoring, en dit op maat van de functionaliteit en de recherchetaken,
tot ernstige risico’s leiden wat betreft integriteitsschendingen, risico’s die bovendien het niveau
van de individuele medewerker overstijgen.
Wat de informatiehuishouding betreft, doen zich nog steeds problemen voor met het
ongeoorloofd gebruik van informatie en de schending van de privacy van de burger.
Ook in de privétijd geldt de voorbeeldfunctie en het belang van een integer imago. In dit
verband kan worden verwezen naar de problemen met de deelname van politiefunctionarissen aan
tactische oorlogsspelletjes bij airsoftclubs.

Zoals al in verscheidene vorige jaarverslagen aangeklaagd, blijven er problemen bestaan met het
garanderen van democratische grondrechten.
•

•
•

•

Dit is soms het geval bij de opsluiting van burgers. Dit betreft meer dan ontoereikende
infrastructuur, maar ook tekortkomingen op het vlak van de hygiëne, het toezicht, het respect
voor de geldende richtlijnen (cf. in beslag genomen voorwerpen, fouilles, het invullen van het
register en de arrestatieformulieren e.a.) en het aangepast vasthouden van minderjarigen.
Daarnaast komen de democratische rechten in het gedrang o.m. wanneer burgers bij het onthaal
niet wordt toegestaan aangifte te doen of klachten te formuleren.
De besproken gevallen in het domein van de informatiehuishouding tonen aan dat de wijze
waarop informatie in de politionele databanken (ANG) kan worden opgeslagen ertoe leidt dat
sommige burgers bij controle ongerechtvaardigd in de problemen raken. Dit was het geval
wanneer bij het plegen van bepaalde misdrijven de identiteit van onschuldige burgers als ‘alias’
werd misbruikt en zo in de databank kwam. Onvoldoende controle van documenten die tot een
melding of seining in de ANG leiden, resulteerde eveneens in een ongelijke en/of onterechte
behandeling van de burger.
Afgesloten kan worden met het feit dat de hiervoor vermelde problemen op het vlak van
gemeenschapsgerichtheid en integriteit eveneens tot een ongelijke behandeling van de burger
kunnen leiden en in die zin ook afbreuk doen aan de democratische werking van de politie.

Uit al deze vaststellingen volgen meerdere zowel beleidsmatige, organisatorische als persoonsgebonden
aanbevelingen die hierna beknopt worden opgesomd.
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17. AANBEVELINGEN
Op basis van de in 2009 gevoerde onderzoeken formuleert het Vast Comité P de volgende aanbevelingen.
Hiermee wenst het bij te dragen tot het verbeteren van de wijze waarop aan de politiefunctie invulling
wordt gegeven. Deze aanbevelingen hebben vaak betrekking op de concrete werking van een bepaalde
zone of dienst. Een aantal daarvan zijn echter ook relevant voor het geheel van de politiediensten. Het zijn
vooral deze laatste aanbevelingen die hier verder aan bod komen.
•

Afstappingen ter plaatse na een misdrijf
Het Comité P wijst op de nood aan het beter naleven van bestaande procedures voor afstappingen
ter plaatse na een misdrijf en waarbij in het belang van het onderzoek en de bewijsvoering o.a.
gestreefd moet worden naar zo weinig mogelijk tijdverlies tussen de eerste vaststellingen, deze
van de technisch-wetenschappelijke politie en eventuele verdere onderzoeksdaden. In het vorig
observatoriumrapport werd reeds melding gemaakt van de nood aan een nationale richtlijn
betreffende de afstapping ter plaatse met het doel de praktijken te standaardiseren en de kwaliteit te
verbeteren.

•

Politioneel optreden in plaatsen voor de erediensten
Politioneel optreden in plaatsen voor de erediensten moet gebeuren met voldoende respect voor de
eigenheid van de religie. Dit geldt niet enkel voor erkende maar ook voor niet-erkende
godsdiensten. Het strekt tot aanbeveling om zich op voorhand te vergewissen van de gebruiken
alvorens, bijvoorbeeld, een huiszoeking uit te voeren tijdens een aan de gang zijnde eredienst. Het
verwerven van de noodzakelijke voorkennis lijkt aangewezen en dit kan onder meer door het
onderhouden, op het niveau van de zone, van duurzame contacten met de betrokken groepen. De
beschikbaarheid van deze kennis voor het ganse korps, of indien nuttig voor andere politiediensten, is
aanbevolen.

•

Optreden bij verkeersregeling en vaststellen van verkeersovertredingen
Consequent optreden is geboden bij de verkeersregeling en het vaststellen van
verkeersovertredingen. Een democratische politiezorg besteedt daarbij eveneens aandacht aan de
‘zwakke(re) weggebruiker’. Een consequent politioneel optreden tegen, bijvoorbeeld, onterecht
parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen voor andersvaliden, verhoogt de legitimiteit van de politie
als behoeder van de rechtstaat. Politiediensten doen er goed aan om er via volgehouden opleiding en
een goede interne communicatie voor te zorgen dat medewerkers een betere kennis verwerven van de
geldende richtlijnen omdat dit rechtstreeks kan bijdragen tot een consequent politioneel optreden.

•

Prioritair rijden door niet-politieambtenaren
Voor de politiediensten is er een gebrek aan duidelijkheid inzake het prioritair rijden door nietpolitieambtenaren omdat het begrip ‘dringende opdracht’ (art. 37.2 van de Wegcode) niet wettelijk
bepaald is en veeleer berust op feitelijke omstandigheden die in concreto moeten worden beoordeeld.
Het is wenselijk dat de wetgever het begrip ‘dringendheid’ en de bepalingen betreffende het nietdringend medisch vervoer definieert en verduidelijkt, en waar nodig harmoniseert. Tevens is het
belangrijk aandacht te schenken aan de wettelijke lacunes die het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid (BIVV) aanhaalde in zijn brochure over prioritaire voertuigen.

•

Voorbeeldfunctie in het naleven van verkeersregels
De goede voorbeelden van politiezones die gerichte informatie verstrekken en hun medewerkers
sensibiliseren om een voorbeeldfunctie te vervullen in het naleven van verkeersregels, bij het
gebruik van het blauwe zwaailicht en het bijzonder geluidstoestel, en bij het rijgedrag in het
algemeen, verdienen aanmoediging en navolging. Ook het aanzwengelen en veralgemenen van het
preventiebeleid ten aanzien van het voorkomen van verkeersongevallen met dienstvoertuigen
is aanbevolen.
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•

Beheren van manifestaties en tegenmanifestaties
Een aantal vastgestelde goede en gewenste praktijken bij het beheren van manifestaties en
tegenmanifestaties worden aanbevolen: een goede voorbereiding en planning incl. risico-analyse; een
goede informatie-uitwisseling tussen lokale en federale politie evenals, wanneer nodig, tussen de
Belgische politie en haar buitenlandse partners; het voorafgaandelijk maken van beleidskeuzes in
samenspraak met en onder leiding van de bestuurlijke overheid en het in contact blijven met deze
overheid tijdens de manifestatie; het helder operationaliseren van de afspraken in het operatieorder
inclusief de tolerantiegrenzen; het aangeven van het gewenste gedrag en attitude van de
politiemedewerkers en de inzet van geschikte middelen en ten slotte het opvolgen en toezicht houden
op deze afspraken en verwachtingen door de leidinggevenden op het terrein. Dit alles verenigd in een
coherent geheel gericht op de uitoefening van het democratische recht van vrije meningsuiting, vormt
de beste garantie voor een wettelijke, proportionele en subsidiaire handhaving van de openbare orde,
die resulteert in zo weinig mogelijk escalatie of gebruik van dwang en geweld.

•

Onthaal
Vanuit een streven naar een gelijkwaardige en kwalitatieve dienstverlening wordt de politie
(nogmaals) aanbevolen het ganse onthaalproces uit te werken met bijzondere aandacht voor het
noteren van klachten en aangiften aan het politionele onthaalloket. Reeds in zijn jaarverslag 2006
betreurde het Comité P dat de korpsleidingen dit onthaalproces onvoldoende hebben geformaliseerd
en dat nog te vaak wordt gesteund op improvisatie en operationele processen die niet voldoende zijn
uitgewerkt. Deze nood aan een uitgeschreven onthaalproces werd ook vooropgesteld in het NVP 20082012.
Het onthaal dient in een geest van kwaliteitsvolle, gemeenschapsgerichte en efficiënte dienstverlening
zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van de burger. In die zin
wordt een voorafgaande peiling naar deze noden en verwachtingen aanbevolen. Ook het definiëren,
opvolgen en evalueren van relevante indicatoren is daarbij aangewezen.
Meer en regelmatige opleiding en bijscholing voor het (ook telefonische en elektronische) onthaal
zal de dienstverlening ten goede komen. Aanbevolen wordt dat niet enkel alle politiezones maar ook
de CIC’s dit ter harte nemen.

•

Versterkte interventies
Versterkte interventies vereisen nauwgezette voorbereiding ook betreffende het mogelijk
veroorzaken van materiële en/of psychologische schade bij betrokkenen. Bijstand, ook in real
time, van politionele slachtofferbejegening sluit hierbij aan, en dit niet enkel voor interventies van de
federale politie. De nota die de federale politie hierover opstelde, is een stap in de goede richting maar
verdient uitbreiding in die zin. Een voorafgaande evaluatie van dreigingen is daarbij aanbevolen.
Hoewel politiemensen die versterkte interventies uitvoeren discreet en soms onherkenbaar moeten
kunnen werken (bv. door het dragen van een bivakmuts), is de mogelijkheid tot identificatie
achteraf door een toezichts- en controledienst onontbeerlijk om in geval van incidenten of klachten
democratische controle mogelijk te maken en straffeloosheid te verhinderen.

•

Bijzondere interventie-eenheden van de lokale politie
Uit de gevoerde onderzoeken blijkt dat over de aard en timing van de inzet van bijzondere interventieeenheden van de lokale politie, goede afspraken dienen gemaakt met de federale bijzondere eenheden
en de interventiepatrouilles van de betreffende politiezone. Om al te veel vertraging bij interventies
te vermijden kunnen opdrachten die men als lokale bijzondere interventie-eenheid eigenlijk niet
aankan, beter direct worden overgelaten aan de federale bijzondere eenheden. In dezelfde zin worden
opdrachten die de lokale interventiepatrouilles ook kunnen uitvoeren best aan deze ploegen
toegewezen.
Wil men bijzondere interventie-eenheden op lokaal vlak uitbouwen, dan zijn voldoende middelen en
vorming hiertoe onontbeerlijk. Daarbij dient erover gewaakt dat de beschikbare middelen en de
capaciteit aan opleiding niet te veel worden aangewend ten koste van de reguliere
politiewerking.
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•

Interne klachtenafhandeling (intern toezicht)
Zoals in vorige jaarverslagen reeds werd vermeld, is het belangrijk dat politiediensten aandacht
besteden aan de kwaliteit van de functionaliteit interne klachtenafhandeling. De verbetering
van o.m. de volgende elementen en processen wordt daarbij aanbevolen:
-

de systematische ontvangstmelding van de klacht;
de registratie van alle aangeklaagde disfuncties;
de volledigheid, nauwgezetheid en diepgang van het onderzoek;
de onafhankelijkheid en kritische zin van de dienst intern toezicht;
het horen van klager en betrokken personeelsleden;
een voldoende snelle doorlooptijd;
de aandacht voor niet enkel individuele maar ook voor organisatorische disfuncties;
een systematische kennisgeving met de resultaten van het onderzoek achteraf;
het recht van de klager op een tweede lezing;
de voldoende onderbouw van het gegeven gevolg;
de motivering van de uiteindelijke beslissing na het onderzoek;
het opstellen van een syntheseverslag;
het opmaken van een beheersfiche;
en, last but not least, het trekken van de nodige individuele en organisatorische lessen en het
doorvoeren van de noodzakelijke punctuele en structurele bijsturingen hierbij.

In het verlengde van deze aanbevelingen voor de functionaliteit intern toezicht is het nuttig dat, naast
de diensten intern toezicht, de rol van de andere diensthoofden bij de aanpak van individuele en
structurele disfuncties ondubbelzinnig wordt opgenomen en vastgelegd.
•

Politionele slachtofferbejegening
De taak van politionele slachtofferbejegening wordt te vaak uitgeoefend door gespecialiseerde
medewerkers, in weerwil van het principe dat deze vorm van gespecialiseerde bijstand hoofdzakelijk
moet worden voorbehouden voor feiten van ernstig slachtofferschap die kunnen leiden tot een
emotionele crisis. Men stelt vast dat sommige politiebeambten uitstekend werk leveren op het vlak
van slachtofferbejegening, terwijl andere te vaak een beroep doen op “specialisten”. Er heerst bij de
doorsneepolitieambtenaar nog verwarring over de precieze inhoud van deze functionaliteit. In zijn
jaarverslag 2006-2007
vermeldde het
Comité P
reeds
dat
slachtofferbejegening door
politieambtenaren al te vaak wordt bestempeld als een taak voor experten. In zijn jaarverslag 2005
stelde het Comité P daarentegen al dat een specifieke opleiding slachtofferbejegening noodzakelijk
was voor alle politieambtenaren. Deze stelling blijft vandaag nog van kracht.
Het Comité P beveelt wel aan dat in de gevallen waarin een persoon per vergissing en onterecht werd
opgesloten als gevolg van een politieoptreden, deze niet enkel terug thuis wordt gebracht maar
ook slachtofferbejegening krijgt aangeboden.

•

Politieoptreden conform het interventiebeleid – perceptie van de burger
Uit klachten en onderzoeken blijkt dat burgers zich ergeren aan het feit dat politiediensten onterecht
geen gevolg geven aan hun vraag om ter plaatse te komen, ter plaatse komen zonder
tussen te komen of soms partijdig optreden. Het Comité P wees er al herhaaldelijk op dat dit een
heikel punt blijft.
Dat politiediensten in het bijzonder niet ter plaatse komen voor de vaststelling van verkeersongevallen
stuit geregeld op onbegrip van de burger. Veelal ligt dit niet aan de individuele intentie van de
betrokken politieambtenaar, maar is dit een gevolg van keuzes in het interventiebeleid. Daar de
individuele burger gewoonlijk geen weet heeft van het bestaan van een interventiebeleid, is goede
communicatie hierover, in concrete gevallen, noodzakelijk.

•

CIC - kwaliteitscontrole
De burger die een beroep doet op de noodnummers komt bij zijn eerste contact met de politie
rechtstreeks terecht bij de calltakers van de CIC’s of lokale dispatchings. Een effectieve en efficiënte
dienstverlening door deze calltakers is hierbij onontbeerlijk. Daarom moedigt het Comité P het initiatief
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van sommige CIC’s of lokale dispatchings aan om kwaliteitscontroles bij deze calltaking uit te
voeren voor het verbeteren van de dienstverlening aan de burger.
•

Selectie van kandidaat-politieambtenaren
Uit onderzoek blijkt hoe tijdens het selectieproces twee instanties oordelen over het onberispelijk
gedrag van de kandidaat-politiemedewerker, niet enkel wat zijn verleden, maar ook wat de
inschatting van zijn toekomstig handelen betreft. Er zijn hierbij onvoldoende garanties dat de twee
beoordelingen zodanig op elkaar afgestemd zijn dat de rechten en eerlijke kansen van de kandidaat
afdoende worden gerespecteerd. Om dit te verhelpen en met het oog op de coherentie en
transparantie van de selectie en rekrutering, pleit het Comité P ervoor dat het selectieproces, en in het
bijzonder de gehanteerde criteria voor de inschatting van het onberispelijk gedrag van de kandidaatpolitiemedewerker opnieuw worden bekeken. Het Comité P beveelt hierbij ook aan dat terdege
rekening wordt gehouden met de rechtspraak van de Raad van State betreffende de noodzakelijke
actuele relevantie van vroeger gepleegde feiten.

•

Kwaliteitsstandaarden in de opleidingen
In zijn jaarverslag 2006 schreef het Comité P al dat de kwaliteitsstandaarden die de politie
hanteert in de opleidingen meer te maken zouden moeten hebben met inhoudelijke
standaarden in het onderwijsgebeuren dan louter met de controle op organisatorische aspecten en
administratieve vormvereisten. Na analyse van het geïntegreerd opleidingsplan kon opnieuw worden
vastgesteld dat voor de opleidingen, of de aangekondigde herzieningen ervan, nauwelijks wordt
verwezen naar welke gewenste resultaten deze zouden moeten kunnen behalen in de vorm van, onder
meer, door de studenten te bereiken eindtermen. Het Comité P beveelt dan ook aan dat bij de
ontwikkeling van een kwaliteitscontrole van het onderwijs evenzeer gefocust zou worden op de
resultaten van de opleiding en dit vertrekkende van antwoorden op vragen zoals: wat moet een
afgestudeerde aspirant kennen, kunnen en willen?, en dit geoperationaliseerd vanuit de
basisfunctionaliteiten.

•

Uitvoering van de omzendbrief GPI 48
In het vorige observatoriumrapport werd aandacht gevraagd voor de logistieke en infrastructurele
problemen die bleven bestaan bij de uitvoering van de omzendbrief GPI 48 inzake
geweldsbeheersing. Op basis van onderzoek uit 2009 kan worden gemeld dat ondertussen 60 % van
de respondenten met de uitvoering geen verdere problemen heeft. Het Comité P beveelt niettemin aan
dat oplossingen zouden worden gezocht voor de politiediensten die, door een gebrek aan didactische
en logistieke middelen, nog geen interactieve oefeningen hebben kunnen organiseren met
verfprojectielen. Het lage percentage operationele medewerkers dat de noodzakelijke opleidingen tot
nu toe heeft gevolgd, dient eveneens te worden verholpen.
In de zones worden onvoldoende systematisch (conform de omzendbrief ter zake) statistische
gegevens bijgehouden betreffende het geweldsgebruik. Dit maakt de raadpleegbare cijfers
onbetrouwbaar. Zulke cijfers en de bij ernstige geweldsincidenten op te stellen rapporten laten
nochtans toe om lessen te trekken o.m. met het oog op de optimalisering van de opleiding hierover.
Vergelijkbare problemen doen zich voor met de schietincidenten. Volgens de Cel Gevaarsituaties van
de federale politie wordt de meldingsplicht van schietincidenten in het algemeen niet steeds nageleefd
en is de kwaliteit van deze meldingen evenmin optimaal. Het onderzoek dat het Comité P in 2009 deed
naar schietincidenten kon dan ook niet steeds beschikken over volledige en juiste
informatie. Bovendien ontbeert de politie daardoor zelf essentiële informatie om evaluaties en
bijsturingen in de politietechnieken en –opleiding uit te voeren. Bijgevolg beveelt het Comité P aan dat
de politiediensten deze meldingsplicht rigoureus naleven en de formulieren daartoe kwaliteitsvol
invullen.

•

Ondersteuning van de AIK’s
In 2007 stelde het Comité P vast dat, in tegenstelling tot een paar jaar eerder, binnen de federale
politie, en in het bijzonder bij de dienst CGO, elke vorm van sturing, opvolging en gestructureerde
ondersteuning van de AIK’s ontbrak. Tot april 2008 was daaraan nog steeds geen invulling gegeven.
Aangezien de standaardisering van de procedures van informatieverwerking ook in 2009 tot
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onvoldoende sturing en/of coördinatie leidde, beveelt het Comité P aan dat ter verwezenlijking
van de ‘optimale informatiehuishouding’, zoals ook gepland in het NVP 2008-2011, de creatie van een
doorgedreven systeem van monitoring van de kwaliteit en performantie van de AIK’s zeer dringend
wordt uitgevoerd vanuit de diensten van de commissaris-generaal van de federale politie. Er kan
hierbij worden gedacht aan het uitwerken van procedures en stimulerende of faciliterende initiatieven
ter uitwisseling van best practices tussen AIK’s.
•

Integriteitsschendingen
Klachten over integriteitsschendingen zijn jaarlijks goed voor een belangrijk aandeel in het totaal
aantal klachten bij het Comité P of de politiediensten. Die schendingen zijn op zich niet alleen
onaanvaardbaar, ze tasten ook het imago van de politiefunctie aan.
De politiediensten hebben er bijgevolg alle belang bij om een integriteitsbeleid (verder) te
ontwikkelen en te implementeren, en dit doorheen hun ganse organisatie en op maat van de diverse
afdelingen. Van het louter bespreekbaar maken van integriteit zou daarbij dienen geëvolueerd naar de
daadwerkelijke structurele inbedding en bespreking ervan op de werkvloer.
Voor de diensten intern toezicht werd elders al gewezen, o.m. in het jaarverslag 2007 van het
Comité P, op de nood aan een meer beleidsmatige en tevens proactieve opvolging van integriteit
en integriteitsschendingen.

•

Onrechtmatig opzoeken en gebruiken van politionele informatie
In een aantal onderzoeken kon opnieuw worden vastgesteld dat leden van de politie
(politieambtenaren én CALog-medewerkers) informatie onrechtmatig hadden opgezocht in
databanken en misbruikt. Als redenen hiervoor konden o.a. worden opgetekend: relationele
motieven, persoonlijke conflicten, de persoonlijke veiligheid of deze van naasten, een vraag van
vrienden of kennissen, een ‘witte ridder’-attitude om burgers of instellingen te informeren, of gewoon
uit nieuwsgierigheid.
Het opzoeken van deze informatie gebeurt niet enkel op eigen naam maar ook via een ‘openstaande’
toegang van een collega. Daarom beveelt het Comité P aan dat iedere politiemedewerker enkel
gebruik maakt van zijn persoonlijke login en paswoord, bij elke raadpleging de reden ervoor
registreert zoals voorgeschreven en na elke consultatie steeds de toegang tot de databanken afsluit.
De leiding zou haar medewerkers hieraan geregeld moeten herinneren evenals aan het feit dat hierop
controle gebeurt. Het is ook aanbevolen dat politiemedewerkers in de uitvoering van hun opdrachten
gegevens over familieleden of vrienden niet zelf opzoeken in de databanken.

•

Bewaring van aangehouden personen
De opmerkingen en aanbevelingen die het Comité P in 2006 al deed over de cellen in opbouw in het
gebouw Portalis (Brussel) worden anno 2009 nog steeds niet opgevolgd. Het Comité P dringt erop aan
dat de minimale geldende normen voor een politiecel conform artikel 11 van het KB van
14 september 2007 (cf. beschikken over een deken, matras en drinkbeker) zouden worden
gerespecteerd. De infrastructuur van de kleine cellen was evenmin conform de reglementaire
vereisten. Ook de (brand)veiligheid, de hygiëne, de gebruikte materialen, het toezicht op en het
beantwoorden van hulpvragen van de personen opgesloten in de cellen voldeden niet. De afwezigheid
van sanitair in de cel bracht dan nog bijkomende veiligheidsrisico’s met zich mee bij de overbrenging
van arrestanten naar het toilet. De opgeslotenen hebben overigens vanuit hun cel zicht op wat er in de
andere cellen gebeurt. Dit kan leiden tot incidenten of tot reacties van andere aangehoudenen, wat de
al aanwezige stress en agressie verhoogt. Dit geheel is ook helemaal niet bevorderlijk voor het
welbevinden van de medewerkers verantwoordelijk voor het toezicht die gedurende lange(re) periode
moeten omgaan met stress en agressie in deze setting.

•

Wettelijke en reglementaire verplichtingen bij opsluitingen
Uit een aantal onderzoeken blijkt dat, in geval van aanhoudingen, optredende politiemensen hun
uitgevoerde opdrachten en hun identiteit niet steeds vermelden in het arrestatieformulier. Hierdoor
is het achteraf onmogelijk om deze medewerkers te identificeren. Het Comité P beveelt dan ook aan
dat dit arrestatieformulier steeds nauwgezet wordt ingevuld en dat hierop ook daadwerkelijk wordt
toegezien.
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Daarnaast beklemtoont het Comité P bij opsluitingen het blijvend belang van: de volledige invulling
van het register van vrijheidsberovingen, het opstellen van een gedetailleerde inventaris van in
beslag genomen voorwerpen, het respecteren van de richtlijnen betreffende de fouilles en ten slotte
het opstellen van kwaliteitsvolle processen-verbaal waarin alle genomen maatregelen duidelijk en
volledig worden vermeld.
•

Wettelijke en reglementaire verplichtingen bij inbeslagnames
Sommige problemen met inbeslagnames zijn in bepaalde diensten al lang gekend maar het duurt
(te) lang vooraleer ze worden verholpen, zoals bv. het geval is voor de lokale politiezone BrusselElsene. De Dienst Enquêtes P voert regelmatig onderzoek naar het verdwijnen (cf. diefstal,
verduistering of nalatigheid) van in beslag genomen goederen en geld. Het Comité P beveelt aan om
oplossingen te vinden voor de infrastructurele en organisatorische tekortkomingen die dit verdwijnen
vergemakkelijken. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen en het ontoereikende toezicht op de
naleving
van
deze
richtlijnen,
evenals
het
bestaan
van
gedeelde
of
versnipperde
verantwoordelijkheden voor het bewaren en het toezicht erop en ten slotte problemen met de
bewaring zelf van de goederen, dragen allemaal bij tot de vastgestelde problemen. Verder zal het
accuraat bijhouden en opvolgen van registers helpen om een beter zicht te krijgen op de
verantwoordelijken evenals bijdragen tot het sneller aan het licht komen van onregelmatigheden.
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN
ADCB

Algemene directie controle en bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie,
KMO, Middenstand en Energie

ADCC

Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

AEL

Arabisch-Europese Liga

AGP

Agent van gerechtelijke politie

AIG

Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

AIK

Arrondissementeel informatiekruispunt

ALS

Actief Linkse Studenten

ANG

Algemene nationale gegevensbank

APC

Armoured personnel carrier – gepantserde wagen

ASTRID

All-round Semi-cellular Trunking Radiocommunication Integrated Dispatchings

AVL

Automatic vehicle location - Automatische voertuiglokalisatie

BCCP

Bureau commun de
politiesamenwerking

BIPT

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

BIVV

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

BOM

Bijzondere opsporingsmethoden

CAD

Computer aided dispatching

CAD2ISLP

Computer aided dispatching to information system local police - gegevensuitwisseling
tussen CIC en lokale politie

CAF

Common Assessment Framework

CALog

Logistiek en administratief kader

CCPD

Commissariat
Commun
douanesamenwerking

CGO

Directie van de operationele politionele informatie

CGSU

Directie van de speciale eenheden

CIC

Communicatie- en informatiecentrum

CIC LIM

Communicatie- en informatiecentrum Limburg

CIC LUX

Communicatie- en informatiecentrum Luxemburg

CIWES

Communicatie- en informatiecentrum West-Vlaanderen

COIV

Centraal orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring

COSO

Committee of sponsoring organizations of the treadway commission

coopération

Police

policière

et

-

Douane

Gemeenschappelijk

-

Centrum

voor

bureau

politie-

voor

en
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CSB

Centraal signalementenblad

CSD

Gedeconcentreerde coördinatie- en steundirectie

DAH

Directie van de wegpolitie

DAO

Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie

DGA

Algemene directie bestuurlijke politie

DGJ

Algemene directie gerechtelijke politie

DirCo

Bestuurlijk directeur-coördinator op het niveau van het gerechtelijk arrondissement

Dispatch/S

Dispatch/solo is een onderdeel van het ASTRID-netwerk

DIT

Dienst intern toezicht

DIV

Dienst inschrijving voertuigen

DJT

Directie van de technische en wetenschappelijke politie

DSE

Directie van de opleiding

DSR

Directie van de rekrutering en selectie van de federale politie

DST

Directie van de telematica

DSW

Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

EFQM

European Foundation for Quality Management

Euregio

Grensoverschrijdend samenwerkingsverband van lidstaten die in de Europese Unie
liggen

FAQ

Frequently asked questions

FGP

Gedeconcentreerde gerechtelijke directies – Federale gerechtelijke politie

FIPA

Full integrated police actions

FOD

Federale overheidsdienst

GPI

Richtlijn voor de geïntegreerde politie - police intégrée

GPI 48

Omzendbrief GPI 48 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de
personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten

GPI 49

Omzendbrief GPI
informatiecentra

GPI 58

Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde
politie, gestructureerd op twee niveaus

HHOO

Handhaving en herstel van de openbare orde

HRM

Humanresourcesmanagement

HYCAP (MFO-2)

Gehypothekeerde capaciteit
Ze beoogt de terbeschikkingstelling, door alle politiezones van het land, van een
gedeelte van hun operationele capaciteit ten voordele van een andere zone, die een
punctuele opdracht van bestuurlijke politie moet uitvoeren waarvoor ze niet alleen kan
instaan.
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ISLP

Information system for the local police

ISO

International Organisation
standaardisatie

KB

Koninklijk besluit

LPA

Luchtvaartpolitie – police aéronautique

MFO

Missions Fédérales – Federale Opdrachten

MFO-2

Ministeriële richtlijn betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones
inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie

MFO-6

Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn van de Ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele
informatiekruispunten (AIK)

MOF

Een als misdrijf omschreven feit (Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte
schade)

NICC

Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie

NMBS

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

NSV

Nationalistische Studentenvereniging

NVP

Nationaal veiligheidsplan

OGP

Officier van gerechtelijke politie

OPO

Operationele programmeur – programmeur opérationnel

OVL

Oost-Vlaanderen

PACOS

Werkgroep ‘PACOS’ werd opgericht bij de algemene directie gerechtelijke politie om de
procedures inzake inbeslagnames op te stellen.

PAF

La Police de l’Air et des Frontières (Frankrijk)

PIP

Politie-interventieplan

PZ

Politiezone

SLim

SLim, onder coördinatie van het provinciebestuur van Limburg, heeft als doel het
terugdringen van de weekendongevallen door het verhogen van de objectieve en
subjectieve pakkans.

SPC

Spoorwegpolitie – police des chemins de fer

SPN

Scheepvaartpolitie – police de la navigation

Supco

Supervisor-coördinator in het communicatie- en informatiecentrum

VCAP

Verzamelcentrum aangehouden personen

VCLP

Vaste commissie van de lokale politie

WPA

Wet op het politieambt (Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt)

for

Standardisation

–

internationale

organisatie

voor
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Gebruikte afkortingen

WPR
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Wegpolitie – police de la route

Noten

NOTEN

1

Koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot
vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde gelijkaardige minimale
dienstverlening aan de bevolking te verzekeren, B.S. 29 oktober 2009, p. 3649.

2

Prioritaire voertuigen, 14 februari 2008.

3

Zie Verslag Federale Politieraad inzake “10 jaar politiehervorming”, 29 mei 2009, p. 61.

4

LANDMAN, SCHOENMAKERS en VAN DER LAAN, ‘Tussen aangifte en zaak, een referentiekader voor het
aangifteproces’, Twynstra Gudde, p. 63.

5

Zie meest recent: G. BOURDOUX e.a., ‘De wet op het politieambt. Handboek van de politiefunctie’, Brussel,
Politeia, 2009, p. 492 en 502-505.

6

Aanbeveling Vast Comité P Jaarverslag 2006, p. 128.

7

AIG, jaarverslag, 2005, p. 10.

8

Evaluatieverslag van de Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau, juni 2007,
p. 30.

9

Hier wordt expliciet gedoeld op de politiezones en niet op de CIC’s.

10

Melden, niet voor niets - een onderzoek naar de bereikbaarheid van de politie voor meldingen en naar de
uitvoering van het meldingenproces – Inspectie Openbare orde en veiligheid, september 2007, p. 20.

11

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg
inzake grensoverschrijdend politieel optreden, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004, B.S. 15 maart 2005.

12

Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen.

13

Zie de artikelen 33.4 en
Uitvoeringsovereenkomst.

14

Veiligheidsmonitor 2008-2009 , samenvatting van de grote tendensen, p. 4.

15

Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen, B.S. 8 mei 2007.

16

Antwoord van de Minister van Binnenlandsze Zaken d.d. 7 februari 2006 op de parlementaire vraag 411
d.d. 20 oktober 2004 van de heer Bex Stijn.

17

NICC, onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van
inbreuken, eindrapport, juli 2007.

18

Idem, p. 183.

19

Idem, p. 186.

20

Stuurgroep aan de Staten-Generaal. Voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers,
Vlaams Parlement, 16 februari 2007, p. 67 (rapport).

21

VYNCKIER, G., ‘Lokale politie bij verkeersongevallen met lichamelijk letsel: reële hulp en bijstand aan

36

van

het

Benelux

Verdrag

en

artikel

44.5.g)

van

de

Schengen

slachtoffers?’, in Panopticon Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 2009,
afl. 29, p. 48.
22

Nationaal Veiligheidsplan 2008–2011 goedgekeurd door de Ministerraad op 1 februari 2008.

23

HUBERTS, L.; NELEN, J. (2005), ‘Corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur’, Amsterdam, VU
Amsterdam, p. 105.

24

HEUSKIN, J.M., CUVELIER, Chr., BRÜLS, A. en BOURDOUX, G., ‘Douze ans d’observation des amigos’,
Cahiers du Comité Permanent P, Brussel, Politeia, 2008, 213 p.

25

Koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimale normen, de inplanting en de aanwending
van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen, B.S. 16 oktober 2007.

26

Cf. supra.
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Noten

27

Art. 13 van het Koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimale normen, de inplanting en
de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen, B.S. 16 oktober 2007.

28

De Cel Gevaarsituaties van de directie van de opleiding (DGS/DSE) werkt, in samenwerking met het
Pedagogisch Comité, aan de voortdurende ontwikkeling van het concept geweldbeheersing en onderzoekt
voor ieder onderdeel elke vooruitgang en alle vernieuwingen die van aard zijn om bij te dragen aan het
verbeteren van de vaardigheden van de politieambtenaren in het oplossen van gevaarsituaties.

29

Het pedagogisch comité heeft tot doel het ontwikkelen van de inhoud van de opleidings- en
trainingsprogramma’s en het uitwerken van pedagogische ondersteuningen die voor beiden zullen worden
gebruikt. Het beoordeelt overigens alle voorstellen tot aanpassing van deze programma’s alsook elke
nieuwe programma-inhoud of pedagogische ondersteuning die wordt voorgesteld voor de opleiding of
training.
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