Jaarverslag 2010

Verantwoordelijke uitgever
B. Van Lijsebeth
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Drukpersstraat 35/1
1000 Brussel

Inhoud
VOORWOORD ........................................................................................................................ 1
1

HET VAST COMITÉ P, OBSERVATORIUM VOOR EEN GLOBALE VISIE OP DE POLITIEZORG. 3
1.1

Ten dienste van de wetgevende macht .......................................................................... 3

1.2

Missie ....................................................................................................................... 3

1.3

Observatoriumfunctie .................................................................................................. 4

1.4

Organisatie ................................................................................................................ 5

1.4.1

Het Vast Comité P ............................................................................................... 5

1.4.2

De Dienst Enquêtes P ........................................................................................... 5

1.4.3

De ondersteunende diensten ................................................................................. 5

DEEL I ACTIVITEITENVERSLAG 2010 .................................................................................... 7
1

Sleutelprestaties ............................................................................................................ 8
1.1

Onderzoeken van het Vast Comité P .............................................................................. 8

1.2

Beslissingen............................................................................................................... 8

1.2.1

Door het Vast Comité P in 2010 genomen beslissingen in klachtendossiers................... 8

1.2.2

Diversiteit van de beslissingen en aantal beslissingen per klacht ................................ 11

1.2.3

Beslissingen over de (on)gegrondheid ................................................................... 11

1.3

Doorlooptijd van de klachten bij het Vast Comité P ......................................................... 15

1.4

Plenaire vergaderingen ............................................................................................... 15

1.5

Werkbezoeken .......................................................................................................... 16

1.6

Jaarverslag 2009 ....................................................................................................... 16

1.7

Verslagen ................................................................................................................. 16

1.8

Adviezen ten behoeve van internationale instanties ........................................................ 16

1.9

Dienst Enquêtes P ..................................................................................................... 17

1.9.1

Klachtonderzoeken ............................................................................................. 17

1.9.2

Strafonderzoeken ............................................................................................... 17

1.9.3

Toezichtsonderzoeken ......................................................................................... 19

2

3

Resultaten samenleving ................................................................................................ 20
2.1

Het Comité P in de pers .............................................................................................. 20

2.2

Parlementaire vragen ................................................................................................. 20

Medewerkers ................................................................................................................ 21
3.1

3.1.1

Interne ............................................................................................................. 21

3.1.2

Externe ............................................................................................................. 21

3.2
4

Opleidingen .............................................................................................................. 21

Socioculturele activiteiten ........................................................................................... 22

Middelen....................................................................................................................... 23
4.1

Dotatie, uitgaven en middelen ..................................................................................... 23

4.2

Proces van controle en goedkeuring van de rekeningen ................................................... 23

DEEL II OBSERVATORIUMRAPPORT 2010 ............................................................................ 25
Inleiding .............................................................................................................................. 26
1

2

Wijkwerking ................................................................................................................. 27
1.1

Problematiek van de domiciliëringen ............................................................................. 27

1.2

Partijdigheid en non-interventie in het raam van burentwisten ......................................... 27

1.3

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 28

Recherche .................................................................................................................... 30
2.1

Klachten betreffende huiszoekingen ............................................................................. 30

2.2

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 30

2.2.1
2.2.1.1

Verbeteren van de afstapping ter plaatse............................................................ 30

2.2.1.2

Verbeteren van de afhandelingskwaliteit van moordonderzoeken ........................... 31

2.2.1.3

Verbeteren van het informatiebeheer en –systeem .............................................. 31

2.2.1.4

Verbeteren van de kennis en kunde ................................................................... 32

2.2.1.5

Doorbreken van de „hegemonie‟ van de onderzoeker ............................................ 32

2.2.1.6

Verbeteren van de inzet van misdrijfanalisten ..................................................... 33

2.2.1.7

Opleiding ....................................................................................................... 33

2.2.2
3

Moordonderzoek Annick Van Uytsel ....................................................................... 30

Varia ................................................................................................................ 33

Verkeersveiligheid ........................................................................................................ 35
3.1

Opmaken van een proces-verbaal ................................................................................ 35

3.2

Betwisting van vaststellingen en het gedrag van de verbalisant dat door de klager wordt
aangeklaagd om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven of de relevantie van de
gestelde daden in twijfel te trekken .............................................................................. 35

3.3

Procedure van onmiddellijke inning is onvoldoende duidelijk voor de burgers ..................... 35

3.4

Problematiek van de gehandicaptenkaarten ................................................................... 36

3.5

Klachten in verband met het niet of slecht functioneren van meettoestellen en in verband met
alcoholcontroles ........................................................................................................ 36

3.6

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 36

4

Genegotieerd beheer van de publieke ruimte ................................................................ 37
4.1

Beheer van een groot aantal aangehouden personen ...................................................... 37

4.2

„No Border Camp‟ ...................................................................................................... 37

4.2.1

Analyse en conclusies.......................................................................................... 37

4.2.2

Aanbevelingen ................................................................................................... 38

4.3

5

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 39

4.3.1

Manifestaties ..................................................................................................... 39

4.3.2

Voetbal ............................................................................................................. 41

4.3.3

Beheer bestuurlijke informatie .............................................................................. 42

Onthaal ........................................................................................................................ 43
5.1

Weigering om klachten tegen politieambtenaren te akteren op het onthaal van
politiecommissariaten ................................................................................................ 43

5.2

6

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 43

5.2.1

Onthaalproces .................................................................................................... 43

5.2.2

Infrastructuur .................................................................................................... 44

Interventie ................................................................................................................... 46
6.1

Klachten over een gebrek aan neutraliteit ingevolge een persoonlijke betrokkenheid ........... 46

6.2

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 46

7

Interne klachtafhandeling ............................................................................................ 47
7.1

Verzoek om tweede lezing van een dossier .................................................................... 47

7.2

Terughoudendheid om klachten ten laste van politieambtenaren te akteren ....................... 47

7.3

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 47

8

Slachtofferbejegening................................................................................................... 49
8.1

9

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 49

Geïntegreerde werking en steun ................................................................................... 50
9.1

Samenwerking tussen de politiezone Famenne-Ardenne en de FGP Marche-en-Famenne ...... 50

9.2

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 51

10

9.2.1

Tussen politiediensten en andere organisaties of diensten met politionele bevoegdheid . 51

9.2.2

Over politiediensten heen .................................................................................... 52

9.2.3

In specifieke diensten ......................................................................................... 53

9.2.4

Van de diensten binnen een politiezone ................................................................. 53

Interne werking politiediensten .................................................................................... 54

10.1

Politiezone des Haut-Pays ........................................................................................... 54

10.2

Lokale recherche van de lokale politie Brussel-Hoofdstad/Elsene....................................... 55

10.3

Federale gerechtelijke politie (FGP) Aarlen .................................................................... 57

10.4

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 59

10.4.1

Rekrutering en selectie ........................................................................................ 59

10.4.2

Opleiding .......................................................................................................... 60

10.4.2.1

Basisopleiding ............................................................................................. 60

10.4.2.2

Competentieontwikkeling .............................................................................. 61

10.4.2.3
10.4.3
11

Functionele en voortgezette opleidingen ......................................................... 61

Varia ................................................................................................................ 63

Integriteit..................................................................................................................... 65

11.1

Met betrekking tot de opgestelde processen-verbaal ....................................................... 65

11.2

Verkoop van uniformstukken ....................................................................................... 65

11.3

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 67

12

Democratische werking ................................................................................................ 68

12.1

Verblijf in een cel op het politiecommissariaat ................................................................ 68

12.2

Klachtens wegens pesterijen ....................................................................................... 68

12.3

Slagen en gebruik van dwang ...................................................................................... 69

12.4

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 69

13

12.4.1

Vrijheidsberoving en opsluitingsinfrastructuur ......................................................... 69

12.4.2

Incidenten geweldsgebruik................................................................................... 72

Gemeenschapsgerichte politiezorg ................................................................................ 73

13.1

Coördinatie tussen verschillende politiediensten ............................................................. 73

13.2

Imago van de politie .................................................................................................. 73

13.3

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen ............................................................ 73

14

OCAD ............................................................................................................................ 74

15

Aangemelde klachten ................................................................................................... 76

15.1

Analyse van de geregistreerde feiten gekoppeld aan de klachten gemeld bij het Comité P .... 80

15.2

Analyse van de geregistreerde inbreuken gekoppeld aan de strafonderzoeken ten laste van
politieambtenaren gevoerd door de Dienst Enquêtes P van het Comité P ............................ 82

16

Vonnissen en arresten .................................................................................................. 83

16.1

Beslissingen meegedeeld aan het Comité P ................................................................... 83

16.2

Per vervolgd lid van de geïntegreerde politie ................................................................. 87

16.3

Per tenlastelegging .................................................................................................... 90

16.3.1

Misdaden en wanbedrijven die door de Grondwet gewaarborgde rechten schenden ...... 90

16.3.2

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw ............................................... 91

16.3.3

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een
openbaar ambt uitoefenen ................................................................................... 92

16.3.4

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde door bijzondere personen gepleegd 93

16.3.5

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid .......................................... 93

16.3.6

Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid ..
....................................................................................................................... 94

16.3.7

Misdaden en wanbedrijven tegen personen ............................................................ 95

16.3.8

Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen ...................................................... 96

16.3.9

Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van
informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen,
verwerkt of overgedragen .................................................................................... 97

16.3.10

Verkeer ......................................................................................................... 98

16.3.11
16.4
17

Bijzondere wetten ........................................................................................... 99

Besluit ................................................................................................................... 100

Diverse beschouwingen in verband met tucht ............................................................. 101

17.1

Overmaking van informatie aan het Comité P .............................................................. 101

17.2

Jurisprudentiegegevensbank ..................................................................................... 101

17.3

Opvolging van dossiers die “voor tuchtrechtelijk gevolg” door het Comité P aan de
politiediensten overgemaakt zijn ................................................................................ 101

17.4

Aanbevelingen ........................................................................................................ 103

17.4.1

Tuchtwet ......................................................................................................... 103

17.4.2

Uitstellen van een tuchtdossier ........................................................................... 104

DEEL III OVERZICHT AANBEVELINGEN 2002 - 2010 .......................................................... 107
1

Wijkwerking ............................................................................................................... 108

2

Recherche .................................................................................................................. 110
2.1

Moordonderzoek Annick Van Uytsel ............................................................................ 110

2.1.1

Verbeteren van de afstapping ter plaatse ............................................................. 110

2.1.2

Verbeteren van de afhandelingskwaliteit van moordonderzoeken ............................. 110

2.1.3

Verbeteren van het informatiebeheer en –systeem ................................................ 111

2.1.4

Verbeteren van de kennis en kunde .................................................................... 111

2.1.5

Doorbreken van de „hegemonie‟ van de onderzoeker ............................................. 112

2.1.6

Verbeteren van de inzet van misdrijfanalisten ....................................................... 112

2.1.7

Opleiding ........................................................................................................ 112

2.2

Varia ..................................................................................................................... 113

3

Verkeersveiligheid ...................................................................................................... 114

4

Genegotieerd beheer van de publieke ruimte .............................................................. 115

5

4.1

Manifestaties .......................................................................................................... 115

4.2

Voetbal .................................................................................................................. 117

4.3

Beheer bestuurlijke informatie ................................................................................... 118

Onthaal ...................................................................................................................... 119
5.1

Onthaalproces ......................................................................................................... 119

5.2

Infrastructuur ......................................................................................................... 119

6

Interventie ................................................................................................................. 121

7

Interne klachtafhandeling .......................................................................................... 122

8

Slachtofferbejegening................................................................................................. 123

9

Geïntegreerde werking en steun ................................................................................. 124
9.1

Tussen politiediensten en andere organisaties of diensten met politionele bevoegdheid ...... 124

9.2

Over politiediensten heen ......................................................................................... 125

9.3

Specifieke diensten .................................................................................................. 126

9.4

Van de diensten binnen een politiezone ...................................................................... 127

10

Interne werking politiediensten .................................................................................. 128

10.1

Rekrutering en selectie ............................................................................................. 128

10.2

Opleiding ............................................................................................................... 129

10.2.1

Basisopleiding .................................................................................................. 129

10.2.2

Competentieontwikkeling ................................................................................... 130

10.2.3

Functionele en voortgezette opleidingen .............................................................. 130

10.3

Tucht ..................................................................................................................... 131

10.4

Varia ..................................................................................................................... 132

11

Integriteit................................................................................................................... 133

12

Democratische werking .............................................................................................. 134

12.1

Vrijheidsberoving en opsluitingsinfrastructuur .............................................................. 134

12.2

Incidenten geweldsgebruik........................................................................................ 136

13

Gemeenschapsgerichte politiezorg .............................................................................. 137

INDEX VAN DE AANBEVELINGEN ....................................................................................... 139
INDEX ALGEMEEN ............................................................................................................. 144
GEBRUIKTE AFKORTINGEN ............................................................................................... 146

situering

VOORWOORD
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. Het jaarverslag kan, naast sommige verslagen van
bijzondere onderzoeken, worden geraadpleegd op de website van het Comité P: www.comitep.be.
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 (deel I) geeft verantwoording over de wijze waarop het Comité P zijn opdrachten
vervult, rekening houdend met de middelen waarover het beschikt.
Het observatoriumrapport (deel II) met de inhoudelijke weergave van de bevindingen opgetekend in
zowel toezichtsonderzoeken, klachtonderzoeken als bepaalde strafonderzoeken, wil bijdragen tot een
beter inzicht in het functioneren van de politie.
Het observatoriumrapport 2010 is gestructureerd op basis van de volgende politiefunctionaliteiten:
wijkwerking;
recherche;
verkeersveiligheid;
genegotieerd beheer van de publieke ruimte;
onthaal;
interventie;
interne klachtafhandeling;
slachtofferbejegening.
Verder wordt aandacht besteed aan de volgende thema‟s: bepaalde aspecten van de geïntegreerde
werking en steun, de interne werking van de politiediensten, vonnissen, arresten en tuchtbeslissingen
inzake politieambtenaren, de integriteit en de democratische werking van de politiediensten en de
aangemelde klachten.
Voor de verschillende hiervoor vermelde onderwerpen formuleerde het Vast Comité P in de periode
2002-2010 bovendien een groot aantal aanbevelingen. Het Comité P wenst voortaan de uitvoering van
deze aanbevelingen prioritair en systematisch verder op te volgen. Via classificatie en selectie naar
actuele relevantie werden enkele honderden uitgebrachte aanbevelingen uit onderzoeken en
jaarverslagen opgelijst en indien opportuun geherformuleerd met het oog op toekomstige opvolging. Er
werd over gewaakt dat deze aanbevelingen op een niveau werden gebracht geldend voor alle
politiediensten. Het observatoriumrapport geeft een overzicht van deze aanbevelingen per functionaliteit
en kwaliteitscriterium. Met het corpus van aanbevelingen in deel III levert het Comité P een praktisch en
concreet overzicht van belangrijke verbeterpunten die kunnen bijdragen tot de optimalisering van de
politiewerking ten dienste van de samenleving en de individuele burger. De uitvoering van deze
aanbevelingen zal in de loop van 2011 en daarna formeel worden geverifieerd aan de hand van een
stuurbord.
Ook in 2010 ontving het Comité P heel wat klachten (2 459) van burgers over het optreden van de
politie in uiteenlopende situaties.
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 2010 is gestegen met 2,4%
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 2010.
Per 100 klachten die het Vast Comité P in de loop van 2010 behandelde en waarover het zich uitsprak,
werden er 12,1 gegrond verklaard tegenover 87,9 zonder grond, zonder voorwerp of niet bewezen.
Van de aangemelde schendingen die het Comité P registreerde bij de klachten die het rechtstreeks
ontving, had 6,3% betrekking op een agressieve houding van de politieambtenaar. In vergelijking met
2009 is dit een toename met 21,4%. In 2006 bedroeg het aandeel van deze schending nog 2,6% van
het totaal aantal geregistreerde schendingen. Onjuiste vaststellingen of onbevoegdheid zijn voor het
eerst sinds 2007 niet meer de vaakst geregistreerde tekortkoming. Het niet akteren, ongelijk
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behandelen of niet eenvormig optreden en klantonvriendelijkheid zijn andere vaak voorkomende
inbreuken die aangeklaagd werden.
In de periode 2004-2006 werd voor ongeveer 72% van de klachten gedurende het lopende kalenderjaar
zelf nog een beslissing genomen. Dit percentage steeg in 2007 tot 77% en in 2008 tot 79%. In 2009
werd 85% van de klachten hetzelfde kalenderjaar afgesloten. Van de 2 459 klachten die het Comité P in
2010 ontving, werd 79,9% nog hetzelfde kalenderjaar afgesloten op het niveau van het Comité P.
Op 10 december 2009 besliste de Kamer van volksvertegenwoordigers om de nieuwe leden van het Vast
Comité P te benoemen voor een mandaatstermijn van vijf jaar (inmiddels aangepast tot 6 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 2010 even stilstaan bij de grote en voortdurende inzet van alle medewerkers van het
Comité P, zowel van de ondersteunende diensten als van de Dienst Enquêtes P. Zij verdienen hiervoor,
ook nu weer, onze bijzondere erkentelijkheid en dank.

Bart Van Lijsebeth

Guy Cumps

Voorzitter

Ondervoorzitter

Herman Daens

Diane Reynders

Emile Dejehansart

Vast Lid

Vast Lid

Vast Lid
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HET VAST COMITÉ P, OBSERVATORIUM VOOR EEN GLOBALE VISIE OP DE
POLITIEZORG

1.1

Ten dienste van de wetgevende macht

De rol van het Comité P is onlosmakelijk verbonden met het principe van de scheiding der machten.
Hoewel het een onafhankelijke instelling is, treedt het Comité P hoofdzakelijk op ten behoeve van de
wetgevende macht, in het bijzonder om deze bij te staan in zijn grondwettelijke toezichthoudende
functie op de uitvoerende macht. Het voeren van strafonderzoeken door één van de onderdelen van het
Comité P, met name de Dienst Enquêtes P, vormt hierop een uitzondering aangezien dit gebeurt onder
de leiding en het gezag van de rechterlijke macht, in casu de procureur-generaal bij het hof van beroep,
de procureur des Konings, de arbeidsauditeur, de federale procureur of de onderzoeksrechter.
Het Comité P treedt als dusdanig steeds op als een externe instelling, zowel ten aanzien van de
uitvoerende macht (ministers, gouverneurs, burgemeesters, politiecolleges, …) als ten aanzien van de
politiediensten (lokale en federale politie, bijzondere inspectiediensten, ambtenaren met politiebevoegdheid, …) die daarvan afhangen. Het is eveneens onafhankelijk ten aanzien van de voornoemde
rechterlijke macht (openbaar ministerie, hoven en rechtbanken).
Deze specificiteit onderscheidt het Comité P van andere inspectie- of toezichtsorganen die meer gericht
zijn op inspectie en afhangen van de uitvoerende macht, zoals de Algemene inspectie van de federale
politie en van de lokale politie (AIG) die functioneert onder het gezag van de ministers van Binnenlandse
Zaken en van Justitie, alsook van de diensten intern toezicht die geïntegreerd zijn in de structuur van de
politiediensten zelf.

1.2

Missie

Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van zijn opdrachten heeft het Comité P
geoordeeld dat de eerder opgemaakte missieverklaring ongewijzigd kon blijven. Deze luidt als volgt:
“Het Comité P wil bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en gemeenschapsgerichte politie.
Het is de externe instelling die onder de begeleiding van het federale parlement belast is met het
toezicht op de globale werking van de politie-, inspectie- of controlediensten en op de uitoefening van de
politiefunctie door alle bevoegde ambtenaren. In het bijzonder ziet het Comité P toe op de wijze waarop
de doeltreffendheid, doelmatigheid en coördinatie worden verwezenlijkt en op de wijze waarop de
fundamentele rechten en vrijheden worden nageleefd en actief gestimuleerd.
Het Comité P wil, als observatorium van de politiefunctie, op basis van eigen onderzoek en analyse,
zowel op eigen initiatief als op vraag:




de beeldvorming rond de politiefunctie en -werking permanent actualiseren;
de politiewerking beoordelen en zich erover uitspreken en;
aan de bevoegde (politie)overheden voorstellen en adviezen verstrekken.

Daarnaast wordt ook voorzien in gespecialiseerde onderzoekers ten behoeve van de gerechtelijke
overheden voor het voeren van strafonderzoeken die bij voorrang worden uitgevoerd in die domeinen
die ook nuttige informatie opleveren voor de observatoriumfunctie.
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De vijf leden van het Comité P streven ernaar om in overleg en samen met alle medewerkers
bovenvermelde opdrachten te realiseren:









1.3

door zich in de eerste plaats toe te leggen op de organisatie en werking van de politiediensten;
met bijzondere aandacht voor een proactieve en constructieve aanpak van de problemen;
onafhankelijk van de politiestructuur en de politieoverheden;
op een objectieve en methodologisch onderbouwde wijze;
door permanent een hoog niveau van professionalisme na te streven;
door als lerende organisatie naar uitmuntendheid te streven;
in een positieve werksfeer;
en dit via een specifieke, collegiale en pluralistische besluitvorming”.

Observatoriumfunctie

Sinds zijn oprichting heeft het Comité P het hoofd moeten bieden aan een exponentiële toename van het
aantal individuele klachten en aangiften. De behandeling van deze klachten en aangiften heeft een
aanzienlijke invloed op de werklast van het Comité P. Daarom heeft de wetgever het Comité P
uitdrukkelijk verzocht om zijn activiteiten toe te spitsen op zijn essentiële opdrachten en
taken, met name de bescherming van de grondwettelijke rechten en fundamentele vrijheden
van de burgers, alsook de coördinatie en doelmatigheid/doeltreffendheid van de politiediensten.
Deze opdracht meent het Comité P optimaal te kunnen vervullen via zijn observatoriumfunctie, en dit
ten voordele van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, alsook van de verschillende politieverantwoordelijken zelf.
De hoofdaccenten van het observatorium liggen in het toezicht op de politiefunctie in haar geheel en in
het bijzonder op de coördinatie, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de politiediensten en de
diensten en ambtenaren met politiebevoegdheid, evenals op de manier waarop zij omgaan met de
bescherming van de rechten en vrijheden van de burger.
Naast de eigen expertise in de instelling zal het Comité P, waar nodig, een beroep doen op externe
expertise. Het proces van de beeldvorming verloopt zowel proactief als reactief en zowel op eigen
initiatief als op vraag. Waar mogelijk, worden uitspraken binnen de kortst mogelijke termijn gedaan,
zowel over de sterke punten en de verbeterpunten als over de disfuncties.

Het Comité P vervult deze opdracht via:
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het verzamelen en registreren van informatie;
onderzoek op het terrein en analyse;
het verspreiden van zijn conclusies;
het verstrekken van advies en aanbevelingen op lange, middellange en korte termijn, al dan
niet vanuit een „early warning‟-gedachte;
het opvolgen van de gedane aanbevelingen.

situering

1.4

Organisatie

Het Vast Comité P wordt in zijn taken bijgestaan door een Dienst Enquêtes (hierna Dienst Enquêtes P
genoemd) en ondersteund door een administratieve dienst.

1.4.1

Het Vast Comité P

Het Vast Comité P is samengesteld uit vijf werkende leden, onder wie een voorzitter – die een
magistraat moet zijn – en een ondervoorzitter. Voor elk van hen worden twee plaatsvervangers
benoemd. Het Vast Comité P wordt bijgestaan door een griffier.

1.4.2

De Dienst Enquêtes P

De Dienst Enquêtes P wordt geleid door een directeur-generaal bijgestaan door twee adjunct-directeursgeneraal. Ze worden door het Vast Comité P benoemd voor een termijn van vijf jaar, die vernieuwbaar
is.
De leden van de Dienst Enquêtes P dragen allen, zonder onderscheid van niveau of graad, de titel van
commissaris-auditor.

1.4.3

De ondersteunende diensten

Het Vast Comité P en de Dienst Enquêtes P worden bijgestaan door administratieve medewerkers die,
onder leiding van de griffier, de nodige ondersteuning geven op logistiek en infrastructureel vlak.
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1

SLEUTELPRESTATIES

1.1

Onderzoeken van het Vast Comité P

In 2010 heeft het Vast Comité P 14 nieuwe toezichtsonderzoeken geopend, naast de 40 lopende
toezichtsonderzoeken, en heeft het 2 459 nieuwe klachten ontvangen. De Dienst Enquêtes P voerde 281
strafonderzoeken.

1.2

Beslissingen

Meermaals heeft het Comité P de wens uitgedrukt zijn rol niet beperkt te zien tot deze van een
eerstelijnsklachtenbureau. Vandaar onder meer de permanente aandacht om toezichtsonderzoeken te
voeren naar actuele en relevante thema‟s over het politiefunctioneren en om hierover aan het parlement
te rapporteren.
Het aantal klachten en aangiften die rechtstreeks bij het Comité P worden aangemeld, evolueert jaar na
jaar in stijgende lijn. In 2010 werden 2 459 klachten geregistreerd, zijnde 2,4% meer dan in 2009, dat
al het meeste aantal klachten ooit kende. De stijging is, in vergelijking met de periode voor 2008,
evenwel minder sterk. Toen kon jaarlijks een stijging van circa 5% worden opgetekend, terwijl deze
toename in 2009 en 2010 rond de 2,5% schommelt.
In dit deel worden de beslissingen besproken die het Vast Comité P nam in de dossiers die het in de loop
van 2010 behandelde. De meeste van deze klachten werden in de loop van 2010 aan het Comité P
gemeld. Daarnaast werden ook een aantal klachtendossiers, geopend in 2009 of eerder, nog in 2010
behandeld. Aandacht gaat zowel naar het aantal en de aard van de genomen beslissingen. Het betreft
enkel de klachten die rechtstreeks bij het Comité P werden aangemeld. Het gevolg dat gegeven werd
aan klachten die burgers en overheden kenbaar maakten bij de diensten intern toezicht van de
politiediensten, de AIG of diverse overheden zit niet vervat in de onderstaande cijfers.

1.2.1

Door het Vast Comité P in 2010 genomen beslissingen in
klachtendossiers

Elke klacht die het Comité P ontvangt, kan rekenen op eenzelfde nauwgezette behandeling. Gezien de
omvang van het aantal ontvangen klachten is het echter onmogelijk om elk van deze klachten zelf ten
gronde te behandelen. Het Vast Comité P kan beslissen om de behandeling van een klacht over te
dragen aan de betrokken politiedienst(en) overeenkomstig artikel 10 van de wet van 18 juli 1991 tot
regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de
dreigingsanalyse. Deze overdracht kan gedeeltelijk of volledig zijn, waarbij deze laatste vorm, intern de
„autonome afhandeling‟ genoemd, onder meer ook de eindbeslissing over de gegrondheid van de klacht
of aangifte inhoudt. In 2009 nam het Vast Comité P voor 544 klachten dergelijke beslissing, wat toen
reeds in vergelijking met 2008 een toename met 9% inhield. Dit jaar stijgt dit aantal tot 607 dossiers,
een toename met 11,4% ten opzichte van 2009. Dit betekent dat bijna een vierde van de klachten die
het Comité P in de loop van 2010 ontving voor „autonome afhandeling‟ aan de betrokken diensten werd
overgemaakt.
Bij een aantal andere klachten dient het Comité P vast te stellen dat het ratione materiae of personae
onbevoegd is en de klager moet doorverwijzen. In andere gevallen bleek dat de klacht reeds aan andere
diensten was overgemaakt en daar in behandeling was, waardoor het Comité P zich van verder
onderzoek onthield.
Het Comité P ontving in 2010 2 459 nieuwe klachten. Een belangrijk deel van deze klachten, zijnde
1 962 klachten of 79,8%, werd het lopende jaar zelf nog behandeld. De overige 20% is nog in
onderzoek. Naast deze 1 962 klachten werden in 2010 ook nog 308 klachten behandeld die in 2009 bij
het Comité P waren aangemeld. Achtenvijftig dossiers afgesloten in 2010 vonden hun oorsprong in 2008
of eerder. In totaal werden in 2010 dus 2 328 klachten behandeld. Aan deze 2 328 klachten kunnen
3 930 beslissingen worden gekoppeld. Dit is een opvallende daling in vergelijking met 2009; 13,7%
minder beslissingen. In de tabel hierna wordt een overzicht geboden van deze 3 930 beslissingen. Merk
op dat deze cijfergegevens betrekking hebben op het aantal door het Vast Comité P genomen
beslissingen en niet op het aantal behandelde klachten. Aan een klacht kunnen meerdere beslissingen
worden gekoppeld, eventueel onder diverse categorieën onder te brengen. Bij de klachten die voor
„autonome afhandeling‟ aan betrokken politieoverheden werden overgemaakt, wordt enkel de beslissing
„autonome afhandeling‟ als beslissing komende van het Vast Comité P in rekening gebracht. De

8

deel I : activiteitenverslag
beslissingen die de betrokken politiediensten nadien in deze klachten nemen, worden hier niet in
rekening gebracht.
Tabel 1:

Overzicht van de 3 930 door het Vast Comité P in 2010 genomen beslissingen in 2 328
klachtendossiers
2010
na
studie
van de
klacht

na
onderzoek
van de
klacht

94

574

Ongegrond/zonder voorwerp

21

36

Onvoldoende bezwaren

16

109

Geen concrete elementen

32

13

Geen fout (+felicitaties)

22

288

3

128

BESLISSINGEN

Beslissingen tot voorlopige afsluiting; klacht zonder grond of niet bewezen

Geen disfunctie
Beslissingen tot voorlopige afsluiting; onbevoegd

483

27

Onbevoegd ratione personae

81

5

Onbevoegd ratione materiae

184

22

Betwisting van de vaststellingen

218

Beslissingen tot overmaking van de inlichtingen aan betrokken overheid

447

Beslissingen tot voorlopige afsluiting; reeds in behandeling door andere dienst

103

Beslissingen tot voorlopige afsluiting; andere

48

177

82

Inopportuun

7

4

Afstand/intrekking klacht

7

3

163

39

Andere
Weigering medewerking

36

Beslissingen tot voorlopige afsluiting; gegronde klachten

133

Individuele fout (overwegen van opmerking/vermaning)

59

Individuele fout (overwegen verder onderzoek op statutair vlak)

11

Individuele fout (overwegen schadevergoeding)

4

Individuele disfunctie (overwegen van opmerking/vermaning)

10

Individuele disfunctie (overwegen verder onderzoek op statutair vlak)

1

Individuele disfunctie (overwegen schadevergoeding)

2

Organisatorische disfunctie

24

Overige

22

Beslissingen tot oriëntering van het onderzoek van de klacht

882

Naar een lid van het Vast Comité P

9

Naar de Dienst Enquêtes P

93

Naar dienst intern toezicht of AIG

173

Naar de gerechtelijke overheden

107

Gewone vraag tot informatie gericht aan de politiedienst

500

Beslissingen tot doorverwijzing voor autonome afhandeling1
Beslissingen tot definitieve afsluiting van de klacht of melding
Overige beslissingen
TOTAAL aantal genomen beslissingen

607
186
87
3 930

1

Enkel de beslissingen tot doorverwijzing voor autonome afhandeling van 607 klachten worden in de tabel opgenomen, de
andere beslissingen die aan deze klachten kunnen worden gekoppeld, zijn niet opgenomen in de cijferanalyse want niet
genomen door het Vast Comité P maar door de behandelende politiedienst.
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Het aantal beslissingen die een oriëntering van het onderzoek van de klacht inhouden, maakt 37,9% uit
van alle in 2010 genomen beslissingen. Dit is een lichte stijging in vergelijking met de in 2009
behandelde klachten en aangiften. Ook het aantal en het aandeel van de beslissingen waarbij het
Comité P zich ratione personae of materiae onbevoegd verklaarde, nam toe en deze beslissingen maken
13% uit van alle in 2010 genomen beslissingen. Onder deze categorie vallen onder meer de
betwistingen van de door de politiediensten gedane vaststellingen. De in dit raam aangeklaagde of
gemelde feiten betreffen rechtstreeks het in vraag stellen van de politionele vaststellingen, veelal
kaderend in de verkeerswetgeving, waarvan de klager of aangever zelf het voorwerp uitmaakt. Nadat
klachten met dergelijke beslissingen in 2009 beduidend minder vaak werden geregistreerd, noteert het
Comité P in 2010 2,8% meer klachten waarbij het voorwerp van de klacht een betwisting van de
politionele vaststellingen betrof. In 2009 werd, in vergelijking met het jaar voordien, reeds een derde
meer beslissingen „onbevoegd ratione materiae‟ genomen en in 2010 noteert het Comité P een toename
met bijna een vijfde van dit type beslissingen.
In de navolgende grafiek wordt een
beslissingscategorieën voor het jaar 2010.
Grafiek 1:

zicht

geboden

op

het
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van

de

verschillende

Aandeel van de verschillende categorieën beslissingen door het Vast Comité P genomen bij
klachtendossiers behandeld in 2010

Beslissingen tot definitieve
afsluiting van de klacht of
melding; 4,7%

Overige beslissingen; 2,2%

Beslissingen tot voorlopige
afsluiting; klacht zonder
grond of niet bewezen; 17%
Beslissingen tot
doorverwijzing voor
autonome afhandeling;
15,4%

Beslissingen tot voorlopige
afsluiting; onbevoegd; 13%

Beslissingen tot oriëntering
van het onderzoek van de
klacht; 22,4%

Beslissingen tot voorlopige
afsluiting; gegronde klachten;
3,4%

Beslissingen tot overmaking
van de inlichtingen aan
betrokken overheid; 12,6%

Beslissingen tot voorlopige
afsluiting; andere; 6,6%

Beslissingen tot voorlopige
afsluiting; reeds in
behandeling door andere
dienst; 2,6%

Van de 2 459 klachten die het Comité P in 2010 ontving, werd 79,8% nog hetzelfde kalenderjaar
afgesloten op het niveau van het Comité P. Dat is een daling van 5,7% in vergelijking met 2009.
Daarnaast behandelde het Comité P nog 366 klachten die het in voorgaande jaren ontving. Ook dit is
een daling, zij het met bijna een vierde. De ontvangen klachten kennen niet allemaal dezelfde
complexiteit en behoeven niet alle dezelfde onderzoeksdaden. Vandaar ook dat de doorlooptijd van
afhandeling zeer variabel is.
In de navolgende tabel worden de beslissingen die het Vast Comité P nam in dossiers die het in de loop
van 2010 behandelde naar categorie opgedeeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klachten
geopend in 2010 enerzijds en de jaren voordien anderzijds.

10

deel I : activiteitenverslag
Tabel 2:

Overzicht van de beslissingen, opgedeeld in categorieën, genomen in de klachtendossiers in
2010 behandeld door het Vast Comité P, met onderscheid naar de openingsperiode van het
dossier2
Klachten
geopend vóór
2010

Klachten
geopend in
2010

Alle klachten
behandeld in
2010

aantal

aantal

aantal

187

419

606

Beslissing tot voorlopige afsluiting; onvoldoende
bezwaren, geen concrete elementen of
ongegrond

65

156

221

Beslissing tot voorlopige afsluiting; geen fout of
disfunctie

128

268

396

Beslissing tot voorlopige afsluiting; onbevoegd

37

415

452

Beslissing tot voorlopige afsluiting; andere

33

218

251

Beslissing tot voorlopige afsluiting; gegrond

71

46

117

Beslissing tot voorlopige afsluiting; individuele
fout

51

35

86

Beslissing tot voorlopige afsluiting;
organisatorische disfunctie

18

6

24

2

5

7

BESLISSINGSCATEGORIE

Beslissing tot voorlopige afsluiting; ongegrond

Beslissing tot voorlopige afsluiting; overig

Bovenstaande tabel toont duidelijk aan dat het type genomen beslissingen gerelateerd is aan de
doorlooptijd van een klacht. Beslissingen tot voorlopige afsluiting omdat het Comité P zich onbevoegd
acht, worden beduidend vaker genomen in klachten die in hetzelfde kalenderjaar worden geopend en
afgesloten. Tot dergelijk besluit kan het Vast Comité P immers relatief snel komen op basis van studie
van de klacht en bijkomende, complexere onderzoeksdaden zijn niet steeds noodzakelijk. Dit in
tegenstelling tot klachten waarbij het Vast Comité P zich uitspreekt over de gegrondheid.

1.2.2

Diversiteit van de beslissingen en aantal beslissingen per klacht

Nadat in 2009 de verscheidenheid in het type beslissingen afnam, stelt het Comité P hierover in 2010
met 83 soorten beslissingen opnieuw een stijging vast, waarmee het peil van 2008 bijna wordt
geëvenaard. Net als in voorgaande jaren kunnen gemiddeld twee beslissingen gekoppeld worden aan
afgesloten klachten waarbij evenwel een onderscheid te noteren is tussen klachten die in 2010 werden
geopend en klachten die van vroeger dateren. Aan klachten geopend in 2010 kunnen gemiddeld
1,8 beslissingen worden gekoppeld, terwijl dit voor klachten geopend in voorgaande jaren
2,8 beslissingen zijn. Dit verschil ligt in de lijn van de voorgaande jaren en is toe te schrijven aan
dossiers die gezien hun complexere aard een langere doorlooptijd kennen en vandaar ook meerdere
beslissingen van het Vast Comité P vereisen. Deze beslissingen behelzen vaak de doorverwijzing van de
klacht voor behandeling en de uiteindelijke uitspraak van het Vast Comité P over de gegrondheid van de
klacht.

1.2.3

Beslissingen over de (on)gegrondheid

Hierna volgen enkele grafieken waarbij de beslissingen over de (on)gegrondheid van de bij het Comité P
ingediende klachten en de aangemelde inbreuken en tekortkomingen worden geschetst. Het betreft hier
de door de klager gepercipieerde inbreuken, tekortkomingen en disfuncties bij de politie. De
referentieperiode is telkens het jaar waarin het dossier bij het Comité P werd geopend. Klachten die door

2

Een klacht kan meerdere beslissingen ressorterend onder verschillende beslissingscategorieën bevatten waardoor geen
kolomtotalen kunnen worden gemaakt. De absolute cijfers worden in verhouding gebracht tot het aantal klachten voor de
betrokken periode; 366 klachten geopend vóór 2010, 1 358 klachten geopend in 2010 en 1 724 klachten behandeld in 2010.
De dossiers met beslissing tot doorverwijzing voor autonome afhandeling werden niet in de berekening opgenomen (in 607
dossiers werd in 2010 dergelijke beslissing genomen).
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het Vast Comité P voor „autonome afhandeling‟ naar de betrokken korpsen zijn doorverwezen, werden
niet in de cijfers opgenomen.

Grafiek 2:

Evolutie van het aandeel van de inbreuken en tekortkomingen, opgedeeld naar categorieën, gelinkt aan de klachten ingediend bij het Comité P en waarbij door het Vast Comité P
werd beslist dat de klacht zonder grond of niet bewezen was3

Bij de klachten die zonder grond of niet bewezen worden geacht, werd in bijna 45% van de gevallen een
tekortkoming aangeklaagd die verband houdt met de houding, het gedrag of de handelingen die de
waardigheid van het politieambt aantasten. Deze categorie inbreuken is jaarlijks de grootste. De tweede
grootste categorie inbreuken wordt gevormd door de tekortkomingen aan de beroepsplichten of het
misbruik van ambt en bevoegdheden. Over de jaren heen schommelt het aandeel van deze rubriek
tussen de 35 en 40%.
Nemen we alle klachtendossiers die in 2010 werden geopend, ongeacht of ze al dan niet gegrond
werden bevonden door het Vast Comité P of niet, dan maken beide rubrieken samen 81% uit van alle
door klagers gemelde inbreuken en tekortkomingen. In 2009 was dit 84% en het jaar voordien 85%.

3

De opdeling en benaming van de verschillende inbreukcategorieën is gebaseerd op de „gele fiche‟ van het Vast Comité P.
Voorbeelden van inbreuken die rechtstreeks de rechten en vrijheden van burgers aantasten door willekeurig, gewelddadig,
onrechtmatig of niet handelen door politieambtenaren in de uitvoering van hun ambt zijn: verzuim hulp te verlenen,
gewelddaden tegen personen en eigendommen en willekeurige vrijheidsberoving. Inbreuken die rechtstreeks de rechten en
vrijheden van burgers aantasten door machtsmisbruik of valsheid in de uitvoering van hun ambt zijn onder andere: afpersing,
diefstal en misbruik van vertrouwen. Onder de categorie „andere strafrechtelijke of niet-strafrechtelijke feiten gepleegd in of
buiten dienst‟ vallen onder meer andere niet-gedefinieerde verkeersinbreuken en -ongevallen in of buiten dienst.
Tekortkomingen door de houding, het gedrag of de handelingen die de waardigheid van het politieambt aantasten behelzen
onder meer discriminatie, gebrek aan beleefdheid of respect en het niet vaststellen of aangeven.
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Grafiek 3:

Evolutie van het aandeel van de inbreuken en tekortkomingen, opgedeeld naar categorieën, gelinkt aan de klachten ingediend bij het Comité P en waarbij door het Vast Comité P
beslist werd dat er sprake was van een individuele of organisatorische fout of
disfunctie

Ook bij de gegrond geachte klachten vertegenwoordigen de inbreukcategorieën „tekortkomingen door de
houding, het gedrag of de handelingen die de waardigheid van het politieambt aantasten‟ en
„tekortkomingen aan de beroepsplichten of misbruik van ambt en bevoegdheden‟ het gros van de initieel
gemelde schendingen. In 2010 vertegenwoordigen klachten met dit type schendingen of disfuncties
85%. Dit is het hoogst genoteerde aandeel sinds 2005.
Hierna wordt, aan de hand van een grafiek, per schendingcategorie, aangegeven welk aandeel het Vast
Comité P in 2010 gegrond dan wel zonder grond of bewijs achtte. Enkel die klachten met een beslissing
refererend aan de (on)gegrondheid van de klacht werden in rekening gebracht. Klachten waarbij zowel
een beslissing verwijzend naar „gegrond‟ als een beslissing in de zin van „zonder grond, zonder voorwerp
of niet bewezen‟ voorkwam, werden niet in de cijfers opgenomen. Dit kan het geval zijn wanneer in een
klacht meerdere politieambtenaren worden aangeklaagd of wanneer het Vast Comité P een individuele
politieambtenaar vrijpleit maar tegelijk een organisatorische disfunctie vaststelt.
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Grafiek 4:

Klachten in 2010 ingediend bij het Comité P opgedeeld naar type inbreuk en waarbij door
het Vast Comité P een beslissing „een/geen individuele fout of disfunctie‟ werd genomen

Per 100 klachten die het Vast Comité P in de loop van 2010 behandelde en waarbij het zich uitsprak over
de (on)gegrondheid, zijn er 12,1 gegrond verklaard tegenover 87,9 zonder grond, zonder voorwerp of
niet bewezen. Deze verhouding wijkt enigszins af van het beeld dat de voorbije jaren werd opgetekend
waarbij iets meer klachten gegrond werden bevonden, met name ongeveer 15%.
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1.3

Doorlooptijd van de klachten bij het Vast Comité P

In de volgende grafiek wordt een longitudinaal overzicht geboden van de afhandeling van de klachten
die rechtstreeks door klagers bij het Comité P zijn aangemeld.

Grafiek 5:

Evolutie van het aantal klachten aangemeld bij het Comité P naar jaar van opening en jaar
van afsluiting door het Vast Comité P4
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De stijgende trend van het aantal klachten die binnen hetzelfde kalenderjaar nog werden afgesloten op
het niveau van het Vast Comité P, die zich sinds 2007 aftekende, wordt in 2010 niet voortgezet. Werd in
2009 85% van de klachten die rechtstreeks bij het Comité P werden gemeld hetzelfde jaar nog
afgesloten, dan is dit in 2010 gezakt tot 79,9%, het peil van 2008.
Toch blijft de gemiddelde doorlooptijd van de klachten die binnen hetzelfde kalenderjaar geopend en
afgesloten werden in 2010 hetzelfde als in 2009, namelijk 38 kalenderdagen. Bij klachtendossiers
geopend en afgesloten in 2008 lag dit gemiddelde op 40 dagen en in 2007 op 51.
Eveneens in lijn met de vaststellingen van de voorgaande jaren is de relatie tussen het aantal genomen
beslissingen in een klachtendossier en de doorlooptijd van desbetreffende dossiers. Namelijk bij dossiers
met slechts één beslissing is de doorlooptijd minder lang dan bij klachten met meerdere beslissingen.
Voor klachten geopend en afgesloten in 2010 is dat 16 dagen tegenover 72 dagen.

1.4

Plenaire vergaderingen

In 2010 heeft het Vast Comité P 48 plenaire vergaderingen gehouden en vier gemeenschappelijke
vergaderingen met het Vast Comité I.

4

Elke kolom geeft aan hoeveel klachten geopend werden in desbetreffend jaar. De kleuren tonen aan in welk jaar de klachten
desgevallend werden afgesloten.
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1.5

Werkbezoeken

Onverminderd de onderzoeken verricht in vele politiediensten door de Dienst Enquêtes P, hebben de
leden van het Vast Comité P ook bezoeken gebracht aan verschillende diensten.

1.6

Jaarverslag 2009

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Comité P zijn jaarverslag 2009 neergelegd bij de Kamer van
volksvertegenwoordigers en de Senaat. Het jaarverslag werd op 15 december 2010 op constructieve
wijze besproken met de leden van de parlementaire begeleidingscommissies van de Comités P en I.

1.7

Verslagen

In 2010 werden acht verslagen overgemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie van het
Comité P, vijf verslagen aan de minister van Binnenlandse Zaken en vier aan de minister van Justitie.
Daarnaast werden diverse verslagen gericht aan gerechtelijke en bestuurlijke overheden. Sommige van
deze verslagen werden tegelijkertijd aan meerdere bestemmelingen overgemaakt.
Over de werking van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) werd een verslag
overgemaakt aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken.

1.8

Adviezen ten behoeve van internationale instanties

Bijdragen ten behoeve van verschillende internationale instanties die toezicht houden op de
mensenrechten
De aandachtspunten van het Comité P inzake bescherming van de fundamentele rechten van de burgers
in het kader van de uitoefening van het politieambt vallen ten dele samen met die van de internationale
instellingen die onder het gezag van de Raad van Europa en de Verenigde Naties toezicht houden op de
eerbiediging van de mensenrechten.
Op vraag van de regering en met de goedkeuring van het parlement, verleent het Comité P geregeld zijn
medewerking aan deze internationale instellingen die toezicht houden op de mensenrechten. De
diversiteit van de kennis en informatie waarover het Comité P beschikt en de knowhow die het heeft
opgebouwd in het opsporen van politionele disfuncties zijn voor deze instellingen van een zeker belang.
Deze samenwerking uit zich op verschillende manieren: meewerken aan het opstellen van rapporten,
ontmoeten van vertegenwoordigers tijdens periodieke of ad-hocbezoeken of beantwoorden van
punctuele vragen.
Zo heeft het Comité P in 2010 zijn bijdrage geleverd tot de opmaak van het antwoord van de Belgische
regering op het rapport over het bezoek aan België van het Europees Comité ter voorkoming van
foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van de Raad van Europa (CPT), dat
plaatsvond van 28 september tot 7 oktober 2009.
Daarnaast heeft het Comité P zijn bijdrage geleverd in het kader van de opmaak van de schriftelijke
republiek van de Belgische regering op de vragen die de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde
Naties had geformuleerd ingevolge de analyse, in maart 2009, van het vijfde periodiek rapport van
België over de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
(BUPO).
Met het oog op de universele periodieke doorlichting van België door de Raad voor de Mensenrechten
van de Verenigde Naties, werd het Comité P bovendien gevraagd om een bijdrage te leveren aan de
opmaak van het nationaal rapport.

Deelname aan internationale expertisenetwerken
Als lid van EPAC (European Partners Against Corruption5) is het Comité P tevens actief gebleven in de
werkgroep “Police Oversight Principles”, voorgezeten door de Britse “Independent Police Complaints
Commission” (IPCC). Deze werkgroep wil gezamenlijke standaarden bepalen voor de instellingen die
5

Dit is een informeel Europees netwerk van instellingen die toezicht houden op de politiediensten en/of strijden tegen
corruptie.
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belast zijn met het toezicht op de politiediensten. Het Comité P woonde ook de jaarlijkse EPACconferentie bij, die werd gehouden in Oradea (Roemenië), van 17 tot 19 november 2010, over het
thema “European conditions for integrity – new perspectives”.
Twee leden van de Dienst Enquêtes P namen deel aan het “Alumni symposium” over het thema “Practice
meets science” dat werd georganiseerd door de “International anti-corruption summer school” (IACSS)
en plaatsvond tussen 27 en 30 september 2010 in Baden bei Wien (Oostenrijk).
Het Comité P heeft tevens beslist zich, als individueel geassocieerd lid, aan te sluiten bij FRANCOPOL,
het Franstalige internationale netwerk voor politieopleiding. Op die manier heeft het Comité P o.m.
toegang tot een virtueel platform waarop kennis wordt gedeeld en uitgewisseld.

1.9

Dienst Enquêtes P

De Dienst Enquêtes P voert verschillende types onderzoeken die bijdragen tot de beeldvorming over het
functioneren van de politiediensten. We onderscheiden de klachtonderzoeken, de strafonderzoeken en
de toezichtsonderzoeken. Hierna volgt een overzicht van het aantal onderzoeken die werden geopend in
2010 en in datzelfde jaar werden toegewezen aan de Dienst Enquêtes P.

1.9.1

Klachtonderzoeken

In totaal werden in 2010 2 459 klachten aan het Comité P overgemaakt: 83 daarvan werden door de
Dienst Enquêtes P onderzocht, 3,4% van het totaal aantal. Dit is een verdere daling ten opzichte van
2009 toen 4,7% van het totaal aantal overgemaakte klachten door de Dienst Enquêtes P werd
onderzocht. In 2008 bedroeg dit aandeel nog 7,9%.

Aantal strafonderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P, vergeleken naar jaar en met
de evolutie 2009-2010

Evolutie

Tabel 3:

Strafonderzoeken

Typologie
Strafonderzoeken
uitgevoerd door de Dienst
Enquêtes P

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

575

568

592

444

281

279

259

281

2009-2010

1.9.2

+8,5%

Voor de eerste maal sinds 2005 stopt de dalende trend die zich voor de strafonderzoeken gevoerd door
de Dienst Enquêtes P aftekende. In 2010 werden 281 strafonderzoeken aan de Dienst Enquêtes P
overgemaakt, een stijging van 8,5%. Er werden opnieuw evenveel strafonderzoeken aan de Dienst
Enquêtes P toevertrouwd als in het jaar 2007.
Een aantal klachten die rechtstreeks aan het Comité P worden gemeld, krijgt een gerechtelijk gevolg. In
2010 werden 13 van deze klachten in datzelfde kalenderjaar aan de Dienst Enquêtes P voor
strafonderzoek overgemaakt.
De hierna volgende tabellen geven enerzijds een zicht op de toewijzer van de strafonderzoeken gevoerd
door de Dienst Enquêtes P in de periode 2006-2010 en anderzijds op het gerechtelijk arrondissement
waar de strafonderzoeken werden behandeld in 2010, naargelang de initiatiefnemer.
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Tabel 4:

Initiatiefnemer van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P, vergeleken
naar jaar en met de evolutie 2009-2010

2006

2007

2008

2009

Aandeel
2009

2010

Aandeel
2010

Evolutie
20092010

149

150

146

137

52,9%

126

44,8%

-11

Onderzoeksrechter

45

54

49

51

19,7%

58

20,6%

+7

Dienst Enquêtes P

34

31

37

33

12,7%

78

27,8%

+45

211

46

46

35

13,5%

16

5,7%

-19

0

0

1

3

1,2%

3

1,1%

0

439

281

279

259

100,0%

281

100,0%

+22

Initiatiefnemer
Procureur des Konings

Klacht
Arbeidsauditeur
Totaal

Wat de toewijzer van de strafonderzoeken voor 2010 betreft, blijft, ondanks een lichte daling in de
absolute en relatieve cijfers, ook in 2010 de grootste toewijzer de procureur des Konings met 126 van
de 281 strafonderzoeken. Ongeveer een vijfde van de strafonderzoeken gebeurde op vraag van een
onderzoeksrechter. Opvallend in 2010 is echter het aantal strafonderzoeken volgend op processenverbaal die tijdens een ander onderzoek of ambtshalve door de Dienst Enquêtes P werden opgesteld.
Voor dergelijke onderzoeken valt een markante stijging van 33 naar 78 eenheden te noteren. Dit
betekent dan ook dat ruim een vierde van de strafonderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P
geïnitieerd waren door diezelfde dienst. Daartegenover staat een halvering van het aantal klachten die
rechtstreeks bij het Comité P worden ingediend en vervolgens een gerechtelijk vervolg krijgen. In 2009
waren deze nog goed voor 13% van het totaal aantal strafonderzoeken, in 2010 is dat nog slechts 5,7%.
Het aantal strafonderzoeken op vraag van een arbeidsauditeur bleef constant.
Gerechtelijke arrondissementen waar de Dienst Enquêtes P in 2010 meer heeft gewerkt zijn Charleroi
(+13 strafonderzoeken), Dendermonde (+9), Tongeren (+9), Mechelen (+8) en Brugge (+6). Merken
we voorts op dat voor het eerst meer strafonderzoeken in Vlaamse gerechtelijke arrondissementen
worden behandeld, namelijk 47,7%, dan in Waalse (37%). Uit cijfergegevens van de voorbije jaren
bleek dat klachten rechtstreeks gemeld bij het Comité P vooral op Vlaamse politiediensten betrekking
hadden, terwijl de strafonderzoeken, toegewezen aan de Dienst Enquêtes P, veeleer vanuit het Waalse
landsgedeelte kwamen.

Onderzoeksrechter

Dienst Enquêtes P

Klacht

Arbeidsauditeur

Totaal

Gerechtelijk arrondissement van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P
in 2010, naargelang de initiatiefnemer

Procureur des Konings

Tabel 5:

ANTWERPEN

6

4

5

0

0

15

ARLON

7

0

0

0

0

7

BRUGGE

2

3

5

4

1

15

BRUSSEL

17

17

4

5

0

43

8

6

7

0

2

23

14

2

3

0

0

19

4

0

2

1

0

7

CHARLEROI
DENDERMONDE
DINANT
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GENT

3

3

2

1

0

9

HASSELT

2

3

2

0

0

7

HUY

0

0

2

0

0

2

IEPER

1

0

2

0

0

3

KORTRIJK

3

1

4

2

0

10

LEUVEN

6

2

2

0

0

10

LIEGE

0

0

1

0

0

1

MARCHE

3

0

7

1

0

11

MECHELEN

4

1

3

0

0

8

MONS

3

5

4

1

0

13

NAMUR

7

0

2

0

0

9

NEUFCHATEAU

2

1

1

0

0

4

NIVELLES

5

2

5

1

0

13

OUDENAARDE

4

1

3

0

0

8

TONGEREN

8

4

3

0

0

15

TOURNAI

4

2

4

0

0

10

TURNHOUT

9

0

2

0

0

11

VERVIERS

4

0

0

0

0

4

VEURNE

0

1

3

0

0

4

126

58

78

16

3

281

TOTAAL

Tussen de gerechtelijke arrondissementen zijn belangrijke verschillen vast te stellen. In de
arrondissementen Aarlen, Verviers, Turnhout, Namen en Dendermonde komt minstens driekwart van de
strafonderzoeken er op vraag van de procureur des Konings. In 2010 is dat gemiddeld 45%. Ongeveer
een derde van de strafonderzoeken die door een onderzoeksrechter voor uitvoering aan de Dienst
Enquêtes P worden overgemaakt, komt van het arrondissement Brussel. Van de onderzoeksrechters in
negen arrondissementen kreeg de Dienst Enquêtes P in de loop van 2010 daarentegen geen enkel
strafonderzoek. Hoei (2) en Luik (1) startten de strafonderzoeken enkel op basis van een proces-verbaal
ambtshalve opgesteld door een lid van de Dienst Enquêtes P. Overige gerechtelijke arrondissementen
waar verhoudingsgewijs voornamelijk een proces-verbaal van een commissaris-auditor aan de basis lag
van de strafonderzoeken in 2010 zijn Veurne (3 op 4), Ieper (2 op 3) en Marche-en-Famenne (7 op 10).
Een derde van de strafonderzoeken ingeleid via deze weg heeft betrekking op vijf arrondissementen:
Charleroi (7), Marche-en-Famenne (7), Nijvel (5), Antwerpen (5) en Brugge (5).

1.9.3

Toezichtsonderzoeken

In 2010 is er in absolute aantallen een daling van het aantal nieuw opgestarte toezichtdossiers van 28
naar 14. Daarenboven verrichtte de Dienst Enquêtes P in 2010 verder onderzoek in de 40 reeds lopende
toezichtsonderzoeken.
De schijnbare daling wordt gecompenseerd door de opening, in 2010, van 37 werkdossiers in voorbereiding op formele toezichtsonderzoeken, waarbij voor 14 van deze dossiers onderzoeksverrichtingen
door de Dienst Enquêtes P gebeurden (zie deel II).

19

deel I : activiteitenverslag

2
2.1

RESULTATEN SAMENLEVING
Het Comité P in de pers

De 189 artikelen die in 2010 verschenen in de nationale pers en waarin het Comité P rechtstreeks of
onrechtstreeks werd genoemd, vallen in 3 grote categorieën in te delen: artikelen naar aanleiding van
de publicatie van verslagen van het Comité P, artikelen over gevoerde onderzoeken naar het optreden
van politiemensen en ten slotte de publicaties over het Comité P zelf.
De eerste categorie zijn de artikelen over het bekend worden van de jaarverslagen en de aanbevelingen
van het Comité en waarvan 19 handelden over het jaarverslag 2008 en 2009 en 7 de aanbevelingen van
het Comité als onderwerp hadden. Over het jaarverslag 2008 kwamen onder andere de werking van de
politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene, het misbruik van politionele databanken, het uitvoeren van
naaktfouilleringen, het verzet van de politie tegen controle door het Comité P aan bod, terwijl over het
jaarverslag 2009 onder andere de ongevallen met dienstvoertuigen, het verdwijnen van in beslag
genomen geld en de slachtofferbejegening de nodige aandacht genoten.
De tweede categorie omvat persartikelen die verschenen over gevoerde onderzoeken naar het optreden
van politiemensen. De meeste artikelen houden verband met de uitoefening van recherchetaken.
Eenenzestig keer kon een artikel hiermee in verband worden gebracht, waarbij in de overgrote
meerderheid, 56 artikelen, verwezen wordt naar het onderzoek van de moord op Annick Van Uytsel.
Andere artikelen vermeldden onderzoeken naar: het optreden van de politie bij dringende interventies
(9), de interne werking van de politie (7), het optreden van politiediensten bij evenementen in de
publieke ruimte (5), en in mindere mate het optreden van politiemensen in het domein van de
verkeersveiligheid (1).
Dertig persartikelen behandelden onderzoeken naar schendingen inzake integriteit en 12 artikelen
hadden betrekking op aspecten van democratische werking van de politie.
De laatste categorie handelde over de interne werking van het Comité P. Er waren hierover 38 bijdragen
in de pers waarbij 19 artikelen handelden over mogelijke onregelmatigheden binnen het Vast Comité P,
16 artikelen berichtten over de gebeurtenissen rond (voormalige) leden van de Dienst Enquêtes P.
Overige onderwerpen die aan bod kwamen, waren het nieuwe beleid van het Comité P, het onderzoek
dat door het Comité P werd gevoerd in de zaak-Dutroux en de onafhankelijkheid van het Comité P.

2.2

Parlementaire vragen

Geregeld zijn onderzoeken en verslagen van het Comité P de bron of de referentie voor vragen die
parlementsleden stellen aan de ministers over de werking van de politiediensten waarvoor ze
verantwoordelijk zijn. Dat parlementairen aldus door het Comité P behandelde thema‟s overnemen, is
een duidelijk voorbeeld van de rol die het Comité P vervult ten dienste van de wetgevende macht.
In 2010 werden in totaal 45 parlementaire vragen gesteld met een verwijzing naar het Comité P. Van
deze vragen werden er 33 in de bevoegde commissies gesteld en werden 12 vragen schriftelijk
ingediend en behandeld in plenaire zitting.
De meeste parlementaire vragen gingen het afgelopen jaar over de recherche (14) waarbij vooral het
dossier inzake het onderzoek van de moord op Annick Van Uytsel de nodige belangstelling kreeg. Andere
vragen hadden o.a. betrekking op de interne werking van de politie (7), interventies van politiediensten
(5) en aspecten van democratische werking van de politie (5) en integer handelen van politieambtenaren (4).
Verder kwamen nog aan bod: de risicoanalyse bij gevangenenvervoer en de tussenkomst in
gevangenissen tijdens stakingen, het misbruik van politionele databanken, het misbruik van het
geluidstoestel op politievoertuigen, het optreden van politieambtenaren ten opzichte van Franstaligen bij
een verkeersongeval in een Nederlandstalige gemeente en het misbruik van het klachtrecht bij het
Comité P in het raam van de interne klachtafhandeling. Ook de inspectiediensten kwamen aan bod met
een vraag over het protocolakkoord tussen de federale politie en de douane.
Tot slot werd ook de interne werking van het Comité P (2 vragen) aangesneden met vragen over het
aantal klachten en de werklast in de schoot van het Comité P.

20

deel I : activiteitenverslag

3

MEDEWERKERS

In 2010 hebben twee personen de administratieve dienst van het Comité P en vier de Dienst Enquêtes P
verlaten. Op 31 december 2010 telde het Comité P 48 commissarissen-auditors en 35 administratieve
medewerkers.

3.1

Opleidingen

Ook in 2010 heeft het Comité P interne opleidingen georganiseerd en deelgenomen aan externe
opleidingen.
In totaal hebben de leden van de Dienst Enquêtes P in 2010 69 opleidingen gevolgd.
Verscheidene leden van het Vast Comité P of van de Dienst Enquêtes P woonden studiedagen bij, over
allerhande thema‟s, als spreker, deelnemer of toehoorder: École Royale Militaire, Universiteit Gent,
federale politie, Centre d‟Études sur la Police, Politeia, Katholieke Universiteit Leuven, Centre for
Parliamentary Studies (Verenigd Koninkrijk), Centrum voor Politiestudies, Anti Corruption general
directorate (Boekarest), Assemblée Nationale France (Parijs), La Sorbonne (Parijs), enz.

3.1.1

Interne

Tijdens de opleidingen georganiseerd voor zowel de Dienst Enquêtes P als de administratieve dienst
kwamen de volgende thema‟s aan bod:
“GAS en administratieve sancties”, “Sanctions communales administratives et sanctions
administratives”, “Gerechtelijke en administratieve organisatie”, “Organisation judiciaire et
administrative”, “Saisie d‟un véhicule et/ou de la marque d‟immatriculation : pourquoi,
comment, quand, par qui ?”, “SNCB, TEC, compétences…”, “Strafrechtspleging”, “Procédure
pénale”, “Fonctionnement CIC”, enz.

3.1.2

Externe

Van de opleidingen voor de Dienst Enquêtes P zijn de volgende thema‟s het vermelden waard:
“4de internationaal colloquium inzake rechercheverhoortechnieken” (federale politie), “20 jaar
private veiligheid” (Politeia), “Actuele ontwikkelingen bij de overheidsopdrachten” (Masterclass),
“ASTRID User Days” (ASTRID), “Balans 1999-2009 gemeentelijke administratieve sancties”
(Studipolis), “Beïnvloedt het verloningssysteem de goede werking van de politie?” (Politeia),
“Beleidsevaluatie” (KULeuven), “Belgische politiebestel heeft dringend nood aan evenwicht”
(Maklu), “Burgerpersoneel bij de politie: meer dan een administratieve waarde” (Politeia),
“Centraal Wapenregister” (École de police fédérale), “Registre Central des armes – gestionnaire
armes” (DSER), “Conferentie Corruptie” (federale politie), “Crime profiling” (GIM), “De politie en
het beroepsgeheim” (Politeia), “De veiligheid van de staat begint bij een sterk lokaal bestuur”
(Koninklijke Militaire School), “Développements récents de la jurisprudence en matière de
marchés publics et screening des marchés de travaux par l‟inspection sociale” (Politeia),
“Développer avec Python” (Egilia), “De wet op de bijzondere inlichtingenmethode” (KULeuven),
“De zoeking onder de schijnwerpers” (Maklu), “Diriger une équipe” (IFA), “Doe jij aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen?” (Centrum voor Politiestudies), “DR Congo 50 jaar
migratie” (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding), “Enquêteur
préalable”
(DSER),
“Environnement”
(Province
Hainaut),
“Evaluatie
van
10 jaar
politiehervorming. Een toekomstvisie op de Belgische politie” (CPS), “Evidence based policing –
Kennis als beste wapen voor het politiewerk” (CPS), “Excel basis” (OFO), “Expertise en marchés
publics de F. et S.” (IFA), “Formation circulation législation” (federale politie), “Homicide” (École
Royale Militaire), “La littérature grise aujourd‟hui en Europe” (ABD BVD), “La parole de l‟enfant
en justice” (ENM), “La publicité de l‟administration et la police” (Politeia), “Langage PERL”
(Egilia), “L‟usage de la force : un monopole à maîtriser” (CEP), “Magistrats et policiers en
communication avec les experts” (CEP), “Manifestaties en evenementen” (Politeia),
“Massavernietigingsterrorisme” (Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie), “Multidisciplinair
forensisch onderzoek: panelgesprek” (KULeuven), “Multiple communities en hun politiële
aanpak” (CPS), “MV FC annuelle – spécialiste MV armes à feu” (DSER), “Nederlands op het
werk” (OFO), “OMA de geocriminele analyse” (DSER), “Persisting the way to integrity” (federale
politie), “Prestatie-audit in de federale overheid – Stand van zaken, evaluatie en vooruitblik”
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(KULeuven), “Reanimatie” (CPS), “Réanimation”, “Recht in beweging” (KULeuven),
“Responsables finaux et conseillers en évaluation” (École nationale des Officiers), “SPSS User
Days” (SPSS), “Strategische analyse – module 3 – beleidsontwikkeling en –ondersteuning”
(Officierenschool), “Statement Validity Analysis” (Atelier du Lien), “Tweedaagse conferentie voor
i2-gebruikers” (i2Group), “Verkrachting. Wie help je door te zwijgen? Een onderzoek naar een
serieverkrachter te Brussel. Verhoorsituaties rond zedenfeiten meer in detail bekeken” (KMS),
“Videoverhoor voor volwassenen” (DSER), “Vlaams Congres Verkeersveiligheid” (Vlaamse
Stichting Verkeerskunde en steunpunt), enz.
De administratieve medewerkers hebben ook de mogelijkheid gekregen om opleidingen te volgen of
studiedagen en colloquia bij te wonen, over diverse onderwerpen zoals:
“10 années de réforme de police” (CEP), “Actua straf(proces)recht” (Kluwer), “Basiscursus
preventieadviseur” (CRESEPT), “Basiskennis Excel verwerven – met noties” (OFO), “Capelo 2010”
(PDOS), “Colloque police et sécurité” (UVCW), “Communicatie van magistraten en politiemensen
met deskundigen” (CPS), “De politie en het beroepsgeheim” (Politeia), “Écrire sans fautes” (IFA),
“Een tekst begrijpen en samenvatten” (OFO), “Éfficacité personnelle” (IFA), “Élaborer des
tableaux en Word” (IFA), “Engels op het werk” (OFO), “Formation pour utilisateurs programme
ITMA” (IFA), “Frans op het werk” (OFO), “Gemeentelijke administratieve sancties en overlast”
(KULeuven), “Gestion de fichiers” (IFA), “La publicité de l‟administration et la police” (Politeia),
“Leesbare overheidsteksten schrijven” (OFO), “Le mineur et la police” (asbl Jeunesse et Droit),
“L‟usage de la force” (CEP), “Néerlandais sur le lieu de travail” (IFA), “Prévention, protection et
bien-être au travail” (CRESEPT), “Réaliser de longs documents en Word” (IFA), “Reanimatie”
(CPS), “Réanimation”, “Rédiger des textes administratifs lisibles” (IFA), “Réseau Apprendre et
Développer” (IFA), “Réunion quant à l‟exécution des arrêts Cakir et Poncelet de la Cour
européenne des droits de l‟homme” (SPF Justice), “Straf- en procesrecht” (Themis), “Techniques
avancées en PowerPoint 2003” (IFA), “Usergroup e-Procurement” (PO Belgium), “Voorbereiding
examen Frans – mondeling” (OFO), enz.

3.2

Socioculturele activiteiten

Het vernieuwde Comité P kon sinds zijn aantreden kennismaken met de werkzaamheden van de Sporten Cultuurkring P & I. Deze vereniging heeft tot doel om buiten de diensturen personeelsleden van de
Comités P en I en hun gezinsleden samen te brengen via culturele en sportieve activiteiten. Het
Comité P besliste om, in partnerschap met het Comité I, de verdere werking van de vereniging te
ondersteunen ter bevordering van de sociale samenhang van beide instellingen.
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4
4.1

MIDDELEN
Dotatie, uitgaven en middelen

Het Comité P huurde tot voor kort twee gebouwen in de Wetstraat, waardoor de diensten van het
Comité P verspreid zaten over twee sites. Deze situatie was niet optimaal door de afstand tussen de
Dienst Enquêtes P en de rest van de instelling. In 2010 werd een protocolakkoord ondertekend met de
diensten van de Kamer voor het gebruik van twee verdiepingen in het complex „Forum‟, een gebouw
behorende tot het patrimonium van de Kamer. In maart 2011 verhuisden zowel het Comité P als het
Comité I naar het bewuste gebouw.
Het Comité P realiseert hiermee een belangrijke besparing omdat er geen huurgelden meer moeten
worden betaald.
De „kinderziektes‟, eigen aan het in gebruik nemen van elk nieuw gebouw, werden snel en vakkundig
verholpen door de technische dienst van de Kamer. Het Comité P zal ook in de toekomst een beroep
kunnen blijven doen op deze dienst.
Ook op andere gebieden is er sinds de verhuizing een nauwere samenwerking met de Kamer. Zo heeft
de Kamer personeel ter beschikking gesteld voor het schoonmaken van de lokalen en kan het Comité P
verder een beroep blijven doen op de drukkerij van de Kamer, zoals dit in het verleden gebeurde, voor
onder andere de visitekaartjes, het briefpapier, de wenskaarten, enz., maar ook voor het drukken van
het jaarverslag.
Tot slot werd ook in een samenwerking voorzien met het economaat van de Kamer.
Wat de kapitaaluitgaven betreft, werden in 2010 op informaticavlak vooral de aankopen van draagbare
computers HP85400P, scanners DR6050C en softwarelicenties (o.a. twee licenties PASW) ingeschreven.
Op de post “II. Kapitaaluitgaven E. Gebouwen” zijn de voornaamste uitgaven het gevolg van de
inrichting van het nieuwe gebouw waarin het Comité P sinds 19 maart 2011 huist (beveiliging,
informatica- en telefoonkabels, gepantserde deuren).

4.2

Proces van controle en goedkeuring van de rekeningen

Elk jaar zendt het Comité P, in de loop van de maand juni en in het kader van de opmaak van de
federale uitgavenbegroting, zijn begrotingsvoorstellen over aan de FOD Budget en Beheerscontrole, en
dit overeenkomstig de instructies die de eerste minister en de minister van Begroting ter zake hebben
gegeven aan de leden van de regering en het parlement.
De door het Comité P gevraagde dotatie wordt dan ingeschreven in Afdeling 33: „Dotaties aan de
instellingen die uit de federale wetgevende vergaderingen voortkomen – Programma 5 – Vast Comité
van toezicht op de politiediensten‟.
In het laatste trimester van het jaar wordt het bedrag van deze dotatie geanalyseerd en worden de
begrotingskredieten die aan het Comité P worden toegekend, goedgekeurd door de Kamer van
volksvertegenwoordigers.
De begroting van het Comité P en alle boekhoudkundige en financiële verrichtingen die daaruit
voortvloeien, maken het voorwerp uit van zowel interne als externe controle.
Met betrekking tot de interne controle, kijken de commissarissen van de rekeningen (twee leden van het
Vast Comité P aangesteld door het Vast Comité P), overeenkomstig artikel 42 van het huishoudelijk
reglement van het Comité P, na of de boekhouding op regelmatige wijze wordt bijgehouden. Zij
analyseren onder andere of de kredieten goed worden besteed en of ze niet worden overschreden en
waken over de strikte naleving van de begrotingsposten die zijn goedgekeurd door de Kamer van
volksvertegenwoordigers. Zij stellen een verslag op dat zij voorleggen aan de externe controle van het
Rekenhof en, in plenaire zitting, aan het Vast Comité P ter goedkeuring van de budgetrekening.
Alvorens de begrotingscijfers 2010 meer in detail te bespreken, is het belangrijk in herinnering te
brengen dat de jaarlijkse begroting van het Comité P is samengesteld uit de dotatie voor dat jaar en de
boni uit het begrotingsjaar n-2.
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Tabel 6:

Vergelijking tussen het begrotingsjaar 2009 en het begrotingsjaar 2010

Begroting

Bedrag

Budgetrekening

Boni

2009

11 775 416,42 EUR

1 924 483,23 EUR

2 062 328,42 EUR

2010

14 159 828,57 EUR

3 219 306,10 EUR

3 256 398,82 EUR

Tabel 7:

Verdeling van de uitgaven 2010

Lopende uitgaven

Kapitaaluitgaven

Gedane lopende
uitgaven

Gedane
kapitaaluitgaven

12 657 900,00 EUR

1 501 928,57 EUR

10 269 713,41 EUR

670 809,06 EUR

Tabel 8:

Voornaamste posten lopende uitgaven

Post

Begrotingskrediet

Uitgave

Saldo

I.A. Leden van het
Comité en griffier

1 165 000,00 EUR

1 021 457,42 EUR

143 542,48 EUR

I.B. Administratief
personeel

2 470 000,00 EUR

2 215 473,37 EUR

254 526,63 EUR

I.C. Personeel Dienst
Enquêtes P

6 370 000,00 EUR

5 260 037,33 EUR

1 109 962,67 EUR

I.E. Gebouwen

1 555 000,00 EUR

1 309 816,60 EUR

245 183,40 EUR

Post

Begrotingskrediet

Uitgave

Saldo

II.E. Gebouwen

1 100 000,00 EUR

584 053,49 EUR

515 946,51 EUR

II.G. Uitrusting en
onderhoud

180 000,00 EUR

9 270,64 EUR

170 729,36 EUR

II.J. Informatica en
bureautica

100 000,00 EUR

77 484,93 EUR

22 515,07 EUR

II.M. Voertuigen

121 928,57 EUR

0,00 EUR

121 928,57 EUR

Tabel 9:

Kapitaaluitgaven

Controle en goedkeuring van de rekeningen
De rekeningen 2009 werden door de commissarissen van de rekeningen geverifieerd en gecontroleerd.
Zij dienden hun verslag in op 30 maart 2010. De rekeningen 2009 werden dan door het Vast Comité P
goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 31 maart 2010. In de loop van de maand juni 2010
werden ze bovendien gecontroleerd door het Rekenhof. Het Rekenhof heeft zijn verslag, dat geen enkele
opmerking bevatte, op 22 juli 2010 overgemaakt.
De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de
rekeningen 2009 van het Comité P op 17 mei 2011 goedgekeurd.
De rekeningen 2010 werden door het Vast Comité P goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van
11 augustus 2011. Ze werden overgemaakt aan het parlement en aan het Rekenhof, dat zijn controle
heeft verricht in de week van 22 augustus 2011. De rekeningen 2010 en de begrotingsvoorstellen 2012
zullen later worden toegelicht aan de Commissie voor de Comptabiliteit.
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DEEL II
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INLEIDING

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 jaarverslag 2009, 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.
Om deze vragen zo adequaat mogelijk te kunnen beantwoorden, voert het Comité P toezichtsonderzoeken naar de werking van de politiediensten. Naast de 47 reeds lopende thematische onderzoeken,
werden in 2010 14 nieuwe toezichtsonderzoeken opgestart. Dit is een daling met 50% t.o.v. de nieuw
geopende toezichtsonderzoeken in 2009 (28).
Twee factoren verklaren deze toch wel opmerkelijke afname van het aantal nieuwe onderzoeken.
Vooreerst kan opgemerkt worden dat, in het kader van een vernieuwde methodologische opbouw van de
te voeren enquêtes, in 2010 niet minder dan 37 voorbereidende „werkdossiers‟ geopend werden die, in
de meeste gevallen, na een eerste verkennende fase, omgezet zullen worden in toezichtsonderzoeken.
Bovendien was het Comité P in 2010 gelast met enkele bijzonder delicate en omvangrijke opdrachten die
een grote impact hadden op de binnen zijn enquêtedienst beschikbare onderzoekscapaciteit.
Het onderzoek dat, ook in de media, het meeste aandacht kreeg, was ongetwijfeld dat naar het optreden
van de politie in het gerechtelijk onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel.
Gelet op de lopende strafprocedure, kan in onderhavig jaarverslag geen toelichting gegeven worden bij
de precieze inhoud van het rapport dat het Comité P ter zake opstelde.
Wel vindt u in het hoofdstuk over de recherche, de aanbevelingen terug die het Comité P ter zake
formuleerde.
Met betrekking tot twee andere belangrijke en complexe thema‟s legde het Comité P verslagen neer bij
zijn parlementaire begeleidingscommissie: het optreden van de politie in de gevangenissen en het
inzamelen door de politie van vuurwapens (van burgers) in het kader van de nieuwe wapenwet.
Op uitdrukkelijk verzoek van de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité P worden de
resultaten van voormelde verificaties niet opgenomen in dit jaarverslag 2010.
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1
1.1

WIJKWERKING
Problematiek van de domiciliëringen

Sinds haar oprichting in april 2007 heeft de klachtensectie van het Comité P een aanzienlijk aantal
klachten behandeld met betrekking tot domiciliëringen. Op vraag van het gemeentebestuur waaraan de
burger zijn vraag tot domiciliëring gericht heeft, moet de politiezone immers een onderzoek instellen en
een positief of negatief advies uitbrengen.
De omvang van dit type klachten kan worden verklaard door de gevolgen die een negatief advies heeft
voor de burger, onder meer met betrekking tot zijn recht om bepaalde uitkeringen te genieten.
Doorgaans houden de klachten verband met een van de volgende drie aspecten:
1) de betwisting van de conclusies die de politieambtenaar in geval van negatief advies heeft
geformuleerd;
2) de kwaliteit van het onderzoek dat heeft geleid tot een voorbarig negatief advies;
3) de termijn die verstreken is tussen de datum waarop de burger zijn vraag tot domiciliëring
indient en de datum of data waarop de politieambtenaar daadwerkelijk langskomt om het
onderzoek te voeren, als hij al langskomt op het adres.
In een beperkt aantal dossiers hebben de onderzoeksdaden een organisatorische disfunctie aangetoond.
Zo konden de personen belast met de domiciliëringsonderzoeken door de organisatie van hun prestaties,
gezien reglementaire verloven, afwezigheden om diverse redenen tijdens dewelke geen dossiers werden
opgevolgd, die onderzoeken niet verrichten binnen een redelijke termijn.

Om de kwaliteit van het gevoerde onderzoek na te gaan, werd in sommige gevallen inzage gevraagd in
de fiche die de politieambtenaar had ingevuld. In verschillende politiezones zouden deze fiches aan het
gemeentebestuur worden overgemaakt zonder er binnen de politiezone een spoor van bij te houden, wat
elke verificatie bemoeilijkt. Bovendien bewaren sommige politiezones die documenten wel, maar is uit
inzage vaak gebleken dat de erin vervatte informatie erg pover is: het eindadvies is vermeld maar
zonder duidelijke informatie over de tijdstippen waarop en de omstandigheden waarin de politieambtenaar geprobeerd heeft om in contact te komen met de burger en/of zonder de elementen op basis
waarvan de politieambtenaar een negatief advies heeft uitgebracht over de vraag tot domiciliëring.
In een niet te verwaarlozen aantal gevallen hebben de onderzoeksdaden aan het licht gebracht dat de
klachten niet altijd gegrond waren en dat het negatief advies steunde op de vaststelling dat het bewezen
was dat de klagers hadden getracht om fraude te plegen door zich voor te doen als alleenstaande om zo
verhoogde sociale voordelen te krijgen.
In het algemeen komen klachten in verband met domiciliëringen vaker voor in grote steden, in plaatsen
waar veel verhuisd wordt en waar de wijkpolitie soms over een beperkt aantal personeelsleden beschikt.
Een algemeen toezichtsonderzoek is thans gepland naar de tussenkomst van de lokale politie bij de
verificatie van domiciliëringen.

1.2

Partijdigheid en non-interventie in het raam van burentwisten

Veel klachten aangaande wijkwerking zijn het gevolg van burentwisten, waarbij de betrokken partijen
verwachten dat de tussenkomst van de politie hun probleem zal oplossen. Bij dergelijke twisten is er
echter dikwijls geen kant-en-klare oplossing voorhanden. Bijgevolg wordt politieambtenaren belast met
de wijkwerking vaak verweten niets te hebben ondernomen of zich partijdig te hebben opgesteld. Terwijl
de wijkagent in een burenconflict tracht tot een oplossing te komen door bemiddelend op te treden,
wordt dit door de betrokken partijen beschouwd als een vorm van partijdigheid, veelal wanneer de
uitkomst van de bemiddeling voor hen niet bevredigend is.
Uit onderzoek is echter gebleken dat dergelijke klachten zelden gegrond zijn. Er kwam naar voren dat
wijkagenten steeds getracht hebben op objectieve wijze tot een oplossing te komen zonder enige partij
te bevoordelen.
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1.3

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen

Zowel het Comité P als vele andere instanties zoals de Commissie ter begeleiding van de
politiehervorming en de federale politieraad hebben bij herhaling het belang van de functionaliteit
wijkwerking als hoeksteen van de gemeenschapsgerichte politiezorg onderstreept voor de ganse geïntegreerde politie. Het Vast Comité P rapporteerde in meerdere jaarverslagen over de wijze waarop de
politiediensten invulling geven aan deze functionaliteit. Dit leverde de volgende aanbevelingen op voor
het beleid, de praktische organisatie ervan en het meten en evalueren van de werking.

2008

Omdat een kwaliteitsvolle politionele wijkwerking bijdraagt tot een veilige en leefbare
woonomgeving en als dusdanig deel uitmaakt van een integraal veiligheidsbeleid, is het
aangewezen dat een gemeenschappelijke visie hieromtrent per politiezone wordt
goedgekeurd in de zonale veiligheidsraad en wordt gepubliceerd in het zonaal
veiligheidsplan.

2008

Opdat goed geformuleerde doelstellingen voor de functionaliteit wijkwerking zouden kunnen
bijdragen tot de gemeenschapsgerichte politiezorg en dus tot de geïntegreerde en integrale
veiligheidsaanpak beveelt het Vast Comité P aan dat bij zulke doelstellingenbepaling
rekening wordt gehouden met de eigenheid en specificiteit van de wijk en de daarmee
verband houdende, ook door de bevolking en andere externe partners naar voren gebrachte, noden en behoeften betreffende (on)veiligheidsfenomenen. Het is hierbij verder
aangewezen dat deze doelstellingen motiverend en duidelijk zijn voor de betrokken
politiemensen.

Op het gebied van de dagelijkse organisatie is het positief dat de minimale norm van „één wijkagent
per 4000 inwoners‟ nu in bijna alle politiezones wordt gehaald. Nog steeds gaat te weinig aandacht uit
naar de kwalitatieve aspecten van de functionaliteit wijkwerking terwijl deze nochtans essentieel zijn
voor het adequaat realiseren van de gemeenschapsgerichte politiezorg.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:
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2008

doordachte keuzes worden gemaakt op het vlak van de inplanting van het wijkbureau;

2006

de korpsleiding de wijkinspecteurs goed verdeelt over het grondgebied van de zone en de
taken die hen toekomen afbakent. Het Vast Comité P pleit daarbij voor een sterke
territoriale verankering met ruimte voor verregaande deconcentratie waarbij niet wordt
uitgesloten dat wijkagenten bij aanvang van hun dienst vanuit een centrale locatie naar hun
wijken of „gedeconcentreerde antennes‟ vertrekken;

2006

de politiezones beschikken over een wijkdienst die bestaat uit gemotiveerde personeelsleden, doordrongen van de filosofie van community policing;

2006

deze personeelsleden zich nagenoeg uitsluitend kunnen wijden aan de dienstverlening van
de inwoners: zij zijn de ogen en oren van de politie. Idealiter kent de wijkagent zijn
bevolking perfect. Het is aanbevolen bij het toewijzen van bestuurlijke en gerechtelijke
taken aan de leden van de wijkfunctionaliteit rekening te houden met deze finaliteit;

2008

de werking wordt ondersteund door adequate keuzes van de uren waarop de wijkagent
bereikbaar is (in functie van de doelgroep). In dat verband kan bijzondere aandacht worden
besteed aan de aantrekkelijkheid van de functie. Door bv. een aanpassing van zijn uurrooster zal de wijkinspecteur niet enkel zijn inwoners kunnen ontmoeten (op zaterdag, op
zondag, „s avonds) maar ook bepaalde vergoedingen krijgen, een niet onbelangrijk aspect
van het probleem om jongeren aan te werven voor deze functie;

2008

het korpsmanagement en de dagelijkse (middenkader)leiding van de wijkwerking hun
wijkinspecteurs goed omkaderen en ondersteunen. Dit vertaalt zich in een aangepaste
aansturing en coaching en in het gebruik van duidelijke functie- en competentieprofielen
voor de wijkinspecteurs.
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2006

Op het gebied van meten en evalueren ten slotte beveelt het Vast Comité P aan dat de
prestaties en de productiviteit van de wijkinspecteur geregeld worden geëvalueerd en dat
daartoe de nodige instrumenten worden ingevoerd.

2008

Het Vast Comité P beveelt de politiediensten daarbij in het bijzonder aan om de efficiëntie
van de wijkwerking meetbaar te maken door het gebruik van kwaliteitsnormen betreffende
de geleverde prestaties én de impact daarvan bij burgers, overheden en externe partners.
Prestatie-indicatoren die in dit verband gebruikt kunnen worden zijn bv. het aantal
contacten met slachtoffers in het raam van hercontactnames na misdrijven of het aantal
daarbij uitgebrachte preventieve adviezen. Metingen naar de impact kunnen bv. gebeuren
door middel van tevredenheidspeilingen via de Veiligheidsmonitor of andere fijnmazige
bevragingen.
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2

RECHERCHE

2.1

Klachten betreffende huiszoekingen

Ook in 2010 heeft het Vast Comité P veel klachten ontvangen aangaande de uitvoering van huiszoekingen. Hoewel de meeste klachten betrekking hebben op de veronderstelde onrechtmatigheid van
de huiszoeking, wordt steeds meer ook de wijze van uitvoering aangeklaagd. Meer specifiek zouden de
politieambtenaren in de uitvoering van hun taken driest te werk gaan, waarbij de burger als het ware
niet alleen achterblijft in een woning die verre van in haar oorspronkelijke staat werd achtergelaten,
maar daarenboven moet vaststellen dat er beschadigingen werden aangericht.
Bovendien heerst er veel onduidelijkheid over de wijze waarop men schadeloos gesteld kan worden.
Burgers weten niet welke instanties zij daartoe dienen aan te schrijven.
In het raam van klachten aangaande huiszoekingen blijkt ook dat politiediensten geregeld beschuldigd
worden van het wegmaken van persoonlijke bezittingen van de klagers. Sommigen beweren niet op de
hoogte gesteld te zijn van het feit dat de goederen in beslag genomen werden. Anderen beweren dat er
geen of een ongedetailleerde inventaris werd opgemaakt, waardoor er bezittingen verdwenen zijn.
Ook hier kan worden opgemerkt dat klagers doorgaans niet weten hoe zij opnieuw in het bezit kunnen
worden gesteld van hun bezittingen noch welke instantie bevoegd is om ter zake beslissingen te nemen.

2.2

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen

2.2.1

Moordonderzoek Annick Van Uytsel

Uit het onderzoek van het Comité P naar de kwaliteit van het politieonderzoek naar de moord op
Annick Van Uytsel en naar de wijze waarop met de beschikbare informatie over Ronald
Janssen werd omgegaan, heeft het Vast Comité P onderstaande aanbevelingen geformuleerd.

2.2.1.1 Verbeteren van de afstapping ter plaatse
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2009

Het Vast 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. Het Vast Comité P herhaalt zijn aanbeveling van de nood aan een
nationale richtlijn betreffende de afstapping ter plaatse met het doel de praktijken te
standaardiseren en de kwaliteit te verbeteren.

2011

Het is dan ook aan te bevelen om niet alleen blijvend aandacht te hebben voor alle aspecten
van de afstapping ter plaatse maar om daartoe ook verdere concrete initiatieven te nemen
die de kwaliteit ervan moeten verbeteren. Het College van procureurs-generaal zou in deze
een belangrijke stuwende rol kunnen spelen.
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2.2.1.2 Verbeteren van de afhandelingskwaliteit van moordonderzoeken

2011

Opdat een onderzoek effectief zou zijn in de zin van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), dient dit prompt
aangevat te worden en, afgewogen aan de eisen van de redelijkheid, een voorspoedig
verloop te kennen.

2011

Het onderzoek moet adequaat zijn in de zin dat het diepgaand en zorgvuldig gebeurt en
moet kunnen leiden tot een beslissing over de oorzaak en de omstandigheden van het
betrokken feit en tot de identificatie en de bestraffing van de verantwoordelijken.

2011

Een aantal van de vastgestelde gebreken kunnen in de toekomst ongetwijfeld verholpen
worden wanneer er een gestandaardiseerd draaiboek voor dat soort onderzoeken opgesteld
wordt, zoals voorzien in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011.

2011

Minstens zouden in een dergelijk draaiboek, of in een ander document met dezelfde
finaliteit, met name het verbeteren van de afhandelingskwaliteit van moordonderzoeken,
moeten aan bod komen: de afstapping, checklists, de structuur, het leiderschap, de inbreng
van misdrijfanalisten, het informatiemanagement en zeer concreet het omgaan met tips en
het bewaren van horizontale overzichten tussen de resultaten van de verschillende
onderzoeksverrichtingen en analyses en het rapporteren over en bijhouden van de
onderzoeksverrichtingen.

2011

De principes van tegenspraak en „review‟ moeten worden ingeschreven in dergelijke
onderzoeken, evenals de benadering van de familieleden en verwanten van het slachtoffer,
zowel tactisch als relationeel tijdens het verloop van het onderzoek.

2011

Een actieplan dient te worden opgesteld dat moet verzekeren dat het draaiboek in de
praktijk ook gebruikt wordt.

2.2.1.3 Verbeteren van het informatiebeheer en –systeem

2011

De nodige initiatieven moeten worden genomen om de MFO-36 in de eenheden te
operationaliseren en de rol en de verantwoordelijkheden van iedere betrokken partij/dienst
te expliciteren. De implementatie hiervan moet bovendien worden verzekerd door middel
van voldoende controleprocedures.

2011

De exclusieve inzet dient gegarandeerd, gedurende de ganse duur van het onderzoek, van
een ervaren en voldoende groot team, samengesteld uit misdrijfanalisten en vatters.

2011

Het gebruik van één performant en flexibel databeheersinstrument, dient garant te staan
voor een goed datamanagement, wat impliceert dat „alle‟ data correct, volledig, gestructureerd ingebracht en up-to-date gehouden worden.

6

Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie (BS 18 juni 2002).
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2011

Het is van belang dat alle personen betrokken bij het onderzoek doordrongen zijn van het
nut om alle informatie te centraliseren in één enkel beheersinstrument. Deze informatie
dient steeds voor iedereen beschikbaar en raadpleegbaar te zijn.

2011

Er moet worden nagegaan of op centraal niveau een dergelijke capaciteit en een performant
beheersinstrument niet voorzien moeten worden om, indien nodig, aan de FGP‟s in dossiers
als de zaak Annick Van Uytsel bijstand te kunnen leveren.

2011

FGP‟s moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zelf voldoende investeren in een
efficiënte werking van de misdrijfanalyse.

2.2.1.4 Verbeteren van de kennis en kunde

2011

Een onderzoek leiden is iets anders dan het stellen van een onderzoeksverrichting op het
terrein. Hoewel sommige onderzoekers ongetwijfeld in staat zijn om beide rollen te
vervullen, zijn beide taken toch onderscheiden en is de geschiktheid van de betrokken
personen voor het ene misschien groter dan de geschiktheid voor het andere. Het spreekt
voor zich dat met dit gegeven rekening dient te worden gehouden bij de samenstelling van
een team en bij de aanduiding van een dossierbeheerder.

2011

Aanbeveling is om het bestaande expertisenetwerk „moordonderzoek‟ uit te breiden.

2011

Hooggespecialiseerde ondersteuning moet worden voorzien op het centrale niveau van de
gerechtelijke politie voor FGP‟s – voornamelijk kleinere – die niet zo gemakkelijk
gespecialiseerde kennis kunnen ontwikkelen en op peil houden.

2011

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de afstemming op elkaar van de technische
en de tactische recherche. In diverse criminaliteitsfenomenen, maar zeker in een
moordonderzoek kan het belang van de forensische opsporing moeilijk onderschat worden.
En hoewel alle betrokkenen er zich van bewust zijn dat de technisch-wetenschappelijke
component van een moordonderzoek belangrijk is, blijkt dat – alvast in dit onderzoeksteam
– de mogelijkheden ervan bij de tactische onderzoekers nog vaak onvoldoende bekend zijn.
Dit geldt zowel inzake de technische mogelijkheden als inzake het verloop ervan en de
afstemming van de diverse disciplines op elkaar bij onderzoek van eenzelfde
overtuigingsstuk. Het verdient dan ook aanbeveling hierin te investeren.

2.2.1.5 Doorbreken van de „hegemonie‟ van de onderzoeker
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2011

Essentieel is dat de „oversten‟ controle verrichten op de vervulling van de opdrachten
verricht ten gevolge van een vordering. Het is net deze kwaliteitscontrole waaraan het
veelal schort in FGP‟s.

2011

Aanbeveling is om daar waar binnen een federale gerechtelijke politie coördinerende niveaus
bestaan, de inhoud ervan zo duidelijk mogelijk te maken en dan wel zodanig dat
onderzoeken niet alleen opgevolgd en gecoördineerd kunnen worden, maar waar nodig ook
gecontroleerd kunnen worden conform artikel 8/6 Wet Politieambt, en dit vanuit het
hiërarchische gezag binnen de politiedienst.
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2011

De verhouding tussen onderzoekers en leden van een gespecialiseerde afdeling van een van
de centrale diensten moet vanuit dat oogpunt worden (her)bekeken.

2.2.1.6 Verbeteren van de inzet van misdrijfanalisten
2011

Aanbevolen wordt na te gaan of de (meer)waarde die de analisten kunnen bieden wel
voldoende gekend is bij onderzoekers en hun hiërarchie.

2011

Vandaag de dag zijn er ook andere analysevormen, zoals de specifieke profielanalyse. Een
(betere) kennis van hun mogelijkheden zou ongetwijfeld misverstanden vermijden en de
aanwending van deze technieken kunnen bevorderen.

2011

Specifiek wat ViCLAS betreft, dienen bijkomende inspanningen te gebeuren om de
toegevoegde waarde die ViCLAS – en zijn analisten – kunnen bieden ten volle te benutten.
Dit veronderstelt een afdwingbare richtlijn, een opleiding en informering van de onderzoekers voor een juist gebruik van de vragenlijst en voldoende capaciteit op het niveau van
de centrale dienst.

2.2.1.7 Opleiding

2011

Betreffende (onderzoeken inzake) zeden en moord werden reeds opleidingssessies
georganiseerd. De vraag is of dit volstaat. De vrijblijvendheid van deelname aan deze
sessies roept op zich en van op afstand bekeken toch wel enige vraagtekens op. Zo bestaat
er inzake „geweldbeheersing door politieambtenaren‟ een ministeriële richtlijn waarin een
minimum aantal uren (her-, bij-)scholing bepaald worden. Niets is evenwel uitdrukkelijk
voorzien (lees „verplicht‟) inzake het op peil houden van de (gerechtelijke) kennis en kunde
noch qua onderzoeksverrichtingen noch qua leiderschapsaspecten en communicatievaardigheden in termen van dossierbeheerder en teamchef.

2011

Verder dient nagegaan welke opleidingsinitiatieven zich opdringen om er zeker van te zijn
dat grootschalige onderzoeken en in het bijzonder moordonderzoeken gebeuren door
daartoe adequaat gevormde en permanent bijgeschoolde onderzoekers en leidinggevenden.

2011

Tegelijkertijd werd vastgesteld dat in de rechercheschool tot op heden geen initiatieven
werden genomen met betrekking tot opleidingen rond het beheer en de leiding van
complexe onderzoeken. Bovendien werd dit door de FGP‟s niet als een opleidingsbehoefte
aangegeven, zo bleek uit een door deze school in 2009 uitgevoerde bevraging. Huidig
onderzoek legt echter dienaangaande een lacune bloot.

2.2.2

2009

Varia
Politioneel optreden in plaatsen voor de erediensten moet gebeuren met voldoende
respect voor de eigenheid van de religie. Het strekt tot aanbeveling om zich op voorhand te
vergewissen van de gebruiken alvorens bv. een huiszoeking uit te voeren tijdens een
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.

33

deel II : observatoriumrapport

34

2009

Sommige problemen met inbeslagnames zijn in bepaalde (recherche)diensten al lang
gekend maar het duurt (te) lang vooraleer ze worden verholpen. De Dienst Enquêtes P voert
regelmatig onderzoek naar het verdwijnen (cf. diefstal, verduistering of nalatigheid) van in
beslag genomen goederen en geld. Het Vast 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.

2010

In het belang van het gerechtelijk onderzoek beveelt het Vast Comité P aan dat nauwgezet
wordt toegezien op een volledige vatting in de algemene nationale gegevensbank
(ANG) van gestolen voorwerpen of documenten die via serienummers
identificeerbaar zijn.
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3
3.1

VERKEERSVEILIGHEID
Opmaken van een proces-verbaal

Politieambtenaren die persoonlijk betrokken zijn bij een inbreuk of die weggebruiker zijn buiten dienst
maken soms een proces-verbaal op. Men kan zich afvragen of het opportuun is een proces-verbaal op te
maken wanneer men betrokken partij is in het incident dat het voorwerp uitmaakt van of aanleiding
geeft tot dat proces-verbaal. Zelfs wanneer het voordeel van de twijfel wordt gegeven aan de
politieambtenaar en het proces-verbaal rechtsgeldig en rechtmatig opgemaakt is, is er immers nog
steeds het probleem van schijn van partijdigheid.

3.2

Betwisting van vaststellingen en het gedrag van de verbalisant dat door
de klager wordt aangeklaagd om de verantwoordelijkheid van zich af te
schuiven of de relevantie van de gestelde daden in twijfel te trekken

Zowat een van de tien klachten die het Vast Comité P in 2010 ontvangen heeft, houdt verband met de
betwisting van de vaststellingen gedaan door een politieambtenaar, en meer specifiek in verkeerszaken.
Dit grote aantal klachten kan ten dele worden verklaard door het feit dat de klager als gevolg van die
processen-verbaal verzocht wordt om een boete te betalen.
Dit domein valt niet onder de bevoegdheid van het Vast Comité P, dat geen standpunt kan innemen
tussen de versie van de politieambtenaar en de argumenten van de klager. In die talrijke gevallen wordt
aan de klager een brief gestuurd om hem de procedure uit te leggen en hem te verzoeken zijn
argumenten te laten gelden ten overstaan van de bevoegde overheid.
Wanneer ook de houding in twijfel wordt getrokken, wordt de procedure van betwisting aan de klager
uiteengezet en wordt de klacht aan de betrokken politiezone overgemaakt zodat ze, indien nodig,
passende onderzoeksdaden kan stellen om te achterhalen of de politieambtenaar zijn boekje te buiten is
gegaan of blijk heeft gegeven van overijver. In sommige dossiers kwam men tot de conclusie dat tegen
bepaalde politieambtenaren vaak dergelijke klachten werden ingediend. Bijgevolg werden die
politieambtenaren gewezen op de geldende norm. Aangezien dit politieoptreden vaak een face-tofacecontact is met de burger en men geconfronteerd wordt met twee soms tegenstrijdige versies van
eenzelfde situatie, is het anderzijds niet altijd mogelijk om vast te stellen of het gedrag van de gelaakte
agent of politieambtenaar al dan niet problematisch is.

3.3

Procedure van onmiddellijke inning is onvoldoende duidelijk voor de
burgers

Naast de betwisting van de vaststellingen, handelt een zeker aantal klachten in verband met processenverbaal opgemaakt in verkeerszaken over de ondoorzichtigheid van de procedures inzake onmiddellijke
inning voor de burgers.
Bij het proces-verbaal van vaststelling van de verkeersinbreuk is een formulier gevoegd voor betwisting
van de vaststellingen dat de klager, binnen een bepaalde periode, dient toe te zenden aan de politiezone
om te worden gevoegd bij het dossier, dat zodra het volledig is aan het parket wordt gestuurd.
Ongeacht of de burger de hem ten laste gelegde feiten heeft betwist of niet, er wordt automatisch een
herinnering tot betaling van de boete per post verstuurd.
Bijgevolg begrijpen sommige klagers niet waarom ze die herinnering krijgen, terwijl ze hun argumenten
waarom ze niet akkoord gaan met het proces-verbaal kenbaar hebben gemaakt. Uit een aantal dossiers
is gebleken dat de klagers, hoewel ze het proces-verbaal hadden betwist, uiteindelijk de boete hebben
betaald zodra ze de herinnering per post hadden ontvangen.
Na de herinneringen per post, is het mogelijk dat het parket, op basis van het dossier, aan de burger
een voorstel tot minnelijke schikking stuurt, ondanks zijn betwistingen. In dat geval blijkt daarentegen
dat de klagers die de minnelijke schikking niet vereffenen, weten dat die weigering van betaling inhoudt
dat ze voor de politierechtbank zullen verschijnen.
Een van de opmerkelijkste vaststellingen bij de analyse van klachten betreffende betwistingen in
verkeerszaken is dat de klager veronderstelt dat het voorstel tot minnelijke schikking vanwege het
parket voortvloeit uit de lakse houding van de verbaliserende politiedienst. Hij gaat verkeerdelijk uit van
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het principe dat de politiediensten niet het nodige gedaan hebben om zijn betwistingen ter kennis te
brengen van het parket.
Uit deze terugkerende klachten zou men kunnen afleiden dat de procedure inzake onmiddellijke inningen
niet erg duidelijk is voor de burger.

3.4

Problematiek van de gehandicaptenkaarten

In 2010 beklaagden verscheidene personen zich over de wijze waarop de politie omging met
parkeerkaarten voor gehandicapten. Deze kaarten werden hen door een politieambtenaar afgenomen en
werden ten onrechte teruggestuurd aan de overheid die ze had uitgereikt.
Uit verschillende dossiers is gebleken dat, ook al hadden de optredende politieambtenaren een
onvolledige kennis van de gebruiksvoorwaarden van die kaart, die klachten in werkelijkheid ongegrond
waren voor zover de kaart niet gelinkt is aan het voertuig maar wel aan de persoon die ze heeft
aangevraagd. Bijgevolg moet de gehandicapte bestuurder of passagier van dat voertuig zijn, is de kaart
niet op permanente wijze toegekend aan het voertuig en mag die dus niet worden gebruikt om op
voorbehouden plaatsen te parkeren wanneer de kaarthouder niet met het voertuig (mee)rijdt.

3.5

Klachten in verband met het niet of slecht functioneren van meettoestellen
en in verband met alcoholcontroles

Bij het Comité P komen ten slotte sporadisch klachten binnen over problemen die de burger zou hebben
met niet of slecht functionerende meettoestellen. Enkele klachten hebben betrekking op problemen in
verband met ijkingsattesten naar aanleiding van snelheidsovertredingen en metingen met een
curvometer.
Klachten in verband met alcoholcontroles hebben soms betrekking op het niet naleven van het recht op
een wachttijd van 15 minuten alvorens de controle te ondergaan.

3.6

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen

Voor de politiediensten is er een gebrek aan duidelijkheid inzake het prioritair rijden door nietpolitieambtenaren omdat het begrip „dringende opdracht‟ (artikel 37.2 van de Wegcode) niet wettelijk
bepaald is en veeleer berust op feitelijke omstandigheden die in concreto moeten worden beoordeeld.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:
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2009

de wetgever het begrip „dringendheid‟ definieert;

2009

een harmonisatie gebeurt van de verschillende wet- en regelgevingen ter zake die tot
duidelijkheid leidt voor alle betrokken actoren, bv. m.b.t. de regelgeving inzake het nietdringend medisch vervoer;

2009

gepaste controles (bv. in grootsteden, tijdens piekuren, bij filevorming, bij nacht, …) uitgevoerd worden en vervolgens bij vastgestelde inbreuken opgetreden wordt;

2009

aandacht wordt geschonken aan de wettelijke lacunes die het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid (BIVV) aanhaalde in zijn brochure over prioritaire voertuigen.

2009

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 bv. onterecht
parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden aan andersvaliden, verhoogt de legitimiteit van
de politie als behoeder van de rechtstaat. Het Vast Comité P beveelt aan dat politiediensten
via volgehouden opleiding en een goede interne communicatie ervoor zouden zorgen dat
medewerkers een betere kennis verwerven van de geldende richtlijnen omdat dit
rechtstreeks kan bijdragen tot een consequent politioneel optreden.
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4

GENEGOTIEERD BEHEER VAN DE PUBLIEKE RUIMTE

4.1

Beheer van een groot aantal aangehouden personen

Naar aanleiding van grootschalige evenementen ontvangt het Vast Comité P vaak meerdere klachten
met betrekking tot ongeoorloofde arrestaties. Vooral de behandeling die de arrestanten te beurt is
gevallen, maakt het onderwerp uit van deze klachten. Een bijzonder aandachtspunt zijn de gevallen
waarin minderjarigen betrokken zijn, waarbij de klachten vooral handelen over de contactname met
vertrouwenspersonen die niet overeenkomstig de vigerende richtlijnen zou hebben plaatsgevonden.
Niet alleen betogingen geven aanleiding tot een klachtenstroom, ook massa-evenementen van culturele
of sportieve aard.
Opvallendst bij de behandeling van dergelijke klachten is de moeilijkheid tot identificatie van de
betrokken politieambtenaren en/of -eenheden, gelet op het feit dat meerdere politiediensten hebben
deelgenomen aan de handhaving van de openbare orde en de klagers hieromtrent geen correcte
informatie kunnen geven.

4.2

„No Border Camp‟

Toen België voorzitter was van de Europese Unie vond een Europese vakbondsbetoging plaats.
Tienduizenden manifestanten kwamen op 29 september 2010 in het centrum van Brussel bijeen. In de
marge daarvan organiseerde de „No Border‟-beweging tussen 27 september 2010 en 3 oktober 2010 een
kamp in het centrum van Brussel. De activisten sloten zich aan bij de Europese betoging en riepen op
om bijeen te komen in de buurt van het Zuidstation in de vooravond van 1 oktober 2010. Bij beide gebeurtenissen van 29 september 2010 en 1 oktober 2010 dienden de politiediensten op te treden en
talrijke identificaties en aanhoudingen te verrichten.

4.2.1

Analyse en conclusies

De politiediensten hebben heel veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de gebeurtenissen van
29 september 2010 en 1 oktober 2010. Zij hebben samengewerkt om informatie te vergaren en hebben
overleg gepleegd over de inzet van menselijke en materiële middelen nodig om die gebeurtenissen
doeltreffend te beheren. De lokale bestuurlijke overheden werden systematisch en voortdurend
geïnformeerd. Zo konden zij de nodige verordeningen uitvaardigen om de filosofie van het genegotieerd
beheer van de openbare ruimte in praktijk te brengen. Hun toepassing door de politiediensten blijkt
bovendien te hebben beantwoord aan de algemene principes van legaliteit, opportuniteit en
proportionaliteit. Zo had de politie nooit de bedoeling om zich te verzetten tegen het recht van komen
en gaan noch tegen het recht van vrije meningsuiting voor elkeen. De uitgangen van het „No Border
Camp‟ werden niet systematisch gecontroleerd. Toen op 29 september 2010 289 van de bijna 1 000 „No
Border‟-activisten werden aangehouden, gebeurde dat voor de helft van hen tijdens de betoging zelf als
gevolg van gedragsproblemen. Op 1 oktober 2010, toen samenscholingen van meer dan vijf personen
verboden waren, hebben de politiediensten er, in een eerste fase, voor gezorgd dat de informatie
verspreid werd en dat de deelnemers aan de betoging gevraagd werd om de plaats te verlaten en zijn ze
pas later tussenbeide gekomen en overgegaan tot de aanhoudingen die zij nodig achtten om elke
massabeweging te vermijden, omdat die in dergelijke omstandigheden moeilijk te controleren zou zijn
geweest.
Er dient op gewezen dat de politieambtenaren erg bewust werden gemaakt van de problematiek van het
beheer van de openbare ruimte tijdens de „No Border Camp‟-week. De filosofie van de bestuurlijke
overheden werd aan iedereen duidelijk gemaakt en toegelicht tijdens verschillende briefings. Hoewel
deze filosofie en de ermee gepaard gaande politieaanpak werden neergeschreven in verscheidene
operatieorders, moet toch worden vastgesteld dat:
1) de regels voor de inzet van personeel in burger niet gepreciseerd waren in het operatieorder van
de ordediensten;
2) de richtlijnen inzake gebruik van dwang door het personeel in burger niet schriftelijk
meegedeeld waren, hoewel ze mondeling besproken waren tijdens de briefing over de betoging
van 29 september 2010;
3) het gebruik van dwang en de inzet van bijzondere middelen niet uitvoerig beschreven waren in
het operatieorder van 1 oktober 2010;
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4)

de leiding, de coördinatie en de samenstelling van het dispositief dat in plaats werd gesteld om
het verzamelcentrum voor aangehouden personen te beheren niet nauwkeurig weergegeven
waren in het operatieorder voor de betoging van 1 oktober 2010.

De maatregelen met betrekking tot de inzet van personeel in burger, die mondeling waren meegedeeld,
blijken niet strikt te zijn opgevolgd. Zo werden activisten van het „No Border Camp‟ aangehouden door
politieambtenaren in burger toen ze hun kraakpand verlieten. Niettegenstaande de vrijheidsberoving
gerechtvaardigd kan worden gezien de omstandigheden, dient dit type daden eerder te worden gesteld
door politieambtenaren in ordehandhavingskledij aangezien het niet gaat om daders die in de diepte
moeten worden opgepakt. Wanneer men dit soort interventies te systematisch verricht in het kader van
het genegotieerd beheer van de publieke ruimte, kan er rolverwarring ontstaan alsook de indruk worden
gewekt dat de politie geïnfiltreerd is in de betoging; vandaar dat sommige kranten kopten dat
geïnfiltreerde politieambtenaren soms de onruststokers speelden.
De inrichting van een verzamelcentrum voor aangehouden personen (VCAP) vergemakkelijkt
ontegenzeglijk het beheer van die personen en biedt zonder twijfel een meerwaarde voor de
eerbiediging van hun rechten. Er moet niettemin op gewezen worden dat het aantal politieambtenaren
die voor die opdracht ingeschakeld waren onderschat was. Zo werden op 29 september 2010 de
fouilleringen oppervlakkig uitgevoerd. De rugzakken werden helemaal niet gecontroleerd. Bijgevolg werd
geen enkel voorwerp dat een gevaar zou kunnen inhouden voor de openbare veiligheid (spuitbus,
duikersmasker, gasmasker, verboden wapens, …) in beslag genomen. Op 1 oktober 2010 werden
minderjarigen die van hun vrijheid beroofd waren anders behandeld, maar werden hun ouders niet
ingelicht zoals voorgeschreven door het artikel 33quater, 3de lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt. Volgens verscheidene klagers zou de politie in het VCAP geweld hebben gebruikt. Hoewel de
slachtoffers en de daders niet geïdentificeerd konden worden, zou de aanwezigheid van bewakingscamera‟s zeker en vast een handig instrument zijn voor alle betrokken partijen.
Met betrekking tot risicopreventie en het gebruik van dwang dient opgemerkt dat:
1) geen van de betrokken diensten intern toezicht aanwezig was op het actieterrein;
2) er formeel geen debriefing werd georganiseerd wegens de te grote werklast en het feit dat de
betogingen relatief vreedzaam verlopen waren. Bijgevolg konden uit de opgedane ervaringen
geen nuttige en concrete lessen worden getrokken. Een debriefing kadert nochtans in het
concept van lerende organisatie gericht op innovatie en kwaliteit dat de geïntegreerde politie
onderschreven heeft;
3) hoewel de keuze om hun dienstwapen al dan niet mee te nemen, wordt overgelaten aan de
politieambtenaren die in burger dienen op te treden, het nuttig zou zijn om daarvan een register
bij te houden. Zo zal de leidinggevende operaties in geval van incident onmiddellijk weten of er
eventueel een of meer wapens verdwenen zijn.

4.2.2

Aanbevelingen

Om een grotere eerbiediging van de rechten en vrijheden van eenieder te waarborgen en het
politiepersoneel in staat te stellen om zich te ontwikkelen binnen een geruststellend en beveiligd kader,
zouden de volgende zaken moeten worden gerealiseerd:
1) in het verzamelcentrum voor aangehouden personen (VCAP) van Etterbeek en in de
onmiddellijke nabijheid bewakingscamera‟s plaatsen;
2) een capaciteitsstudie maken om het politiebestand te bepalen alsook de nodige omkadering te
bieden voor een optimaal beheer van de arrestanten wanneer het VCAP van Etterbeek gebruikt
wordt;
3) een (arrestatie)techniek ontwikkelen die het mogelijk maakt om de wegens openbare orde aangehouden personen te beheren op het niveau van de geïntegreerde politie met het oog op een
standaardisering en optimalisering van de procedures en middelen die moeten worden ingezet;
4) alvorens een operatie aan te vatten, een register bijhouden van de personeelsleden in burger
die hun dienstwapen meenemen in het kader van het genegotieerd beheer van de openbare
ruimte;
5) in het operatieorder nauwkeurig de omstandigheden beschrijven waarin dwang gebruikt mag
worden, alsook de modaliteiten voor de inzet van bijzondere middelen en de voorwaarden voor
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de inzet van personeel in burger en de opdrachten die deze politieambtenaren naar gelang van
de omstandigheden mogen vervullen;
6) in precieze gevallen de dienst intern toezicht inzetten op plaatsen waar voor incidenten wordt
gevreesd;
7) de organisatie van een debriefing meer systematisch formaliseren.

4.3

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen

2002

4.3.1

Het ideaaltypische politionele concept om op een gemeenschapsgerichte wijze met
problemen van openbare orde om te gaan, definieert men sinds het laatste decennium als
het „genegotieerd beheer van de publieke ruimte‟. Dit concept vertrekt vanuit een aantal
uitgangspunten waarbij een grote rol is weggelegd voor de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden en waarbij de politie in het licht daarvan beherend en
regulerend optreedt en dit bij voorkeur op basis van een vertrouwensrelatie met de
bevolking. Eveneens sinds een decennium beveelt het Vast Comité P aan dat dit concept
verder ontwikkeld dient te worden. Met de publicatie van de ministeriële omzendbrief CP 4
op 11/05/2011 (BS 14/06/2011) werd daaraan gevolg gegeven. De toepassing van deze
omzendbrief in de praktijk zou op heel wat punten (kunnen) tegemoetkomen aan de
hieronder geformuleerde aanbevelingen die het Vast Comité P in het verleden uitbracht.

Manifestaties

Vrijheid van vereniging en het vreedzaam manifesteren vormen fundamentele rechten die door de politie
via het genegotieerd beheer van de publieke ruimte dienen gegarandeerd te worden. Om dit conform de
principes van een democratische en gemeenschapsgerichte politiezorg voor alle burgers op een
eenvormige en geïntegreerde wijze te realiseren en dit met zo weinig mogelijk escalatie of gebruik van
dwang en geweld, formuleerde het Vast Comité P de voorbije jaren aanbevelingen op het vlak van o.m.
de voorbereiding (voor), het beheer (tijdens) en de evaluatie (na) van manifestaties en tegenmanifestaties. Vanuit het belang voor een wettelijke, proportionele en subsidiaire handhaving van de
openbare orde ging daarbij bijzondere aandacht uit naar grootschalige aanhoudingen en het politionele
gebruik van dwang en geweld.
Voor een goede voorbereiding en planning beveelt het Vast Comité P aan dat:

2009

een goede informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen lokale en federale politie evenals met,
wanneer nodig, buitenlandse partners;

2009

een risicoanalyse gebeurt met neerslag daarvan in gedetailleerde en volledige operatieorders;

2009

de beleidskeuzes gemaakt in samenspraak met en onder leiding van de bestuurlijke
overheid in deze operatieorders worden geoperationaliseerd en daarbij;

2009

heldere tolerantiegrenzen en beleidsmarges worden aangegeven. Deze dienen in het
operatieorder, met behulp van een eenduidige terminologie en het eenvormige canvas
ontwikkeld door de Nationale School voor Officieren (DSEO), duidelijk te worden uitgelegd
met bijzondere aandacht voor: het gewenste gedrag en attitude van de politiemedewerkers
ten aanzien van de deelnemers, de inzet van de geschikte middelen, de verschillende
hypotheses qua verloop van de gebeurtenissen en hoe daarop te reageren, de te volgen
procedures bij aanhoudingen en de rechten van de aangehoudenen daarbij, en last but not
least de geweldsinstructies.
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Voor een goed verloop van het beheer, in het bijzonder vanwege de leiding, beveelt het Vast Comité P
aan dat:
2009

men in permanent contact blijft met de bestuurlijke overheid tijdens de manifestatie;

2004

vooraf inhoudelijke evaluatiepunten en –criteria worden vastgelegd;

2005

briefings worden gehouden die concrete richtlijnen bevatten voor de medewerkers;

2006

deze richtlijnen consequent en neutraal worden toegepast;

2004

medewerkers maximaal worden gesensibiliseerd, gecoacht, opgevolgd en gesuperviseerd
betreffende de richtlijnen, de gemaakte afspraken en verwachtingen (zeker wat betreft het
gebruik van sprays en de inzet van honden), en dit in het bijzonder bij tussenkomsten waar
de aanwending van dwang en geweld reëel is en de naleving van de wettelijke bepalingen
van groot belang en;

2004

het gebruik van bivakmutsen door politiemensen wordt verboden zonder uitdrukkelijk bevel
van een leidinggevende die daartoe een weloverwogen afweging maakt.

In geval van gebruik van dwang en geweld beveelt het Vast Comité P aan dat:

2004

het gebruik van dwang in concepten wordt uitgewerkt, nauwkeurig wordt beschreven,
trapsgewijs verloopt, op voorwaarde dat dit de actie niet neutraliseert, vooraf aan de
betrokken burgers wordt meegedeeld. Het toezicht op de naleving van deze principes dient
te gebeuren door de politiehiërarchie die op het terrein aanwezig is of die betrokken is bij
het beheer van de gebeurtenis, alsook door de dienst intern toezicht die onder meer daartoe
opgericht is;

2004

een meldingsfiche wordt opgesteld van elk geweldsgebruik ten behoeve van het algemeen
toezicht en de democratisch georiënteerde controle en;

2004

processen-verbaal worden gecontroleerd op het steeds en grondig weergeven van elk
gebruik van dwang en geweld bij het optreden.

In geval van grootschalige aanhoudingen beveelt het Vast Comité P aan dat:
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2006

een procedure wordt ontwikkeld om grootschalige aanhoudingen in de meest ideale
omstandigheden te laten verlopen;

2006

er nauwgezet wordt gerapporteerd met betrekking tot de drank- en/of voedselverstrekking
en de verwittiging van de vertrouwenspersoon;

2006

los van de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik der talen in bestuurs- en/of
rechtszaken, (bestuurlijk) aangehouden personen behoorlijk worden geïnformeerd over de
genomen maatregel (bv. door het gebruik van een standaarddocument in verschillende
talen) en;

2006

indien betrokkenen identificatiebandjes om hun pols bevestigd krijgen, en dit met de
bedoeling om na vrijlating de in bewaring genomen persoonlijke spullen aan de juiste
persoon te kunnen teruggeven, het gebruik van zulke bandjes aan de aangehoudenen wordt
uitgelegd en, om alle stigmatisering te vermijden, het aanbrengen ervan zo veel mogelijk
gebeurt in discretie en bijgevolg uit het zicht van omstanders.
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In functie van een permanent leerproces en een goede evaluatie beveelt het Vast Comité P aan dat:

2010

naar aanleiding van elke grootschalige gebeurtenis of actie en periodiek na een aantal
gelijkaardige meer kleinschalige politieacties, een debriefing wordt gehouden met de
verantwoordelijken van de verschillende diensten en functies met specifieke aandacht voor
het aspect leiderschap en verantwoordelijkheid op het terrein en;

2005

een betere afstemming volgt van de opleiding en training op de praktijk en vice versa met
eveneens meer aandacht voor de aspecten leiderschap en verantwoordelijkheid op het
terrein.

4.3.2

Voetbal

Onderzoek van voetbalgerelateerde (en andere) klachten over het ordehandhavende optreden van de
politie leert dat de interveniërende politieambtenaren soms te weinig weten wat er van hen concreet
wordt verwacht op het terrein. Zulke onwetendheid, of ook nog de schrik om dan iets verkeerd te doen,
leidt soms tot een rigide omgang met de ontvangen richtlijnen en een weinig communicatieve
houding in het optreden ten opzichte van de burger.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:

2004

er veel meer wordt gecommuniceerd met de deelnemers aan evenementen en duidelijk
wordt verwoord wat er verwacht wordt van de aangesproken burger;

2004

de politiemensen met gepast inlevingsvermogen deelnemers hun mening laten ventileren;

2004

pas nadat communicatie en uitleg geen positief effect hebben en/of wanneer een
voorafgaande waarschuwing het gebruik ervan onwerkzaam zou maken, er dwang of geweld
kan worden aangewend en;

2004

om politiemedewerkers efficiënter te laten communiceren met de burger, het onontbeerlijk
is dat ze naar aanleiding van elke (bijkomende) opdracht ook zelf, zowel voorafgaandelijk
als tijdens het verloop, bv. bij onverwachte wendingen, degelijk geïnformeerd worden over
wat van hen concreet verwacht wordt en waarom een bepaalde maatregel wordt genomen.

Uit de gevoerde onderzoeken naar voetbalgerelateerde klachten bleek dat de processen-verbaal te
fragmentarisch worden opgesteld en dat er niet overal sprake is van een (coherent)
verbaliseringsbeleid. De processen-verbaal die voortvloeien uit een actie waarbij meerdere politieambtenaren en supporters betrokken zijn, blijken bovendien te veel „standaardakten‟ waarbij het gedrag
of optreden van individuele supporters of individuele politieambtenaren onvoldoende wordt geïdentificeerd en toegelicht. Ook de bewijsgaring bv. via beeldmateriaal wordt nog te weinig geëxploiteerd.
In dat verband beveelt het Vast Comité P aan dat:

2004

in zulke processen-verbaal de reden van de aanhouding en de context waarin het misdrijf
werd gepleegd, omstandiger worden omschreven;

2004

deze belangrijke principes idealiter ook worden opgenomen in het operatieorder en in
herinnering worden gebracht tijdens de (verschillende) briefings;

2004

erop wordt toegezien dat de processen-verbaal zo veel mogelijk worden opgesteld door de
personen die de vaststellingen hebben verricht;

2004

er voldoende capaciteit wordt ingezet om de redactie van processen-verbaal en verhoren
professioneel te kunnen uitvoeren en;

2004

door de politieleiding hierbij supervisie en coaching gebeurt met betrekking tot het
geleverde redactiewerk.
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Uit verschillende straf- en toezichtsonderzoeken bleek dat naar aanleiding van het begeleiden en
beheren van voetbalwedstrijden en manifestaties in het algemeen er fundamentele verschilpunten naar
voor komen bij de inzet van honden door de politiediensten. Dit brengt het principe van de gelijkwaardige politiezorg in het gedrang, o.m. door de afwezigheid van een eenvormig referentie- en
reglementair kader.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:

2006

er dringend werk wordt gemaakt van een regelgevend kader met betrekking tot de inzet
van honden en;

2006

(bijt)incidenten n.a.v. de inzet van hondenteams worden gerapporteerd aan een centraal
meldpunt.

Bij het begeleiden en beheren van voetbalwedstrijden is een zichtbare en aanspreekbare
eerstelijnspolitie de beste waarborg om, conform de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg, het aantal gevallen van politioneel dwang- of geweldsgebruik te doen afnemen. Meer in het
bijzonder en aangezien het optreden tegenover een individu dat zich in een groep bevindt geen sinecure
is, beveelt het Vast Comité P aan dat:

2009

het principe van de „uitgestelde interventie‟, gekoppeld aan een optimale bewijsgaring, zo
veel mogelijk wordt toegepast en;

2009

indien er vanuit operationeel oogpunt toch moet worden opgetreden, dit best wordt overgelaten aan politieambtenaren die daartoe getraind zijn.

4.3.3

Beheer bestuurlijke informatie

Het verzamelen en exploiteren van bestuurlijke informatie vormt een belangrijke politionele materie.
Het Vast Comité P beveelt in het bijzonder aan dat:
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2008

meer vorming wordt gegeven betreffende administratieve politie en bestaande informaticatools;

2008

na grote evenementen systematische feedback wordt gegeven aan de betrokken diensten;

2008

hierover thematische vergaderingen worden georganiseerd;

2008

de taakverdeling tussen de lokale en de federale politie hierin wordt uitgeklaard en;

2008

de regels in de MFO-3 verder zouden worden verduidelijkt.
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5

ONTHAAL

5.1

Weigering om klachten tegen politieambtenaren te akteren op het onthaal
van politiecommissariaten

Zowat 10% van de klachten die in 2010 gericht werden aan het Vast Comité P had betrekking op de
weigering om de klachten te akteren van burgers die zich aanboden aan het onthaal van een politiedienst.
Sommige burgers wordt de uitoefening van het hoederecht over hun kinderen geregeld belet door hun
ex-partner en zij krijgen van hun advocaat de raad om systematisch klacht in te dienen bij de politie, in
sommige gevallen zelfs wekelijks.
Er dient wel opgemerkt dat de mogelijkheden van de politieambtenaren erg beperkt zijn wanneer de
klager geen vonnis kan voorleggen dat in kracht van gewijsde is getreden. Veel burgers zijn zich daar
niet van bewust en verlangen dat de politie onmiddellijk optreedt. In dezen is een rol voor de politie
weggelegd, nl. de burgers in dergelijke penibele situaties beter begeleiden door hen de juiste procedure
uit te leggen en de nodige informatie te geven. Uit de klachten blijkt dat hier nog ruimte voor
verbetering is.
Een specifiek en vaak terugkerend geval betreft de weigering om klachten te akteren tegen “collega‟s”,
ongeacht of ze deel uitmaken van de politiedienst waar de klager zich aanmeldt om zijn grieven te laten
akteren of niet. In die gevallen tonen de onderzoeksresultaten nog zeer vaak aan dat zelfs de hiërarchie
die weigering om te akteren „gerechtvaardigd‟ vindt, terwijl een politieambtenaar de klacht dient te
akteren, ongeacht de persoon tegen wie die gericht is.
Bij nogal wat politiezones leeft nog te veel de reflex om deze burgers systematisch door te verwijzen
naar het Comité P. Uit analyse van deze klachten blijkt echter dat de dienst intern toezicht van de
betrokken zone veelal het best geplaatst was om de klacht te behandelen.
Hoewel hun „advies‟ om de klager met zijn grieven door te verwijzen naar het Comité P, gerechtvaardigd
zou kunnen worden door de redenering dat een onafhankelijke instelling beter geplaatst is om klachten
tegen de politie te behandelen, wordt deze doorverwijzing door veel burgers als zeer klantonvriendelijk
ervaren. Men voelt zich in de steek gelaten want men verwachtte dat de politie een definitieve oplossing
zou bieden aan de persoonlijke problemen waarmee men te kampen had. Het vertrouwen in de politie
wordt geschaad en indien er al een zekere argwaan bestond ten aanzien van de politie, wordt die in de
ogen van de burger bevestigd als zijnde terecht. Een goede vertrouwensband tussen de „ordediensten‟
en de burger is nochtans een kritieke succesfactor voor een politie die georganiseerd is volgens de
principes van gemeenschapsgerichte politiezorg.

5.2

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen

5.2.1

Onthaalproces

Vanuit een streven naar een gelijkwaardige en kwalitatieve dienstverlening voor de burger die in contact
treedt met een politiedienst is het van belang dat politiechefs voldoende aandacht besteden aan het
organiseren van een kwaliteitsvol onthaal met bijzondere aandacht voor het noteren van klachten en
aangiften aan het politionele onthaalloket.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat wat het onthaalproces betreft:

2005

de politiezones op korte termijn de nodige initiatieven nemen om een duidelijke
procesbeschrijving voor de functionaliteit onthaal uit te werken. Deze nood aan een
uitgeschreven onthaalproces werd ook vooropgesteld in het NVP 2008-2011;

2005

aangezien korpschefs voor de uitvoering van de functionaliteit onthaal nog te vaak steunen
op improvisatie en op operationele processen die niet voldoende gedetailleerd zijn
uitgewerkt of geformaliseerd, de nodige werkinstructies worden geformaliseerd om de
efficiëntie van de onthaalfunctie te verhogen;
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2005

de geïntegreerde politie op korte termijn de nodige initiatieven neemt om de onthaalfunctie
te meten via gepaste indicatoren (aantal bezoekers, snelheid/wachttijden, kwaliteit, aantal
doorverwijzingen per klant/geval, …), waarbij tegelijkertijd moet gestreefd worden naar een
tevredenheidsmeting bij elke bezoeker;

2011

het onthaal in een geest van kwaliteitsvolle, gemeenschapsgerichte en efficiënte
dienstverlening zo veel mogelijk tegemoetkomt aan de noden en verwachtingen van de
burger en van externe (potentiële) partners. Daarom moet voorafgaandelijk gepeild worden
naar de noden en verwachtingen;

2011

de politiezones overwegen om een gespecialiseerd document op te maken voor de
personeelsleden, dat doorgaans „sociale kaart‟ wordt genoemd, en dat een folder met
nuttige informatie voor slachtoffers en hun naasten ter beschikking wordt gesteld van de
burgers, alsook informatie in verband met de manier waarop ze zich tot een derde
(eventueel de dienst intern toezicht) kunnen wenden indien ze niet tevreden zijn over de
dienstverlening;

2011

het geautomatiseerde bestand dat het onthaal bijhoudt en dat persoonsgegevens bevat,
wordt aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

2004

medewerkers die specifiek instaan voor de onthaalfunctie worden geselecteerd volgens een
welbepaald profiel (cf. vrijwilliger, zin voor empathie, erkende beroepskennis, vermogen om
op objectieve wijze een situatie in te schatten, beheersing van de processen eigen aan de
instelling), en vervolgens deskundig gevormd via een aangepaste gemeenschappelijke
opleiding (zie ook aanbevelingen inzake opleiding);

2005

de onthaalfunctie niet alleen georganiseerd wordt op fysiek en telefonisch vlak, maar ook op
digitale wijze. De nodige initiatieven moeten hiertoe worden genomen coherent met en
geïntegreerd in een globale visie op de onthaalfunctie in de politiezones en;

2009

niet enkel alle politiezones maar ook de communicatie- en informatiecentra (CIC) en de
lokale dispatchings de continue verbetering van hun onthaalfunctie ter harte nemen.

5.2.2

Infrastructuur

Het politioneel onthaal is een wezenlijke component van de basispolitiezorg. De commissariaten moeten
daarom niet enkel beter toegankelijk zijn, ze moeten ook onthaalstructuren hebben die tegelijkertijd een
veilige en laagdrempelige indruk uitstralen.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat wat de infrastructuur betreft:
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2005

politiezones er in hun zonale veiligheidsplannen voor zorgen dat voldoende financiële
middelen worden vrijgemaakt;

2005

wanneer het onthaal niet 24 uur per dag bemand is, de openingsuren van het commissariaat duidelijk zijn aangegeven voor de bezoekers;

2005

in dringende gevallen de bezoeker steeds rechtstreeks in contact kan treden met het hoofdcommunicatiecentrum;

2005

op de belangrijkste invalswegen een duidelijke en indien nodig periodiek geactualiseerde
bewegwijzering wordt geplaatst die de weg naar de verschillende politieposten aanduidt;

2005

alle commissariaten over voldoende parkeerplaatsen beschikken voor bezoekers (met een
handicap);

2005

ook binnen de gebouwen eenvoudige aanpassingen en verfraaiingen worden voorzien;

2005

de waarden van de politie zichtbaar uithangen en;
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2005

een evenwicht wordt gezocht tussen een klantvriendelijk onthaal en bepaalde
veiligheidsbehoeften van de medewerkers aan het onthaal. Politiezones moeten op korte
termijn hun onthaal evalueren en een actieplan opstellen om beide doelstellingen, een
klantvriendelijk onthaal en de noodzakelijke veiligheidsbehoeften, te behalen.
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6

INTERVENTIE

6.1

Klachten over een gebrek aan neutraliteit ingevolge een persoonlijke
betrokkenheid

Wanneer interventies worden uitgevoerd waarbij sprake is van een persoonlijke betrokkenheid van de
interveniërende politieambtenaren, hebben de betrokken burgers twijfels omtrent de neutraliteit van het
politieoptreden, ook al werden deze interventies professioneel aangepakt. Uit analyse van deze klachten
blijkt echter dat een verschillende benaderingswijze – althans verschillend in de perceptie van de klager
– van de diverse partijen door de klager op zich doorgaans al beschouwd wordt als een bewijs of
indicatie van persoonlijke betrokkenheid.

6.2
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Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen

2009

Politiemensen die versterkte interventies uitvoeren, moeten soms discreet en
onherkenbaar kunnen werken (bv. door het dragen van een bivakmuts). Om in geval
van incidenten of klachten een democratische controle mogelijk te maken en straffeloosheid
te verhinderen, beveelt het Vast Comité P aan dat voor toezicht en controle toch in de
mogelijkheid tot identificatie achteraf wordt voorzien.

2009

Uit klachten en onderzoeken blijkt dat burgers zich ergeren aan het feit dat politiediensten
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, beveelt het Vast
Comité P aan dat hierover in concrete gevallen goed wordt gecommuniceerd naar de burger.
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7

INTERNE KLACHTAFHANDELING

7.1

Verzoek om tweede lezing van een dossier

In 2010 werd een kwart van de klachten voor autonome afhandeling aan de betrokken politiezone
overgemaakt. In die gevallen wordt het stellen van onderzoeksdaden, het formuleren van conclusies en
het informeren van de klager bij de afsluiting van zijn dossier aan de politiezone toevertrouwd, terwijl
het Comité P een afschrift krijgt van het dossier en controles kan uitvoeren op de kwaliteit van het werk
dat de lokale diensten intern toezicht geleverd hebben.
Wanneer een klacht die oriëntatie krijgt, deelt het Comité P aan de klager mee dat hij de conclusies van
het onderzoek dat wordt gevoerd door de dienst intern toezicht waaraan zijn klacht voor autonome
afhandeling overgemaakt is, kan betwisten. Uiteraard moet elk verzoek om tweede lezing gemotiveerd
worden en moeten er nieuwe en/of bijkomende elementen naar voren worden geschoven die een
analyse en/of heropening van het onderzoek kunnen rechtvaardigen.
In 2010 ontving het Comité P voor 7% van de dossiers die voor autonome afhandeling werden
overgemaakt een verzoek om tweede lezing. Dit cijfer kan nog stijgen aangezien er eind 2010 nog
klachten voor autonome afhandeling overgemaakt zijn en sommige klagers nog niet ingelicht zijn over
de afloop van hun dossier, omdat dit momenteel nog lopend is.
Het Comité P heeft echter slechts een derde van de verzoeken om heropening ingewilligd: een deel van
de verzoeken was niet gemotiveerd en voor andere verzoeken werd geoordeeld dat het verslag over het
onderzoek dat de dienst intern toezicht gevoerd had volledig was en een heropening van het
klachtdossier niet nodig was.

7.2

Terughoudendheid om klachten ten laste van politieambtenaren te akteren

Zoals eerder vermeld, zijn politieambtenaren terughoudend om klachten tegen andere politieambtenaren
te akteren. Dat dit het imago van de politie niet ten goede komt, hoeft geen betoog. Niet alleen werd de
burger niet verder geholpen, ook de politiedienst zelf neemt op dat ogenblik de gelegenheid niet te baat
om de reden van het ongenoegen na te gaan en er de nodige lessen uit te trekken, ongeacht of een fout
door een politieambtenaar ten grondslag zou liggen aan de overgemaakte klacht of niet.
Bovendien, wanneer strafrechtelijke feiten worden gemeld, verzaakt men op dat ogenblik aan de
wettelijke verplichting van iedere politieambtenaar om deze feiten ter kennis te brengen van de
bevoegde overheid.

7.3

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen

In het globaal systeem van inspectie en van toezicht op de uitvoering van de politiefunctie in een
democratische samenleving, moet een bijzondere plaats worden voorbehouden voor een kwaliteitsvolle,
verantwoorde en transparante behandeling van de klachten. Het is daarom belangrijk dat politiediensten
aandacht besteden aan de kwaliteit van de functionaliteit interne klachtafhandeling en in ruimere zin ook
hun interne controle op punt stellen. De omzendbrief CP 3 van 29/03/2011 (BS 21/04/2011) betreffende
organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, vormt hiervoor een
belangrijk referentiekader. De toepassing van deze omzendbrief in de praktijk zou op heel wat punten
(kunnen) tegemoetkomen aan de aanbevelingen die het Vast Comité P in het verleden hierover heeft
uitgebracht, met name dat:

2009

de volgende elementen en processen worden in acht genomen en verbeterd: 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 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 en het opmaken van een
beheersfiche;
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2003

de functie van interne controle en inspectie beter wordt georganiseerd en erkend binnen alle
geledingen van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De
richtlijnen moeten opnieuw worden geëvalueerd, de modaliteiten en doelstellingen moeten
worden uitgebreid en de interne controle moet ook worden ingevoerd op het federale
niveau;

2011

in precieze gevallen de dienst intern toezicht tijdens politieoperaties wordt ingezet op
plaatsen waar voor incidenten gevreesd wordt;

2009

het belangrijk is dat politiediensten uit het onderzoek naar klachten over hun werking, de
nodige individuele en organisatorische lessen trekken en noodzakelijke punctuele en
structurele bijsturingen hierbij overwegen en doorvoeren;

2009

het belangrijk is dat politiediensten, naast de diensten intern toezicht, de rol van de andere
diensthoofden bij de aanpak van individuele en structurele disfuncties ondubbelzinnig
opnemen en vastleggen in interne regelgeving en;

2009

de diensten intern toezicht een meer beleidsmatige en tevens proactieve opvolging van
integriteit en integriteitsschendingen moeten in plaats stellen.
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8

SLACHTOFFERBEJEGENING

8.1

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen

Slachtofferbejegening vertaalt zich in een onberispelijk onthaal, een kwaliteitsvolle afhandeling, een
pertinente doorverwijzing en een verspreiding van nuttige informatie. Dit 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.
Voor het optimaliseren van deze functionaliteit beveelt het Vast Comité P o.a. aan dat:

2011

de leiding van een politiezone bij voorkeur initiatieven neemt om de kijk op politionele
slachtofferbejegening te concretiseren door een beleid en een strategie uit te stippelen;

2009

de gespecialiseerde bijstand hoofdzakelijk wordt voorbehouden voor feiten van ernstig
slachtofferschap die kunnen leiden tot een emotionele crisis. Om te vermijden dat de taak
van politionele slachtofferbejegening te vaak zou worden uitgeoefend door die gespecialiseerde medewerkers voor andere dan deze feiten, moet intern beter gecommuniceerd
worden over de precieze inhoud van deze functionaliteit;

2011

men de nood aan eerstelijnsinterventie van de politieassistenten in het kader van
gerechtelijke dossiers herziet ten bate van een tweedelijnsinterventie in het kader van
diezelfde dossiers (herbezoeken, hercontactname met slachtoffers, doorverwijzing naar
gelang van de behoeften);

2011

de leiding van een politiezone bij voorkeur initiatieven neemt om de personeelsleden bewust
te maken van de waarde van politionele slachtofferbejegening door aan alle personeelsleden
het belang en de opdrachten van de dienst politionele slachtofferbejegening uit te leggen;

2011

de leiding van een politiezone het politiepersoneel intern opleidt met betrekking tot het
gebruik van de diverse formulieren bestemd voor slachtoffers in toepassing van de COL 5 uit
2009;

2011

de leiding van een politiezone aan het personeel documentatie bestemd voor slachtoffers ter
beschikking stelt;

2011

een broos slachtoffer niet wordt blootgesteld aan het grote publiek, bijvoorbeeld wanneer
andere personen aanwezig zijn in de wachtzaal;

2011

de externe doorverwijzing verbeterd wordt door partnerschappen aan te gaan en te
versterken met andere actoren uit de sector van de slachtofferzorg;

2009

aangezien slachtofferbejegening niet bestempeld kan worden als een taak enkel voor
experten, een specifieke opleiding slachtofferbejegening voorzien zou worden voor alle
politieambtenaren;

2009

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 en;

2009

bij versterkte interventies het vereist is dat een nauwgezette voorbereiding ook rekening
houdt met 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.
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9
9.1

GEÏNTEGREERDE WERKING EN STEUN
Samenwerking tussen de politiezone Famenne-Ardenne en de FGP Marcheen-Famenne

Het Vast Comité P wenste alle vormen van coördinatie en samenwerking tussen de federale en de lokale
entiteiten binnen het arrondissement te bekijken, meer bepaald inzake informatie/inlichtingen,
„intelligence led policing‟, bijzondere opsporingsmethodes en technische en wetenschappelijke politie.
Hoewel ze beheerd worden door de federale politie omdat er geen lokale informantenbeheerder (LIB)
binnen de lokale politie is, worden de informanten gerund door de lokale politie maar werken ze ten bate
van de geïntegreerde politie.
In een specifieke materie zijn de lokale politieambtenaren „close‟ geworden met de te volgen groepen, in
goede verstandhouding met en in de plaats van leden van de federale politie. Er worden uitstekende
resultaten behaald.
Om de doeltreffendheid van de afstapping van het laboratorium van de technische en wetenschappelijke
politie te verbeteren, werd beslist om het eerstelijnspersoneel van de lokale politie ter zake te vormen
door hen de opleiding CRIMIS te laten volgen. Thans heeft 40 à 50% van die personeelsleden die
opleiding achter de rug. Het laboratorium stelt proefondervindelijk een verbetering vast maar wijt die
niet enkel aan de opleiding. Ze kan ook te maken hebben met een bewustmaking op het terrein door de
leden van het laboratorium. Op het vlak van technische en wetenschappelijke politie werd een
bijzondere samenwerking op poten gezet met het laboratorium van het arrondissement Hoei, waardoor
meer personeel en middelen vrijgemaakt kunnen worden.
De tevredenheid van de politiediensten op het terrein kon worden gemeten in het kader van een
specifiek onderzoek dat het Vast Comité P heeft gevoerd naar de werking van de technische en
wetenschappelijke politie in het arrondissement Hoei en bijgevolg in Marche. Deze tevredenheid bleek
erg groot te zijn. De lokale gerechtelijke overheden zeggen tevreden te zijn over de bestaande
samenwerking en over de benaderingswijzen die werden ontwikkeld.
De partners hebben op het vlak van samenwerking heel wat initiatieven ontplooid die hebben geleid tot
de bovengenoemde resultaten, en dit in alle relevante domeinen, met name de bijzondere opsporingsmethodes, het informantenbeheer, de technische en wetenschappelijke politie, het informatiebeheer
sensu lato, de coördinatie en samenwerking inzake recherche, de operationele ondersteuning en de
strategische analyse. In die domeinen heeft het arrondissement blijk gegeven van creativiteit en heeft
het eigen structuren opgezet.
Zo worden alle gerechtelijke dossiers en lopende onderzoeken dagelijks besproken tijdens de
werkvergadering die wordt georganiseerd door het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK) en
waarop de volgende personen aanwezig zijn: een lid van de coördinatie- en steundirectie (CSD), een
officier van de federale gerechtelijke politie (FGP), een officier van de lokale politie en een lid van het
AIK. Tijdens die vergadering wordt ter attentie van de magistraat een voorstel tot toebedeling van de
diverse nieuwe dossiers geformuleerd.
Buiten de partnerschappen intern de geïntegreerde politie, werden extern specifieke samenwerkingsverbanden uitgebouwd, bijvoorbeeld met de werkgroep die het strategisch veiligheids- en preventieplan
(SVPP) opstelt. Een medewerkster van de federale politie is trouwens betrokken bij het strategisch
aspect van die groep en bepaalde mandaathouders van de politie zijn erbij aangesloten. Alle partijen
hebben er baat bij.
De mandaathouders en de hiërarchie van de twee betrokken politiediensten moedigen samenwerking en
partnerschap binnen hun respectieve dienst aan, en dit op alle niveaus. Ze streven duidelijk naar een
kwaliteitsvol optreden en een goede samenwerking tussen hun diensten, zoals blijkt uit de feiten
(vergaderingen, overleg, …) en de genomen initiatieven (creativiteit). Men kan dus besluiten dat er een
hoge graad van partnerschap en samenwerking tussen de twee gerechtelijke diensten is.
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9.2

Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen

Wat de geïntegreerde werking betreft, heeft het Vast Comité P aanbevelingen geformuleerd die
betrekking hebben op: het geïntegreerd werken tussen politiediensten en andere organisaties of
diensten met politionele bevoegdheid, het geïntegreerd werken over politiediensten heen, de werking
van een aantal specifieke diensten en het geïntegreerd werken van de diensten binnen een politiezone.

9.2.1

Tussen politiediensten en andere organisaties of diensten met
politionele bevoegdheid

In het belang van de doeltreffendheid en de efficiëntie van de voorbereidingen en deelname van de
Belgische politie- en inlichtingendiensten aan internationale vergaderingen betreffende de strijd tegen
het terrorisme en/of het extremisme, bevelen de Vaste Comités I en P aan dat:

2009

voor de internationale vergaderingen die niet specifiek gehouden worden met homologe
diensten (bv. specifieke vergaderingen van de inlichtingendiensten, specifieke
vergaderingen van de politiediensten, enz.) een enkele coördinatiestructuur wordt opgericht
die belast wordt met de coördinatie en/of vertegenwoordiging van de Belgische diensten;

2009

het initiatief hiertoe wordt genomen door het Ministerieel Comité voor inlichtingen en
veiligheid en;

2009

het College voor inlichtingen en veiligheid wordt aangeduid om te waken over de uitvoering
ervan alsook over het toezenden van alle nuttige informatie ter zake aan het Ministerieel
Comité.

In sommige gevallen mogen diensten of organisaties extern aan de geïntegreerde politie (bv. de Directie
private veiligheid, Child Focus, Dienst Vreemdelingenzaken e.a.) de ANG raadplegen. Vaak krijgen zij
daarbij maar toegang tot een beperkt aantal gegevens, maar om technische redenen kan er helaas niet
altijd een onderscheid worden gemaakt tussen wat deze diensten mogen en kunnen zien.
Het Vast Comité P beveelt dan ook aan dat:
2008

de consultatie en het gebruik van gegevens door deze diensten strikt en actief wordt
gecontroleerd en;

2008

dat er snel een passende technische afscherming wordt in plaats gesteld.

2006

Naar aanleiding van incidenten bij grensoverschrijdende acties werd vastgesteld dat
voor een efficiënte en effectieve samenwerking tussen meerdere politionele diensten m.i.v.
de douane het van groot belang is dat de deelnemende diensten over duidelijke richtlijnen
en desgevallend onderling afgesloten protocollen kunnen beschikken.
Het Vast Comité P beveelt aan dat een protocol tussen douane en politiediensten de
uitwisseling van incidentele en dringende informatie regelt, zeker als de informatie
betrekking heeft op de fysieke integriteit en veiligheid van politiebeambten, douaniers en
mogelijke andere betrokken partijen.
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9.2.2

Over politiediensten heen

Gezien de onduidelijkheid omtrent het politieoptreden bij acute crisissituaties en zich verplaatsende verdachten over de grenzen van politiezones heen beveelt het Vast Comité P aan dat:

2009

deze materie wordt geregeld via een dwingende ministeriële richtlijn overeenkomstig
artikel 61 WGP;

2009

een grotere operationele verantwoordelijkheid hierbij wordt opgenomen door de CIC‟s. Dit
zou bovendien, zoals de AIG ook reeds terecht aanhaalde, inhouden dat artikel 12 van het
Koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende de organisatie van de CIC‟s dient aangepast
te worden. De huidig beperkende bevoegdheden van deze communicatie- en
informatiecentra dienen dan gedeeltelijk heromschreven;

2009

de commissaris-generaal van de federale politie, in samenwerking met de Vaste Commissie
van de Lokale Politie, de nodige initiatieven neemt om, al of niet binnen het lopende project
„CIC, doeltreffendheid van de operaties‟, een werkbaar kader te ontwikkelen waarin
duidelijkheid bestaat over de operationele leiding bij dergelijke operaties. Er moeten
hiervoor ook de nodige personele middelen worden vrijgemaakt en vorming voorzien. De in
diverse provincies inmiddels gegroeide samenwerkingsovereenkomsten kunnen hierbij
mogelijk als leidraad dienen;

2009

de commissaris-generaal van de federale politie en de korpschefs van de lokale politie, de
nodige richtlijnen uitwerken over hoe moet worden omgegaan met dergelijke incidenten.
Wanneer moet worden overgegaan tot achtervolgen, wanneer tot narijden? Welke procedés
moeten worden gehanteerd bij interceptie van een vluchtend voertuig (onder andere op een
autosnelweg?) en;

2009

de commissaris-generaal van de federale politie de bestuurlijke directeurs-coördinators
(DirCo) stimuleert om de, in de omzendbrief GPI 49 van 19 mei 2006 betreffende het
dienstenplan van de communicatie- en informatiecentra, voorziene „specifieke luiken‟ in alle
arrondissementen af te sluiten en zelf initiatieven te nemen opdat deze overeenkomsten
minstens in die mate eenvormig zijn dat eventuele verschilpunten geen negatieve impact
kunnen hebben op arrondissements- of CIC-overschrijdende operaties zoals achtervolgingen.

Uit de gevoerde onderzoeken blijkt dat over de aard en timing van de inzet van bijzondere
interventie-eenheden van de lokale politie, goede afspraken dienen te worden gemaakt met de
federale bijzondere eenheden en de interventiepatrouilles van de betreffende politiezone.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:
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2009

opdrachten die men als lokale bijzondere interventie-eenheid waarschijnlijk niet aankan,
beter onmiddellijk worden overgelaten aan de federale bijzondere eenheden om al te veel
vertraging bij interventies te vermijden;

2009

in dezelfde zin de opdrachten die de lokale interventiepatrouilles ook zelf kunnen uitvoeren,
best aan deze ploegen worden toegewezen en;

2009

voor het uitbouwen van bijzondere interventie-eenheden op lokaal vlak, voldoende middelen
en vorming onontbeerlijk zijn en erover gewaakt moet worden dat de beschikbare middelen
en de capaciteit aan opleiding niet ten koste gaan van de reguliere politiewerking.
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9.2.3

In specifieke diensten

Met het oog op een meer doeltreffende werking en meer veiligheid heeft de functie van DirCo
vooralsnog niet altijd zijn potentieel kunnen benutten en bijgevolg niet al zijn energie en knowhow
kunnen besteden aan de integratie van de twee niveaus van de politie.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:

2003

wordt nagegaan of men de DirCo werkelijk de nodige middelen heeft gegeven om zijn rol te
vervullen en dat de commissaris-generaal en de betrokken directeurs-generaal overwegen
om impulsen te geven of, in voorkomend geval, voorstellen te formuleren voor een
verschuiving van materiële en menselijke middelen;

2003

wordt overwogen om een min of meer formeel platform op te richten voor overleg tussen de
federale en de lokale politie, samengesteld uit erkende technici met terreinervaring, om te
komen tot een beter wederzijds begrip voor de prioriteiten en taken en de beste manier om
deze te concretiseren.

Met het oog op een meer doeltreffende werking van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK)
vestigt het Vast Comité P de aandacht op wat volgt.

2009

In tegenstelling tot enkele jaren geleden stelde het Vast Comité P in 2007 vast dat binnen
de federale politie, en in het bijzonder bij de Directie van de operationele politionele
informatie (CGO), elke vorm van sturing, opvolging en gestructureerde ondersteuning
van de AIK‟s ontbrak. Tot april 2008 was daaraan nog steeds geen invulling gegeven en
ook in 2009 leidde de standaardisering van de procedures van informatieverwerking tot
onvoldoende sturing en/of coördinatie. Daarom beveelt het Vast Comité P aan dat ter
verwezenlijking van de „optimale informatiehuishouding‟, zoals ook gepland in het
NVP 2008-2011, de diensten van de commissaris-generaal van de federale politie zeer
dringend een doorgedreven systeem van sturing, ondersteuning, monitoring en controle van
de kwaliteit en performantie van de AIK‟s invoeren.

Aangezien de burger die een beroep doet op de noodnummers bij zijn eerste contact met de politie
rechtstreeks terechtkomt bij de calltakers van de CIC‟s of lokale dispatchings, zijn de CIC‟s en ASTRID
onontbeerlijk om een doeltreffende en verantwoorde uitvoering van de politiefunctie te waarborgen en
een doeltreffende en doelmatige politionele dienstverlening aan de burger en de politieoverheden te
verzekeren.
Het Vast Comité P beveelt aan dat:

2003

de nodige aandacht wordt besteed aan de kwaliteit en het professionalisme van het
personeel van de CIC‟s en dat hen ad hoc bijkomende opleidingen worden aangeboden en;

2009

CIC‟s of lokale dispatchings kwaliteitscontroles uitvoeren bij de calltaking voor het
verbeteren van de dienstverlening. Een effectieve en efficiënte dienstverlening door deze
calltakers is hierbij onontbeerlijk.

9.2.4

Van de diensten binnen een politiezone

Met het oog op een optimaal geïntegreerde werking binnen elke politiezone beveelt het Vast Comité P
aan dat:
2008

er tussen de verschillende functionaliteiten een taakintegratie wordt nagestreefd;

2008

de wederzijdse informatiedoorstroming wordt bevorderd en;

2008

wordt vermeden dat bepaalde diensten (bv. wijkdienst, interventiedienst, …) op zich een
eiland gaan vormen binnen het politiekorps.
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10 INTERNE WERKING POLITIEDIENSTEN
10.1 Politiezone des Haut-Pays
Gezien het vrij beperkte aantal informatierapporten (RIR) opgesteld binnen deze politiezone, heeft de
procureur des Konings te Bergen aan het Comité P gevraagd om een toezichtsonderzoek te voeren naar
de wijze waarop de informatie in die zone vergaard en overgemaakt wordt.
Hoewel het uiterst moeilijk is om ter zake een drempel of een norm vast te stellen, is gebleken dat het
absolute aantal RIR‟s opgesteld binnen de politiezone overduidelijk laag is (45 RIR‟s in totaal voor 2008
en 2009) en de zone onderaan in de rangschikking van het arrondissement staat. Andere politiezones
bevinden zich nochtans in een soortgelijke situatie. In 2008 en 2009 werd per operationeel personeelslid
gemiddeld 0,6 RIR opgesteld. De norm (vijf RIR‟s per maand voor de zone) die opgelegd is door het
Controleorgaan van het politionele informatiebeheer (COC) wordt vrijwel nooit gehaald. De lokale
recherchedienst (LRD) van de politiezone stelt het meeste RIR‟s op, nl. 37,8% van het totaal. De
interventiedienst en de wijkposten stellen evenveel RIR‟s op (28,89%) maar 77% van de door de
wijkposten gegenereerde rapporten zijn afkomstig van dezelfde post, terwijl de andere posten erg
weinig bedrijvig zijn. In die dienst legt de verantwoordelijke de personeelsleden doelstellingen ter zake
op naar aanleiding van hun evaluatie wanneer hij meent dat ze onvoldoende actief zijn. Fenomenen
gelinkt aan verdovende middelen geven het vaakst aanleiding tot een RIR (44,44%). Op kwalitatief vlak
kon op basis van het geringe aantal beschikbare gegevens alleen maar worden vastgesteld dat enkele
RIR‟s geleid hadden tot goede, zelfs zeer goede resultaten.
Deze situatie heeft verschillende oorzaken:
1) een zekere demotivatie en een ontmoediging van de politieambtenaren;
2) het gevoel dat de RIR‟s niet altijd op passende wijze, soms zelfs helemaal niet behandeld
worden;
3) onvoldoende feedback aan het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK);
4) sommige politieambtenaren verkiezen nog altijd een rechtstreeks telefonisch contact met een of
ander lid van de LRD om gerechtelijke informatie over te maken;
5) sommige politieambtenaren „sorteren‟ de informatie en schatten op hun niveau het belang in dat
eraan gehecht moet worden;
6) het is moeilijk om te bepalen welke informatie in een proces-verbaal of in een RIR moet worden
gegoten, hoewel de toestand verbeterd is sinds de invoering van de gemeenschappelijke
richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het
informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie.
Enkele jaren geleden heeft de politiezone voor het laatst initiatieven ter zake genomen. Ze hadden
hoofdzakelijk betrekking op het informeren van de personeelsleden (wettelijk kader, plicht om RIR‟s op
te stellen, ...). In het zonaal veiligheidsplan (ZVP) is een strategische doelstelling inzake de
doorstroming van gerechtelijke informatie voorzien maar deze heeft klaarblijkelijk maar weinig respons
gekregen binnen de politiezone en is niet gekend bij de personeelsleden. Er zijn geen algemene
richtlijnen inzake de vergaring en overmaking van gerechtelijke informatie noch wordt de situatie
specifiek opgevolgd op het niveau van de leiding. Volgens een interne procedure circuleren de RIR‟s via
het diensthoofd LRD, wat een zekere kwaliteitsgarantie inhoudt, zowel naar inhoud als naar vorm. De
activiteit „opstellen van een RIR‟ is een activiteit als alle andere die niet specifiek ingebed is in de
gewone werking van de zone, noch op algemene wijze, noch in het kader van de bestrijding van
misdaadfenomenen die een prioriteit zijn in het zonaal veiligheidsplan.
Aanbevelingen
Aangezien de informatievergaring niet zomaar nieuw leven kan worden ingeblazen, meende het Vast
Comité P dat er een aantal maatregelen zouden moeten worden genomen om een constructieve
dynamiek op gang te brengen binnen de politiezone. Onder andere de volgende maatregelen werden
voorgesteld:
1) het opzoekingswerk uitdrukkelijk sturen, bijvoorbeeld met behulp van een zoekprogramma, om
de informatievergaring in het kader van de zonale of “arrondissementele” prioriteiten
kwantitatief en kwalitatief te verbeteren en te komen tot een cultuur van geïntegreerde
informatie in de strijd tegen prioritaire misdaadfenomenen binnen de zone;
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2) de problematiek opvolgen op kwantitatief vlak, door dit aspect te behandelen in de evaluaties
van het personeel, maar ook op kwalitatief vlak;
3) de bevoegdheden van het diensthoofd LRD, die in deze problematiek de centrale
referentiepersoon is, verduidelijken en officialiseren;
4) overwegen of sleutelpersonen bepaalde opleidingen kunnen volgen inzake het opstellen van
RIR‟s, zodat zij op hun beurt een deel van de opgedane kennis kunnen doorgeven aan de
andere personeelsleden;
5) de politieambtenaren erop wijzen dat de opmaak van een RIR nooit afhankelijk mag zijn van
enige subjectieve beoordeling van het belang ervan, daar de gebruikte formulieren
beoordelingselementen bevatten die aanwijzingen kunnen geven over de bron en de informatie
zelf en;
6) ook al is dit niet altijd gemakkelijk, ervoor zorgen dat het AIK aan de dienst die de informatie
heeft gemeld meer feedback geeft in verband met de resultaten die werden behaald ingevolge
de exploitatie van de RIR‟s, teneinde de motivatie van het personeel te verhogen.

10.2 Lokale recherche van de lokale politie Brussel-Hoofdstad/Elsene
In 2010 werd bij de lokale politie Brussel-Hoofdstad/Elsene binnen de gedeconcentreerde lokale
recherche (JUD DCT) werkzaam binnen het tweede district (Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren)
nagegaan in welke mate eerder uitgevaardigde richtlijnen werden geïmplementeerd en hoe er door de
leiding van de lokale recherche wordt gestuurd op het vlak van integriteit. Uit het onderzoek bleek het
volgende.
De maatregelen die door zowel de voormalige als de huidige gerechtelijk directeur binnen deze dienst
werden genomen, zijn niet enkel het gevolg van de kennisgeving van een aantal eerdere
onderzoeksbevindingen door het Vast Comité P. De leiding van de lokale recherche had zelf ook al
kennis gekregen van een aantal disfuncties en op het moment dat het Vast Comité P zijn
onderzoeksvaststellingen overmaakte aan de voormalige korpschef was al een aanpak in voorbereiding
om de bestaande moeilijkheden binnen de gedeconcentreerde lokale recherchediensten (JUD DCT 1, 2
en 3) te verhelpen.
Naar de medewerkers werden volgende initiatieven genomen:
1) het onderbrengen van de voltallige JUD DCT2 in één gebouw;
2) het vernieuwen (verjongen) van de JUD DCT2-medewerkers;
3) het niet meer samen laten werken van twee inspecteurs die het voorwerp waren van een
strafonderzoek van de Dienst Enquêtes P en;
4) het voorzien in een wekelijks contactmoment met de verantwoordelijke wijkofficier door de twee
rechercheurs (effectieve en back-up) die gekoppeld zijn aan de wijk.
Met het aanstellen van een nieuw diensthoofd voor JUD DCT2, die sterk stuurt op de vigerende wet- en
regelgeving, werd gekozen voor een andere leiderschapstijl.
De sturing op het vlak van de integriteit werd geanalyseerd op basis van het COSO-model. Wat de
component „controleomgeving‟ betreft, springen de hierna vermelde vaststellingen in het oog:
1) de medewerkers zijn niet op de hoogte van het bestaan van een volledig uitgewerkt
integriteitsbeleid in het korps en vinden de voorbeeldfunctie van hun leiding zeer belangrijk;
2) er wordt in diverse domeinen interne opleiding verstrekt;
3) de reden van identificaties en controles worden systematisch gevat in het ISLP7-systeem;
4) er werd een rendementsoverzicht ontwikkeld en;
5) er wordt ook sinds een tweetal jaar een programma gebruikt voor de invulling en de
vooruitzichten van de dienstprestaties.
Op het vlak van de „risicobeoordeling‟ kan worden besloten dat:
1) er op geen enkel niveau een formele analyse werd gemaakt met het oog op het detecteren van
mogelijke risicogebieden. Wel werden er naar aanleiding van vastgestelde disfuncties of
specifieke opdrachten, zoals bijvoorbeeld de informantenwerking, gaandeweg richtlijnen
uitgevaardigd of in herinnering gebracht;
7
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2) er zich op het vlak van de beroepsonverenigbaarheden8 geen problemen zouden voordoen. De
gerechtelijk directeur heeft kennis van drie goedgekeurde individuele afwijkingen9. Alle
aanvragen moeten door hem worden voorzien van een advies en;
3) een sterke sturing op basis van ervaring, concrete richtlijnen afkomstig van de hiërarchie en een
gezonde mix van oudere en jongere werknemers, elementen zijn die volgens de respondenten
de integriteit binnen de lokale recherche waarborgen.
In het domein „informatie en communicatie‟ werd vastgesteld dat:
1) er geen formeel uitgewerkte procedure bestaat om incidenten die een inbreuk inhouden op de
integriteit te melden, maar de leidinggevenden verzekerden dat ze steeds „aanspreekbaar‟ zijn;
2) wanneer leidinggevenden tot het besluit komen dat een gebrek aan kennis van een bepaalde
wet- of regelgeving aan de basis ligt van een gedetecteerd probleem, dan is het gebruikelijk dat
dit wettelijk kader aan de medewerkers in herinnering wordt gebracht en;
3) de nieuwe richtlijnen en dienstnota‟s worden besproken naar aanleiding van de diverse formele
contactmomenten.
Op het vlak van „controlemaatregelen‟ bleek, onder meer, dat:
1) in tegenstelling tot vroeger nu duidelijk werd bepaald dat de gedeconcentreerde
recherchediensten rechtstreeks geleid worden door de gerechtelijk directeur en uitsluitend onder
zijn verantwoordelijkheid vallen;
2) leidinggevenden, conform de richtlijnen van de korpschef, hun medewerkers zeer vlug
aanspreken indien ze een, zelfs al is het een minieme, disfunctie vaststellen of hierover werden
ingelicht. Parallel hieraan wordt de gerechtelijk directeur ook steeds geïnformeerd indien één
van zijn leidinggevenden een disfunctie heeft vastgesteld;
3) de gerechtelijk directeur voor zijn dienst niet echt een overzicht heeft van de genomen
maatregelen in het kader van integriteitsschendingen, maar hij kan er gezien zijn betrokkenheid
en eindverantwoordelijkheid wel een goed beeld over schetsen;
4) de leidinggevenden een aantal controlemaatregelen in plaats hebben gesteld, waaronder
terreincontroles, de kwaliteitscontrole op de processen-verbaal, de registratie van uitgeleend
korpsmateriaal, enz. en;
5) er een aantal regels werden uitgevaardigd, onder meer met betrekking tot het internetgebruik,
het presteren van overuren en weekendwerk, het alcoholgebruik en de registratie van de
dagelijkse dienstprestaties.
Uit het gevoerde onderzoek blijkt, samenvattend, dat:
1) er in vergelijking met de periode tot 2007, grondige positieve wijzigingen doorgevoerd zijn
binnen de werking van de JUD DCT2 (en de gedeconcentreerde recherchediensten van de politie
Brussel-Hoofdstad/Elsene in het algemeen). Er is wel degelijk invulling gegeven aan de
verbetermaatregelen die de voormalige korpschef ter kennis had gebracht van het
Vast Comité P;
2) er niet echt sprake is van een formeel „integriteitsbeleid‟ maar dat er op diverse echelons binnen
de lokale recherche mechanismen bestaan om de medewerkers op te volgen en bij te sturen en
dit op meer informele wijze, dan wel op meer formele wijze aan de hand van specifiek
uitgevaardigde korpsrichtlijnen of via functionerings- en planningsgesprekken.

Aanbevelingen
Binnen de lokale recherche van de politie Brussel-Hoofdstad/Elsene is het aanbevolen om een
geformaliseerde controleomgeving op te zetten met ruimte voor periodieke risicoanalyses, het nemen
van de gepaste controlemaatregelen, het voorzien in de nodige informatie, communicatie en het
monitoren van de integriteitsschendingen. Dit alles zou moeten worden gekaderd in een coherent
integriteitsbeleid waarin de diverse actoren op hun niveau worden betrokken en maatregelen worden
8

De problematiek van de beroepsonverenigbaarheden wordt door de artikelen 134 en 135 (operationeel kader) en artikel 136
(administratief en logistiek kader) van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus geregeld en verder verduidelijkt in de ministeriële omzendbrieven GPI 27 en GPI 27bis.
9
Een afwijking heeft betrekking op het domein van de informatica en de twee andere werden opgesteld om les te kunnen
geven in een politieschool.
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afgetoetst aan het korpsbeleid. Dit kan gebeuren aan de hand van het COSO-model. Op die manier zou
er invulling kunnen worden gegeven aan een meer preventieve en proactieve aanpak van de
integriteitsproblematiek.

10.3 Federale gerechtelijke politie (FGP) Aarlen
Naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek betreffende een lid van de federale gerechtelijke politie
(FGP) Aarlen dat in de loop van 2007 werd gevoerd, heeft de Dienst Enquêtes P kennisgenomen van
ernstige en veralgemeende relationele problemen binnen deze eenheid. Er was sprake van een felle
rivaliteit die de goede organisatie en de doeltreffendheid van de dienst negatief kon beïnvloeden en van
eventuele deontologische tekortkomingen. De functie van gerechtelijk directeur is lange tijd vacant
gebleven en er zijn spanningen en/of rivaliteit ontstaan omdat verscheidene officieren van de FGP Aarlen
zich intern kandidaat hadden gesteld voor die functie, wat de al kritieke toestand alleen maar verergerd
heeft. Het Vast Comité P heeft bijgevolg ambtshalve een toezichtsonderzoek geopend. Het is belangrijk
op te merken dat dit onderzoek werd gevoerd in maart 2008, d.w.z. voor de aanstelling van een nieuwe
gerechtelijk directeur, en dat het een groot aantal disfuncties binnen de FGP Aarlen aan het licht bracht.
In november 2009 vroeg de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik aan het Comité P om na
te gaan of de situatie binnen de FGP Aarlen enkele maanden na het aantreden van de nieuwe
gerechtelijk directeur, een externe kandidaat aangeduid door de selectiecommissie, verbeterd was.
Uit dat onderzoek zijn de volgende zaken naar voren gekomen. Over het geheel genomen, bleek de
werklast van de FGP te zijn toegenomen.
Indicatoren die doorgaans bestudeerd worden in de eenheden, zoals de absenteïsmegraad, de
opleidingen of de klachten en felicitaties werden niet opgevolgd bij de FGP Aarlen.
Op basis van de meest recente cijfers die de gerechtelijk directeur heeft meegedeeld, kunnen geen
echte tendensen worden geschetst, aangezien ze slechts betrekking hebben op een enkel jaar en de
structuur en de prioritaire expertisedomeinen van de FGP intussen gewijzigd werden (bijvoorbeeld meer
aandacht voor drugs).
De administratieve procedures waren vaak zwaar en complex. Zo ook voor de overmaking van
gerechtelijke stukken en de registratie van de prestaties, die uiteindelijk zeer onbetrouwbaar bleek te
zijn.
Toen de nieuwe gerechtelijk directeur nog niet lang op post was, werd er volop gewerkt aan een betere
interne communicatie. Periodieke vergaderingen werden geformaliseerd. Dit zijn vooreerst
stafvergaderingen waaraan de diensthoofden deelnemen. Deze vergaderingen vinden tweewekelijks
plaats. Om de twee maanden wordt er ook een vergadering gehouden voor alle personeelsleden.
Deelname aan die vergadering is niet verplicht, waardoor een participatiegraad van ongeveer 80%
beschouwd kan worden als een geldige aanwijzing van een positief resultaat. Binnen de afdelingen wordt
het initiatief om vergaderingen te beleggen aan de afdelingshoofden overgelaten.
Er is een richtlijn uitgevaardigd over de permanentiedienst. Daarin zijn de regels voor de inzet van de
permanentiedienst beschreven. De kwestie van de kennisneming van belangrijke gebeurtenissen en de
afstapping ter plaatse werd behandeld door een werkgroep op het niveau van het arrondissement. Deze
besprekingen hebben geleid tot een protocolakkoord dat intussen van toepassing is.
Voortaan worden de richtlijnen inzake de invoering van procedures tijdens een personeelsvergadering
uiteengezet.
De FGP werkt thans mee aan de opmaak van de zonale veiligheidsplannen. De gerechtelijk directeur
heeft de korpschefs van de lokale politiezones aangeschreven om hen te melden op welke fenomenen de
FGP zich wenste toe te spitsen en om hen te vragen om mee te werken aan een projectmatige aanpak
(mensenhandel, drugs en woninginbraken).
Om de zes weken worden er thematische vergaderingen “platform drugs” gehouden met de procureur
des Konings en de drugsafdelingen van de politiezones uit het arrondissement met de bedoeling om
informatie uit te wisselen.
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De infrastructuur is het knelpunt van de logistieke middelen. De gebouwen zijn niet verouderd noch is er
plaatsgebrek. Het probleem is de spreiding van de FGP over drie sites. Al onze gesprekspartners zijn,
terecht, overtuigd van de noodzaak om alle leden van de FGP onder te brengen op één enkele site, wat
gezien de huidige infrastructuur onmogelijk blijkt te zijn. Er werden verschillende projecten opgezet om
de FGP fysiek weer samen te brengen. Tot op heden echter zonder succes. In afwachting dat alle
diensten in één gebouw ondergebracht worden, legt de gerechtelijk directeur de nadruk op interne
communicatie.
Het project van definiëring en implementatie van een opleidingsbeleid is intussen voltooid. De FGP
beschikt nu dus over een opleidingsplan in functie van haar doelstellingen. Dit globale project wordt met
de diensthoofden vertaald in de voorbereidende evaluatiegesprekken van de personeelsleden.
Zodra de nieuwe gerechtelijk directeur zijn functie had opgenomen, vaardigde hij snel een richtlijn uit
met betrekking tot het algemeen werkkader binnen de FGP Aarlen.
Deze richtlijn beschrijft:
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

het drieluik “missie, visie, waarden” die de FGP nastreeft;
de structuur van de FGP (drie gespecialiseerde onderzoeksdiensten: goederen / personen /
economische en financiële criminaliteit);
de beschrijvingen van de sleutelfuncties die verband houden met de uitoefening van gezag
(gerechtelijk directeur, diensthoofd leiding en operationele coördinatie, diensthoofd analyse en
beleid, diensthoofd onderzoeken, hoofd van het laboratorium TWP, diensthoofd AIK en
onderzoekschef);
de prioritaire expertisedomeinen;
de organisatie van de dienst (werkuren, weekendprestaties, eetpauzes, bereikbaarheid en
terugroepbaarheid, overuren, toekenning van verlof en rusttijden, afwezigheden wegens ziekte,
dienstverplaatsingen, opleiding, …);
de opvolging van de prestaties;
het onthaal;
de uitbouw van de interne communicatie.

De richtlijn, die aan alle personeelsleden van de FGP Aarlen werd bezorgd, is een eerste snel en
gestructureerd antwoord op de voornaamste disfuncties die waren ontdekt door onze diensten en door
de gerechtelijk directeur zelf. Dat initiatief, dat aantoont dat de gerechtelijk directeur van plan was om
weer vat te krijgen op de eenheid, bleek absoluut noodzakelijk te zijn toen hij zijn functie opnam.
De problematiek van het verbruik van alcoholische dranken in en buiten dienst gaf tevens aanleiding tot
de verspreiding van een schriftelijke richtlijn, die tijdens een personeelsvergadering werd toegelicht. In
dat verband werden in het eerste semester 2009 twee functioneringsgesprekken gehouden met de
betrokken personeelsleden alsook een informeel gesprek.
Conclusies
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1)

De gerechtelijk directeur van de FGP Aarlen heeft zijn functie opgenomen in 2008, in moeilijke
omstandigheden. Het toezichtsonderzoek van het Vast Comité P bracht heel wat disfuncties aan
het licht, waarvan sommige erg verontrustend waren. De gerechtelijk directeur heeft snel een
ambitieus beheersplan uitgewerkt. Tegelijkertijd heeft hij de eerste maatregelen genomen om
de situatie waarover hij was ingelicht en die hij zelf bevestigd zag, bij te sturen. Dankzij die
herstelmaatregelen kon de FGP al beter functioneren.

2)

Tijdens het opvolgingsonderzoek werden talrijke verbeteringen waargenomen. Sommige
plannen die in het beheersplan voorzien waren, werden niet gerealiseerd, hetzij omdat ze niet
nuttig bleken, hetzij omdat ze later zullen worden doorgevoerd. Toch mag men niet vergeten
dat het beheersplan acties op middellange en lange termijn bevat. Er zullen dus verscheidene
jaren nodig zijn om dit plan volledig uit te voeren. Het lijkt dan ook niet opportuun om nieuwe
aanbevelingen te formuleren zolang de gerechtelijk directeur zijn inspanningen voortzet en die
geregeld evalueert, en de algemene directie van de gerechtelijke politie (DGJ) daarvan
regelmatig op de hoogte brengt.
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10.4 Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen
In de voorbije jaren bracht het Vast Comité P meermaals aanbevelingen uit m.b.t. enkele fundamentele
aspecten van interne werking van de politie, met name de modernisering en professionalisering van het
ganse rekruterings-, selectie- en opleidingsproces, niet het minst vanuit de zorg dat er deskundige
medewerkers worden gerekruteerd, geselecteerd en opgeleid die de competenties bezitten om bij te
dragen tot een gemeenschapsgerichte, integere en democratische politiezorg. Dit opleidingsproces stopt
overigens niet na het achter zich dichttrekken van de schoolpoort. Ook doorheen de verdere loopbaan is
een gedegen competentieontwikkeling van de medewerkers van grote tel. Hierna volgt dan ook een
overzicht van aanbevelingen m.b.t. het proces van rekrutering, selectie en (basis-, functionele en
voortgezette) opleiding tot en met verdere competentieontwikkeling via coaching, begeleiding en
permanente vorming op het terrein.

10.4.1

Rekrutering en selectie

Om over goed opgeleide medewerkers te kunnen beschikken, is een coherent rekruterings-, selectie- en
opleidingsbeleid voor de geïntegreerde politie van buitengewoon groot belang. Onderzoek van het
Comité P naar de rekrutering en selectie toonde daarbij aan dat door de leiding van de federale politie
verder werk kan worden gemaakt van meer strategische betrokkenheid, sturing en opvolging voor het
geheel van dit proces.
Daarnaast beveelt het Vast Comité P aan dat:

2007

periodiek en onafhankelijk een inhoudelijke kwaliteitscontrole gebeurt van respectievelijk de
rekrutering, selectie en opleiding en hun onderlinge coherentie;

2007

meer gerichte rekrutering en voorafgaande zelfselectie zou gebeuren ten behoeve van het
gewenste profiel. Dit kan via duidelijke communicatie van de gewenste profielen bij de
rekruteringsactiviteiten (stands, beurzen) en op de rekruteringswebsite „Jobpol‟ en;

2007

in de fase van de selectie en i.h.b. bij het persoonlijkheidsonderzoek nieuwe testen en
assessments worden gebruikt, en desgevallend ontwikkeld, die zich maximaal richten op het
meten van het potentieel van de kandidaten voor dit gewenste profiel. Daarbij is het van
belang dat doorheen de testen, assessments en interviews op een realistische wijze de gewenste vaardigheden en attitudes kunnen worden gemeten en dat de assessoren en
juryleden ook opgeleid en begeleid worden op het specifiek evalueren van de kandidaten
hierop. Het betrekken van externe partners als juryleden in de mondelinge proef (bv.
actoren uit bijzondere jeugdzorg, sociale diensten en organisaties, magistratuur e.a.) kan
daarbij het belang van de externe gerichtheid beklemtonen en de inbreng vanuit de
samenleving bij de selectie vergroten.

2008

Voor een integere politie is het van cruciaal belang dat integere medewerkers kunnen
worden gerekruteerd. Het Vast Comité P beveelt in dat verband een herevaluatie,
uitbreiding en grotere coherentie aan van de mogelijkheden qua controle en screening van
de kandidaat-politieambtenaren. Zowel tijdens de rekrutering en selectie als tijdens de
opleiding, moeten de verantwoordelijken de mogelijkheid hebben om, volgens duidelijk
bepaalde normen, daartoe een gedegen milieu- en antecedentenonderzoek te voeren.

2009

Uit onderzoek van het Comité P naar dit milieu- en antecedentenonderzoek bleek echter hoe
tijdens het selectieproces twee instanties van de directie van de rekrutering en van de
selectie (DSR) oordeelden over het onberispelijk gedrag van de kandidaat-politiemedewerker, niet enkel wat zijn verleden, maar ook wat de inschatting van zijn toekomstig
handelen betrof. 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, beveelt het Vast Comité P aan dat de gehanteerde criteria voor
de inschatting van het onberispelijk gedrag van de kandidaat-politiemedewerker opnieuw
worden bekeken. Het Vast 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.
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10.4.2
10.4.2.1

Opleiding
Basisopleiding

Met het oog op een verantwoorde en gelijkwaardige uitoefening van de politiefunctie over het ganse
grondgebied onderstreept het Vast Comité P voor de politionele basisopleiding het belang van zowel een
goede beheersing van de onderwezen kennis, technieken en vaardigheden als de adequate omzetting
ervan in de praktijk. Dit is geldig voor de opleiding in het algemeen, maar omwille van een democratische politiezorg bovenal van toepassing voor alle materies betreffende de toepassing van de Wet op
het politieambt. Onderzoek van het Comité P wees immers uit dat de kennis en correcte toepassing van
deze wet, in het bijzonder betreffende het fouilleren, ontoereikend zijn.
Vanuit de wens om meer kwaliteit en eenvormigheid te bereiken in de verschillende opleidingen beveelt
het Vast Comité P aan dat:
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2006

adequate competentieprofielen worden opgesteld voor de politiemedewerkers;

2006

deze competentieprofielen worden geoperationaliseerd in te behalen eindtermen voor het
politieonderwijs;

2003

deze eindtermen als kwaliteitsnormen en standaarden worden opgenomen in een reglementaire bepaling;

2009

deze kwaliteitsnormen bij voorkeur focussen op wat een afgestudeerde aspirant moet
kennen, kunnen en willen, en dit geoperationaliseerd vanuit de basisfunctionaliteiten;

2003

de pedagogische kwaliteiten van de docenten op peil worden gehouden en gewaarborgd
o.m. door periodieke evaluatie;

2006

er een grotere inbreng komt vanuit de niet-politionele wereld evenals dat de organisatie van
opleidingsonderdelen plaatsvindt in of beter afgestemd is op het reguliere onderwijs. Het
inbedden van de politieopleiding in de bachelor-masterstructuur kan daartoe bijdragen en
leidt via diplomagelijkwaardigheid tevens tot externe valorisatie van de politieopleiding;

2003

specifieke opleidingen worden voorzien of nieuwe dynamieken op gang worden gebracht
o.a. in de volgende domeinen: gebruik van bepaalde informatica- of communicatiemiddelen,
de beheersing van crisissituaties, deontologie, multiculturalisme en kansarmoede, intrafamiliaal geweld, gebruik van bepaalde geweldbeheersingstechnieken, gebruik van vuurwapens;

2003

alternatieve opleidingen die worden georganiseerd door een zone of een erkende
politieschool zowel coherent als geïntegreerd dienen te zijn in de programma‟s van de
politieopleidingen en goedgekeurd moeten zijn door de overheid belast met het beheer van
deze problematiek;

2003

de gegeven opleidingen, cursussen en trainingen op basis van deze inhoudelijke kwaliteitsstandaarden worden opgevolgd door een onderdeel van de geïntegreerde politie;

2003

de opleidingen periodiek worden geëvalueerd door een autonoom orgaan;

2003

een enkel eindexamen zou worden georganiseerd om de opleidingen die worden gegeven in
de verschillende scholen en opleidingscentra te valideren en geleidelijk aan te harmoniseren.
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2004

In hun dagelijkse taakuitvoering worden politieambtenaren vrij vaak geconfronteerd met
personen die zich in een kritieke toestand bevinden, aangezien zij doorgaans als eersten
op de plaats van een ongeval of incident aankomen. Daarom beveelt het Vast Comité P aan
dat elke politieambtenaar tijdens zijn basisopleiding ten minste een module eerste hulpverlening volgt en zich vertrouwd maakt met het begrip „kritieke toestand‟, zodat hij in staat
is om dergelijke toestand te ontdekken en te beheren. Bepaalde andere aspecten van hulpverlening (bv. zelfmoordpreventie) zouden tevens aan bod moeten komen.

2003

In functie van een gemeenschapsgerichte en democratische politiezorg is het belangrijk dat
bijzondere aandacht wordt geschonken aan de correcte politionele bejegening van
maatschappelijk kwetsbare groepen (cf. etnische minderheden, bejaarden, armen,
bedelaars e.a.). Hierbij is het volgens het Vast Comité P aanbevolen dat, in samenwerking
met sociale organisaties werkzaam op dit terrein, aan deze problematiek en gewenste aanpak aandacht wordt besteed in alle basisopleidingen.

10.4.2.2

Competentieontwikkeling

2005

Doorheen gevoerde onderzoeken kon soms worden vastgesteld dat recent afgestudeerde
politieambtenaren in hun optreden zich weliswaar aan de wettelijkheid houden maar de
evenredigheid en opportuniteit te veel veronachtzamen. Het Vast Comité P beveelt daarom
aan dat, in het bijzonder in de functionaliteiten interventie en genegotieerd beheer van de
publieke ruimte, het systeem van mentorship wordt verbeterd evenals dat structurele
maatregelen worden genomen zoals een oordeelkundige samenstelling van de ploegen
waarbij jongeren kunnen leren van de wijsheid van meer ervaren collega‟s.

2007

Om een professionele en kwalitatief goede basispolitiezorg te verzekeren, verdienen (jonge)
politie-inspecteurs maximale ondersteuning en begeleiding van hun leiding. In de praktijk
ontwikkelde men daarvoor het systeem van terreinondersteuners (TO). Onderzoek van het
Comité P toonde aan dat deze ondersteuning nog sterk varieert. In dat verband beveelt het
Vast Comité P een duidelijke en voor iedereen eenvormige taakomschrijving aan van de TO.
Opleiding en opvolging van de TO m.b.t. communicatie, didactische vaardigheden en
coaching van de politiemedewerkers, vooral in functie van een goed contact met de multietnische bevolking in bepaalde wijken, is hierbij eveneens aangewezen. Ter verbetering van
de communicatie met de burger in deze multi-etnische wijken is het tevens wenselijk dat de
daar ingezette inspecteurs in grotere mate van allochtone afkomst zijn.

10.4.2.3

2010

Functionele en voortgezette opleidingen
Om op het terrein in de basisfunctionaliteiten goede resultaten te kunnen boeken, is het van
belang dat de politiemedewerkers ook na hun basisopleiding de noodzakelijke relevante
kennis, kunde en attitudes verwerven en onderhouden. Het Vast Comité P beveelt dan ook
in het algemeen aan dat de politiefunctionarissen in deze functionaliteiten minstens
de daartoe bestemde functionele en desgevallend voortgezette opleidingen volgen
en dat dit in de schoot van de geïntegreerde politie wordt opgevolgd.
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Het Vast Comité P bracht daarnaast een aantal specifieke aanbevelingen uit per functionaliteit.
In dat verband beveelt het Vast Comité P aan dat:

2008

wat betreft de wijkwerking, de vorming nog duidelijker gericht wordt op de uitvoering van
de dagdagelijkse taken en wordt aangevuld met modules van voortgezette opleidingen die
oog hebben voor competentiebehoud of –verruiming;

2002

wat betreft het genegotieerd politioneel beheer van de publieke ruimte, het
vormingsaanbod hieromtrent behouden en, indien nodig, uitgebreid wordt. Het Vast
Comité P beveelt in het bijzonder aan dat meer vorming zou worden verstrekt betreffende
bestuurlijke politie en bestaande informaticatools;

2005

wat betreft de recherche, de opleidingen periodiek worden geëvalueerd. Het onderzoek
van het Comité P met betrekking tot de kwaliteit van het politieonderzoek naar de
moord op Annick Van Uytsel leverde specifieke aanbevelingen op qua opleiding, maar
deze maken deel uit van de algemene aanbevelingen n.a.v. dit onderzoek zoals opgenomen
in de functionaliteit recherche (zie recherche);

2011

in de politiezones de leiding bij voorrang initiatieven neemt inzake slachtofferhulp om
gebruik te maken van de competenties van de gespecialiseerde personeelsleden, meer
bepaald om intern opleidingen te verstrekken over gespecialiseerde materies zoals de
slechtnieuwsmelding, de geweldscyclus, het gebruik van de sociale kaart, een nieuw
instrument van de politiezone.

Vanuit de bekommernis om een democratische werking van de politie ging ten slotte nog bijzondere
aandacht uit naar de thematiek van de geweldsbeheersing. Vanuit het belang van een correcte
opleiding daarbij bracht het Vast Comité P in het verleden hieromtrent talrijke aanbevelingen uit m.b.t.
het reguleren en erkennen van deze opleidingen (inbegrepen het minimum aantal uren) en het uitreiken
van brevetten uniform voor de ganse geïntegreerde politie. Ook het verbieden van privéopleidingen en
van wettelijk niet conforme bewapening vormde een belangrijke aanbeveling in dit verband. Door de
aanpassing van de regelgeving en in het bijzonder het opheffen van de POL 26bis en de ontwikkeling
van resp. de GPI 48 en GPI 62 werd aan deze aanbevelingen grotendeels tegemoetgekomen.
Desondanks blijven er nog een aantal aanbevelingen geldig:
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2010

om een democratische politiezorg te verzekeren, dient een opleiding geweldsbeheersing niet
enkel de technische vaardigheden aan te leren maar ook een gedegen kennis bij te brengen
van de nationale en internationale wetgeving, van de deontologische regels en van de
noodzakelijke psychosociale vaardigheden. De analyse van concrete casussen is hier
aanbevolen, i.h.b. betreffende de wettelijkheid, subsidiariteit en proportionaliteit van het
geweldsgebruik en omtrent hoe de communicatie daarbij gebeurde (bv. het geven van
waarschuwingen voorafgaandelijk aan het dwang- en geweldsgebruik);

2010

dezelfde benadering is volgens het Vast Comité P gewenst in de opleiding over het gebruik
van pepperspray. Een adequate opleiding hieromtrent steunt o.m. op gedegen analyse van
de geregistreerde incidenten op het terrein. Het Vast Comité P beveelt aan dat de docenten
en specialisten geweldsbeheersing van deze incidenten systematisch kennis krijgen en deze
i.s.m. de Cel Gevaarsituaties van de federale politie analyseren. De incidenten en hun
analyse verdienen ook hier te worden verwerkt als casus in de gegeven opleidingen
geweldsbeheersing d.m.v. pepperspray;

2003

het Vast Comité P beveelt verder blijvend aan dat al de daartoe gehouden medewerkers van
de geïntegreerde politie wel degelijk het in deze regelgeving aantal vastgelegde trainingen
geweldsbeheersing per jaar volgen en dat de politieleiding, zowel op niveau van (de directie
van) de opleiding als vanuit de federale en de lokale politiekorpsen, dit opvolgt en
controleert;
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2006

tevens blijft de noodzaak bestaan dat bij misbruik van bevoegdheden het brevet van
specialist geweldsbeheersing kan worden ingetrokken. Daarom beveelt het Vast Comité P
aan dat de minister van Binnenlandse Zaken de regelgeving op dit punt aanpast, bv. door
een inlassing van een alinea in die zin in de GPI 48 en;

2009

reeds vroeger werd ten slotte 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 Vast
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.

10.4.3

Varia

2005

Om het democratische karakter van de politiezorg te garanderen, is het onontbeerlijk dat
politieambtenaren een gedegen kennis hebben van de wet- en regelgeving. Het Vast
Comité P beveelt ook aan dat leidinggevenden en in het bijzonder het middenkader zulke
correcte toepassing en naleving van de wet- en regelgeving op de werkvloer opvolgen en
controleren.

2006

De organisatiestructuur bij de federale politie waarbij de diensten CGO (vroeger DSB) en
DST niet meer onder dezelfde directeur-generaal vallen, kan mogelijk voor problemen
zorgen. Om een goede werking van de informaticasystemen toe te laten en zeker te
zijn dat bij de ontwikkeling het niet de „technieker‟ is die bepaalt wat gebeurt maar wel de
functionele analyse, beveelt het Vast Comité P aan dat er strikt wordt toegezien op de
aanwending van de diverse budgetten. Een controle of zelfs het beheer ervan door CGO lijkt
hiervoor een mogelijke garantie te zijn.

2006

Afhankelijk van hun budgettaire middelen, beschikken de politiezones over de mogelijkheid
om de diverse inconvenienten, waaronder de overuren, te „vergoeden‟. Uit onderzoek
blijkt dat in deze delicate materie soms te grote verschillen kunnen bestaan tussen de
personeelsleden. Om de argwaan of spanningen die hierover ontstaan te doen verminderen,
beveelt het Vast Comité P aan dat een coherent beleid wordt ontwikkeld en meegedeeld aan
het personeel. Op basis van dat beleid moet een controle- en opvolgingssysteem worden
ingevoerd, waarbij misbruiken aanleiding geven tot gepaste administratieve, tuchtrechtelijke
of gerechtelijke procedures.

2009

Met als doel het aantal verkeersongevallen met dienstvoertuigen te doen dalen, beveelt
het Vast Comité P aan dat het preventiebeleid wordt aangezwengeld en veralgemeend.

2004

Indien zich tijdens de opsluiting van personen ernstige incidenten voordoen, beveelt
het Vast Comité P aan dat steeds een intern onderzoek wordt gestart.
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2008

64

Strafrechtelijke zaken waarin politieambtenaren betrokken zijn en die zonder gevolg
blijven op strafrechtelijk vlak worden te vaak ook zonder gevolg gelaten op deontologisch
vlak. Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat, zelfs in geval van klassering zonder gevolg
of opschorting van de uitspraak van de veroordeling, de tuchtrechtelijke overheden niet
nalaten, zoals ze nog te vaak doen, om de feiten op tuchtrechtelijk en deontologisch vlak te
bekijken en dat ze er als lerende organisatie alle lessen uit trekken die nuttig kunnen zijn
om de werking van de dienst te verbeteren.
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11 INTEGRITEIT
11.1 Met betrekking tot de opgestelde processen-verbaal
Aangezien het Comité P veel klachten ontvangen heeft waarin klagers vaststellingen wensten te
betwisten, werd het via deze klagers in het bezit gesteld van processen-verbaal waarvan de inhoud werd
betwist. Het Comité P is niet bevoegd om een standpunt in te nemen aangaande de gegrondheid van de
inhoud van deze processen-verbaal. Desalniettemin behoort het tot zijn takenpakket om de kwaliteit
ervan te verifiëren.
Inzake verkeer kon worden vastgesteld dat processen-verbaal niet zelden op nonchalante wijze
opgesteld worden. De politieambtenaar maakt gebruik van de „Copy/Paste‟-methode, zonder de nodige
aandacht te schenken aan de aanpassing van bijvoorbeeld data of exacte omstandigheden waarin de
verkeersovertreding werd vastgesteld. Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, doet zich
bijkomend een taalprobleem voor wanneer de taalrol van de klager niet wordt gerespecteerd. Wanneer
in eentalige landsgedeeltes taalproblemen worden aangekaart, hebben deze meestal betrekking op de
onmogelijkheid van vrije taalkeuze inzake rechtspraak.
In complexere gevallen (en dat is een van de twee klachten wegens betwisting) uiten de klagers ook
hun ongenoegen over de houding die de verbalisant heeft aangenomen, soms met de bedoeling om op
die manier de integriteit van de politieambtenaar en de kwaliteit van zijn vaststellingen in twijfel te
trekken. In sommige gevallen is ook gebleken dat klagers zo probeerden om de procedure voor de bevoegde overheid te vertragen door erop te wijzen dat ze bij onze instelling een klacht hadden ingediend
en dat het onderzoek nog aan de gang was
Aangaande de processen-verbaal opgesteld naar aanleiding van bestuurlijke en gerechtelijke
aanhoudingen blijkt dat er te weinig belang wordt gehecht aan aspecten die verband houden met de
gestelde (onderzoeks)daden. Meermaals werd vastgesteld dat informatie over de omstandigheden en de
periode van opsluiting in de cel weinig gedetailleerd beschreven zijn. Ook de opmaak van de inventaris
van de persoonlijke goederen van de aangehoudene is voor verbetering vatbaar. Daarnaast worden de
inlichtingen aangaande de contactname met het parket en de daaruit voortvloeiende opdrachten waarmee men werd belast veelal karig beschreven. Ten slotte blijkt uit de opgestelde processen-verbaal dat
binnen veel politiediensten veel verwarring heerst over de verschillende vormen van fouillering en de
ermee gepaard gaande procedurele verplichtingen.
Evenwel dient gezegd dat in sommige politiezones een sensibilisatie heeft plaatsgevonden die ertoe
heeft geleid dat processen-verbaal zeer kwaliteitsvol worden opgesteld, waarbij een gebruiksvriendelijk
stramien van rubrieken werd uitgewerkt. Op die manier worden de politieambtenaren herinnerd aan alle
in een proces-verbaal noodzakelijk te vermelden informatie.

11.2

Verkoop van uniformstukken

Artikel 42 van de bijlage bij het Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de
deontologische code van de politiediensten10 legt de leden van de lokale en de federale politie bepaalde
verplichtingen op met betrekking tot onder meer hun uitrusting: “De personeelsleden dragen als een
goede huisvader zorg voor het materieel, de uitrusting, de voertuigen, de lokalen en de software die hun
ter beschikking worden gesteld. In die geest voorkomen ze beschadigingen en vermijden ze onnodige
kosten en verspilling. Ze treffen de nodige maatregelen om diefstal, misbruik of beschadigingen van het
materieel, de uitrusting, de voertuigen en de dienstwapens te voorkomen. Ze voorkomen indringing in
de lokalen van de politiediensten alsook in de software”.
In 2007 vernam het Comité P, net als de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale
politie, van de toenmalige Mechelse korpschef dat een van zijn medewerksters vastgesteld had dat via
„eBay‟ politiemateriaal (uniformstukken van de voormalige rijkswacht maar ook materiaal, actueel
aangewend in het kader van openbare ordehandhaving) te koop aangeboden werd. Dit bleek inderdaad
het geval te zijn.
Deze vaststelling bevestigt de resultaten van een vroeger toezichtsonderzoek, door het Comité P in 2005
gevoerd11, waarin gefocust werd op de verkoop van politiekledij via het internet. De conclusie van het
10

BS 30 mei 2006.
In aansluiting op een melding door een politiebeambte van identieke vaststellingen als de hoger vernoemde daterend uit
2007.
11
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Vast Comité P luidde toen dat via het internet inderdaad politiekledij aangeboden werd. Onder meer op
grond van aanbevelingen van het Vast Comité P pakte de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken
de betrokken, vastgestelde problematiek op een tweevoudige wijze aan12. In een Koninklijk besluit van
10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus13 werden enkele bepalingen ingeschreven die specifiek handelen over het uniform14. Verder
worden in een omzendbrief van 13 september 2006 (omzendbrief GPI 51 betreffende de behandeling
van afgedankt politiemateriaal – Richtlijnen en aanbevelingen15) richtlijnen geformuleerd met betrekking
tot het lot van afgeschreven uitrusting of de uitrusting van gepensioneerde politiebeambten. In de
richtlijn wordt aangestipt dat niet-naleving ervan – maar hetzelfde geldt voor het voormelde Koninklijk
besluit – kan leiden tot een strafrechtelijke (uit hoofde van verduistering) dan wel tuchtrechtelijke
procedure tegen de betrokken politiebeambte16.
Het verhandelen via „eBay‟ van politiemateriaal brengt naast de politionele integriteit ook het facet
„gemeenschapsgerichte politiezorg‟ in beeld. Artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt17, handelend over de contacten tussen politie en burger, stelt namelijk vanuit een
herkenningsperspectief – naast de legitimatiekaart – het uniform van de politiebeambte centraal. Het is
evident – en de praktijk heeft dit aangetoond – dat de verspreiding van politie-uniformen onder de
bevolking bepaalde vormen van criminaliteit kan faciliteren.
Met de hoger geschetste initiatieven uit 2006 heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken
passend gereageerd op de aanbevelingen van het Vast Comité P met betrekking tot de aanpak van de
kwestieuze praktijk. Dat zich in 2007 nog bewezen meldingen voordeden die wijzen op verkoop via
„eBay‟ van politiemateriaal doet aan de voorgaande constatering geen afbreuk. Een en ander wijst wel
op de noodzaak tot blijvende sensibilisering van het onrechtmatig karakter van de betrokken handeling
én van het strafbare en tuchtrechtelijke karakter ervan.
Anno 2010 kreeg het Comité P kennis van een aanverwante problematiek. Meer bepaald werd het
Comité P op de hoogte gesteld van het feit dat de firma Belprotect die veiligheidskledij (waaronder ook
stukken van het politie-uniform) via het internet verkoopt, niet zou nagaan of de potentiële koper wel
degelijk de hoedanigheid van personeelslid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie
heeft. Hoewel het Comité P jegens Belprotect als dusdanig niet bevoegd is, raakt de voormelde kwestie
wel het politiewezen. De directie van de infrastructuur en de uitrusting van de federale politie nam ter
zake contact op met Belprotect en stelde vast dat het niet zo is dat Belprotect aan om het even welke
burger politiemateriaal levert maar dat het voor haar wel volstaat dat men personeelslid is van de
geïntegreerde politie (dat controleert Belprotect) om een bestelling geleverd te krijgen: een lid van het
CALog kan derhalve het betrokken materiaal bestellen bij en ontvangen van Belprotect. Belprotect werd
ter zake door de directie van de juridische dienst van de federale politie in gebreke gesteld om zich
verder in regel te stellen. Ondertussen wordt vanuit de federale politie gepleit voor een regeling van de
productie en verkoop van politiemateriaal, onder andere op het vlak van wie dat mag en aan wie
verkocht mag worden, alsmede voor een brede strafbaarstelling van namaak en aansluitend koop en
verkoop van stukken van het politie-uniform door privépersonen. De officiële registratie van het
politielogo bij het Benelux-bureau voor intellectuele eigendom, geldig tot 28 augustus 2019, zou ter
zake ontoereikende bescherming bieden. De federale politie zal ter zake verder initiatief nemen,
eventueel mede geïnspireerd door de juridische bescherming van het legeruniform. De informatie ter
zake werd opgevraagd. Het Comité P zal dit verder opvolgen.

12

De omzendbrief GPI 65 van 27 februari 2009 betreffende de basisuitrusting en de algemene functie-uitrusting van de leden
van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (BS 27 maart 2009) blijkt op de
kwestie van de verkoop van politiemateriaal niet in te gaan.
13
BS 14 juli 2006.
14
Zie artikel 11, lid 2 van dat besluit dat stelt: “In geval van definitieve ambtsontheffing, ambtsneerlegging, mobiliteit naar
een andere rechtspersoon en in andere door de minister bepaalde omstandigheden, zamelt de betrokken overheid de
algemene en specifieke functie-uitrusting in”. Zie ook artikel 12 van het besluit: “Het uniform mag niet worden omgewisseld,
weggeschonken, uitgeleend noch verhandeld zonder toestemming van de overheid”.
15
BS 12 oktober 2010. Zie in het bijzonder de punten 2.3. en 2.5. van die omzendbrief.
16
Zodat men kan zeggen dat er recht gedaan is aan de wens van het Vast Comité P, geuit in de context van het geschetste
onderzoek van 2005, om een en ander strafbaar te stellen.
17
BS 22 december 1992. Het betrokken artikel luidt als volgt: “Behalve wanneer de omstandigheden het niet toelaten, doen de
politieambtenaren die in burgerkledij tegenover een persoon optreden, of tenminste één van hen, van hun hoedanigheid
blijken door middel van het legitimatiebewijs waarvan zij houder zijn. Hetzelfde geldt wanneer politieambtenaren in uniform
zich aanmelden aan de woning van een persoon”.
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11.3 Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen
Integriteitsschendingen vormen jaarlijks 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.
Het Vast Comité P beveelt aan dat:

2009

de politiediensten hun integriteitsbeleid (verder) ontwikkelen en implementeren, en dit
doorheen hun ganse organisatie en op maat van de diverse afdelingen. Van het louter
bespreekbaar maken van integriteit moet daarbij worden geëvolueerd naar de
daadwerkelijke structurele inbedding van een integriteitsbeleid doorheen de organisatie;

2003

politiechefs hun politiemedewerkers herinneren aan het absolute verbod om de middelen die
hen zijn toebedeeld te gebruiken voor andere dan beroepsdoeleinden;

2009

de goede voorbeelden van politiezones betreffende het sensibiliseren van medewerkers om
een voorbeeldfunctie te vervullen in het verkeer naar rijgedrag en het naleven van de
verkeersregels navolging zouden krijgen. Bijzondere aandacht is hierbij aanbevolen voor het
correcte gebruik van het blauwe zwaailicht en het „bijzonder geluidstoestel‟;

2009

iedere politiemedewerker die informatie opzoekt in databanken 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;

2009

in principe elke commerciële nevenactiviteit van politiemedewerkers a priori uitgesloten zou
worden;

2009

de politieambtenaren die toch een bijkomende beroepsactiviteit uitoefenen, hierover
jaarlijks verslag zouden moeten uitbrengen en, onder meer, opgeven welke
bezoldiging/betaling zij hiervoor ontvingen. Op deze wijze kan een controle plaatsvinden die
toelaat te voorkomen dat bepaalde leden van de politie zich in een te grote mate toeleggen
op hun nevenactiviteit, ten koste van hun politiefunctie;

2009

de toelating voor het uitoefenen van een bijkomende beroepsactiviteit beperkt in de tijd en
gelinkt zou moeten zijn aan de op dat ogenblik uitgeoefende functie. Bij elke wijziging van
functie zou de toelating opnieuw onderzocht moeten worden;

2009

met betrekking tot eventuele bijkomende beroepsbedrijvigheid uitgeoefend door
politievertegenwoordigers in het buitenland een grote voorzichtigheid aan de dag wordt
gelegd. Gelet op de aard van de uitgeoefende functie moet worden vermeden dat, vooral in
landen met een andere culturele en maatschappelijke achtergrond, verwarring kan ontstaan
over de precieze rol van de politievertegenwoordiger in het buitenland en;

2009

omwille van het diplomatiek statuut dat is toegekend aan de verbindingsofficier in het
buitenland, minstens het advies moeten worden gevraagd aan de plaatselijke Belgische
ambassadeur, wanneer deze politievertegenwoordiger nevenactiviteiten wenst te
ontwikkelen.
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12 DEMOCRATISCHE WERKING
12.1 Verblijf in een cel op het politiecommissariaat
Sommige klachten handelden over problemen in het kader van de opsluiting in de cel van aangehouden
personen en over het feit dat sommige van hun rechten met de voeten werden getreden. Dit type van
klachten houdt verband met de wettelijke bepalingen die zijn voorgeschreven door de wet op het
politieambt, meer bepaald door het artikel 33.
Elke persoon die het voorwerp uitmaakt van een bestuurlijke aanhouding mag vragen dat een
vertrouwenspersoon wordt verwittigd. Om bepaalde redenen die beschreven zijn in de wettekst kan de
officier van bestuurlijke politie beslissen aan dit verzoek geen gevolg te geven. Hij dient daarvan
melding te maken in het register van de vrijheidsberovingen. Elke persoon die het voorwerp uitmaakt
van een bestuurlijke aanhouding heeft recht op medische bijstand (artikel 33quinquies), door een arts
naar keuze, en op zijn eigen kosten.
Elke persoon die het voorwerp uitmaakt van een vrijheidsberoving heeft recht op voldoende drinkwater,
het gebruik van aangepast sanitair en, rekening houdende met het tijdstip, recht op een maaltijd
(artikel 33sexies).
Uit de klachten betreffende deze problematiek is gebleken dat de klagers geen gebruik hadden kunnen
maken van de sanitaire voorzieningen, geen eten en/drinken hadden gekregen, hoewel ze gedurende
meerdere uren opgesloten hadden gezeten op tijdstippen die beschouwd kunnen worden als gewone
eettijden. Wanneer de aangeklaagde feiten bewezen bleken te zijn, heeft het Vast Comité P de aandacht
van de bevoegde overheid daarop gevestigd om te vermijden dat een dergelijke situatie zich opnieuw
zou voordoen.
Het Vast Comité P ontving tevens klachten over de weigering van politieambtenaren om een beroep te
doen op een arts en/of om de klager de medicatie te bezorgen die hij nodig had. In het tweede geval
kan men redelijkerwijs aannemen dat het niet aan politieambtenaren toekomt om de plaats van een arts
of verpleegkundige in te nemen en zelf geneesmiddelen toe te dienen aan opgesloten personen.
In sommige gevallen zouden klagers bij hun vrijlating uit de cel niet al hun persoonlijke spullen hebben
teruggekregen. In die gevallen werd doorgaans een proces-verbaal opgesteld door de betrokken
politiezone, dat aan de bevoegde overheid werd toegezonden. Uit analyse van sommige klachten is
gebleken dat de uitleg van de klagers niet altijd coherent was, bijvoorbeeld in het kader van opsluitingen
wegens openbare dronkenschap. Zo hebben we kunnen vaststellen dat sommige klagers wel de
inventaris met een gedetailleerde beschrijving van hun bezittingen hadden ondertekend voor ze in de cel
werden opgesloten, maar hadden geweigerd om te tekenen toen ze de cel verlieten.
Wat de bewaking van van hun vrijheid beroofde personen betreft, kunnen een ploegwissel en een
gebrek aan communicatie tussen personen leiden tot fouten zoals de teruggave van persoonlijke
bezittingen aan de verkeerde persoon of het feit dat een persoon langer opgesloten blijft dan nodig is.
De diverse resultaten van de onderzoeksdaden die werden gesteld in het kader van deze problematiek
hebben aangetoond dat elke politiezone een eigen register van vrijheidsberovingen heeft aangelegd, dat
soms onvoldoende informatie bevat om zich er te kunnen van vergewissen dat de rechten van de
personen wel degelijk werden nageleefd. Zelfs wanneer het tijdstip van het begin en het einde van de
opsluiting in de cel uitvoerig beschreven wordt, is het soms niet mogelijk om te achterhalen of de
betrokkene bijvoorbeeld een maaltijd, drinken, enz. heeft gekregen.

12.2 Klachtens wegens pesterijen
Sommige politieambtenaren hebben een klacht wegens pesterijen ingediend tegen hun rechtstreekse
hiërarchie of die van hun politiekorps.
Deze thematiek kadert in het Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van
psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk18. In dat verband is een duidelijke procedure uitgewerkt en dient de klager
twee stappen te ondernemen: een fase van informele behandeling, waarbij hij een beroep doet op de
preventieadviseur/de vertrouwenspersoon, een structuur die de werkgever binnen zijn organisatie
verplicht op poten moeten zetten.
18

BS 6 juni 2007.
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Daarnaast kan de betrokkene een beroep doen op de arbeidsgeneeskundige dienst. De laatste stap is
het indienen van een klacht bij het arbeidsauditoraat.
In sommige gevallen werd opgemerkt dat een van de eerste stappen die de politieambtenaar zette, erin
bestond zich tot het Comité P te wenden, zonder gebruik te hebben gemaakt van de middelen die tot
zijn beschikking staan, rechtstreeks binnen zijn politiezone, hetzij doordat hij de procedure niet kent,
hetzij uit schrik dat deze dienst hem niet zou kunnen helpen daar hij deel uitmaakt van de aangeklaagde
politiedienst (de klacht kan inderdaad betrekking hebben op een hoger officier van de politiezone, die
gezag uitoefent op de vertrouwenspersoon). Wanneer de politieambtenaar nog geen stappen had
ondernomen bij de daartoe voorziene instanties, legde het Comité P hem de procedure nogmaals uit in
een brief.
Personen die al heel wat stappen ondernomen hebben maar die niet de nodige hulp hebben gekregen
en/of voor wie de conflictsituatie niet verbeterd is, worden ofwel verzocht om de feiten ter kennis te
brengen van de bevoegde overheid, ofwel stuurt het Vast Comité P zelf de klacht door aan het
arbeidsauditoraat.
Indien de analyse van de klacht doet vermoeden dat het probleem veel verder reikt dan een individuele
conflictsituatie tussen de klager en een of meer leden van zijn dienst en verband houdt met problemen
inzake het beheer van de politiezone, een veralgemeende normvervaging, enz., vraagt het Vast
Comité P aan het auditoraat inzage in het dossier zodra dat afgesloten is, om de situatie te bestuderen
vanuit het oogpunt van de werking van de politiezone. Dit soort van analyses kan leiden tot een audit
van de werking binnen een welbepaalde politiezone.

12.3 Slagen en gebruik van dwang
Zowat een kwart van de klachten handelt over het feit dat de politie geweld heeft gebruikt ten aanzien
van de klager. Meestal gaan deze klachten over slagen die politieambtenaren zouden hebben
toegebracht aan de klager, veelal tijdens een interventie.
In een aantal gevallen blijkt uit de informatie die tijdens het klachtonderzoek vergaard werd dat er
lastens de klager een proces-verbaal wegens weerspannigheid opgesteld is. De versie van de klager
wordt dan ter kennis gebracht van het parket zodat beide dossiers bij elkaar kunnen worden gevoegd.

12.4 Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen
Bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden is een essentieel onderdeel van een
democratische politiezorg en is voor de burger bijzonder belangrijk bij ingrijpende gebeurtenissen zoals
de vrijheidsberoving en het politioneel gebruik van dwang en geweld. Opvolging en controle van het
politieoptreden op dit vlak zijn dan ook uitermate belangrijk. Op basis van gevoerde onderzoeken
hieromtrent formuleerde het Vast Comité P de volgende aanbevelingen.

12.4.1

Vrijheidsberoving en opsluitingsinfrastructuur

Op het vlak van de vrijheidsberoving en de opsluiting hebben de aanbevelingen van het Vast Comité P
betrekking op de regels en procedures die dienen gevolgd bij een opsluiting, met bijzondere aandacht
voor de medische verzorging en de communicatie, en op de minimumvereisten m.b.t. de (fysieke en
infrastructurele) omstandigheden waarin men wordt opgesloten. Wat deze laatste betreft, gaat
bijzondere aandacht naar één setting, nl. de cellen in het Portalis-gebouw nabij het Brusselse
justitiepaleis.

Wat betreft de te volgen regels en procedures bij vrijheidsberovingen, beveelt het Vast Comité P aan
dat:
2009

het register van vrijheidsberovingen volledig wordt ingevuld;

2008

de invulling en het beheer van registers van bestuurlijk of gerechtelijk aangehouden
personen zo snel mogelijk worden gestandaardiseerd via een Koninklijk besluit;
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2009

een gedetailleerde inventaris wordt opgesteld van in beslag genomen voorwerpen;

2009

de richtlijnen betreffende de fouilleringen worden gerespecteerd;

2004

geen systematische naakte fouillering en ontkleding van bestuurlijk aangehouden personen
zou gebeuren. Indien deze ontkleding zich toch opdringt, dient deze dwangmaatregel
grondig gemotiveerd te worden in het register der aangehouden personen en/of in een
bijzonder verslag. Hieruit moet ondubbelzinnig het finaliteits- en proportionaliteitsprincipe
tot uiting komen;

2009

kwaliteitsvolle processen-verbaal worden opgesteld waarin alle genomen maatregelen
duidelijk en volledig worden vermeld;

2009

daadwerkelijk wordt toegezien op de nauwgezette invulling van het arrestatieformulier met
vermelding van de uitgevoerde opdrachten en de identiteit van de optredende
politiemensen;

2004

elke aflossing van het bewakingspersoneel telkens gepaard gaat met een effectief nazicht
van de toestand van de opgesloten personen en dat deze genoteerd wordt in het voorziene
systeem. Het toezicht moet op die manier de volledige duur van de opsluiting dekken en
achteraf controleerbaar zijn;

2004

de verantwoordelijkheid ter plaatse voor het beheer van een of meer opgesloten personen
duidelijk bepaald wordt;

2004

de nodige informatie-uitwisseling en registratie gebeurt bij elke wijziging van die verantwoordelijkheid;

2008

ten slotte de artikelen uit de WPA die hierop van toepassing zijn beter gekend zouden zijn
bij de medewerkers en voldoende worden opgenomen in de interne richtlijnen.

De tijdelijke vrijheidsberoving van een burger, ongeacht of ze van gerechtelijke of bestuurlijke aard is,
dient verder dezelfde garanties in te houden als elke andere opsluiting in een instelling of in een
gevangenis wat het recht op medische zorgen betreft.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:
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2004

het recht op de vrije keuze van geneesheer gegarandeerd wordt voor de aangehouden
persoon;

2004

indien een persoon weigert onderzocht te worden of niet kan onderzocht worden door een
arts, er in elk geval een gemotiveerd verslag door de arts moet worden opgemaakt, dat
daarna bij het proces-verbaal wordt gevoegd;

2004

indien de persoon zich daadwerkelijk in een zorgwekkende toestand bevindt, er moet
worden gezocht naar de oplossing die een maximale bescherming van de fysieke integriteit
van de persoon biedt. In het geval dat de persoon nergens anders terecht kan dan in de
politiecel, moet de politie alle maatregelen nemen ter bescherming van zijn veiligheid. Dit
omvat o.m.: een geregeld (eventueel permanent) toezicht, de consultatie door een arts, wat
in het geval van een klaarblijkelijk negatieve evolutie van de toestand meermaals dient te
gebeuren, de noodzakelijke informatie-inwinning, en het overleg met de politieverantwoordelijke om verdere bijkomende maatregelen te kunnen nemen op het vlak van toezicht
indien noodzakelijk. Het verdient tevens aanbeveling in dit kader akkoorden af te sluiten
met gemeentelijke instanties en hulpverleningsdiensten;

2004

de urgentiearts die werd opgeroepen niet enkel nagaat of de aangehouden persoon
opgesloten kan worden in een cel, maar ook in een verslag noteert of de persoon bepaalde
risico‟s vertoont of als risicopersoon dient te worden beschouwd. Daaruit moeten dan, indien
nodig, specifieke richtlijnen volgen met betrekking tot de veiligheid, het welzijn en het
comfort van de persoon;
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2004

er een regelmatige (poging tot) communicatie is met de opgesloten persoon zelf. Een
concrete toepassing van artikel 31, 5de lid van de Wet op het Politieambt gebeurt best vanuit
een ruimere opvatting dan de loutere toepassing van „de letter van de wet‟.

In het belang van het respect voor de individuele democratische rechten en vrijheden moeten opsluitingsplaatsen ten slotte beantwoorden aan bepaalde (fysieke en infrastructurele) minimumvereisten
of normen. Nagaan of de opsluitingsplaatsen voldoen aan de vooropgestelde normen is een typische
inspectietaak.
Daarom beveelt het Vast Comité P aan dat:

2008

de AIG systematische en geregelde inspecties uitvoert van de opsluitingsplaatsen die door
de politiediensten worden gebruikt en daarover rapporteert;

2008

de dekens die ter beschikking worden gesteld van de aangehouden en opgesloten personen
regelmatig(er) worden gereinigd;

2008

de politieverantwoordelijken in hun cellen(complexen) een camerabewakingssysteem
installeren;

2009

In verband met deze normen benadrukt het Vast Comité P ten slotte dat zijn opmerkingen
en aanbevelingen uit 2006 over de toenmalige cellen in opbouw in het gebouw Portalis
(Brussel) anno 2009 nog steeds niet waren opgevolgd. Het Vast 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.
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12.4.2

72

Incidenten geweldsgebruik

2010

Ter bevordering van een democratische politiezorg is het van belang dat gewelds- en
schietincidenten volledig en correct worden geregistreerd, geanalyseerd en geëxploiteerd. In
de zones worden echter onvoldoende systematisch (conform de omzendbrief ter zake)
statistische gegevens bijgehouden betreffende het geweldsgebruik. Dit maakt de
raadpleegbare cijfers onbetrouwbaar. Volgens de Cel Gevaarsituaties van de federale politie
wordt de meldingsplicht bovendien 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. In dit verband beveelt het
Vast Comité P aan dat elk politioneel geweldsgebruik rigoureus wordt gemeld
conform de richtlijnen van de GPI 62. Dit geschiedt het best met behulp van een
standaardformulier dat via vaste referentiepersonen direct wordt overgemaakt aan de Cel
Gevaarsituaties van de federale politie. Tevens is het aangewezen dat dit standaardformulier
zo snel mogelijk als elektronische meldingsfiche ter beschikking wordt gesteld van de
politiezones en -eenheden. Vervolgens dienen de gegevens geanalyseerd i.f.v. deze
evaluatie en ev. bijsturing van de politietechnieken en de opleiding ervan (zie ook
opleiding).

2010

Hulpverlenend politioneel optreden, zoals bij interventies t.a.v. psychiatrische patiënten,
leidt soms tot het gebruik van dwang en geweld, bv. via het gebruik van (pepper)spray. Het
Vast Comité P beveelt aan dat de minister van Binnenlandse Zaken voor deze specifieke
omstandigheden duidelijke richtlijnen uitvaardigt. Zulke incidenten dienen volgens het Vast
Comité P ook (juridisch) geëvalueerd te worden. De incidenten en hun analyse dienen als
casestudy opgenomen in de betreffende opleidingen geweldsbeheersing (zie ook opleiding).

2003

Binnen de limieten van zijn bevoegdheden en om de verschillende opdrachten die het wenst
te vervullen ook optimaal te kunnen realiseren, benadrukt het Vast Comité P dat het,
conform de wettelijke meldingsplicht voor de politiediensten, alle informatie wenst te
ontvangen met betrekking tot het gebruik van een vuurwapen of een spray en van elk
noemenswaardig incident dat zich heeft voorgedaan naar aanleiding van een
vrijheidsberoving of een opsluiting.

2003

Betreffende het abusief of excessief gebruik van geweld, moeten verschillende hiërarchische
verantwoordelijken duidelijk worden verzocht hun verantwoordelijkheden op te nemen op
tuchtvlak. Het Vast Comité P beveelt aan dat de hiërarchische verantwoordelijken steeds de
meest gepaste maatregelen opleggen aan de politieambtenaren die schuldig werden
bevonden aan mishandeling.
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13 GEMEENSCHAPSGERICHTE POLITIEZORG
13.1 Coördinatie tussen verschillende politiediensten
Analyse van een klacht over het tonen van een dienstkaart in de privésfeer heeft aangetoond dat de
betrokken politieambtenaar niet langer deel uitmaakte van de geïntegreerde politie. Toch beschikte hij
nog over zijn dienstkaart. Uit de onderzoeksresultaten is ook gebleken dat er onvoldoende opvolging is
aangaande het recupereren van dienstkaarten. Dit probleem doet zich zowel bij de federale als bij de
lokale politie voor omdat hun diensten, door een gebrekkige communicatie, geen juist zicht hebben op
de status (al dan niet in actieve dienst) van het betrokken personeelslid en zij bijgevolg niet de nodige
stappen ondernemen om dienstkaarten terug te krijgen in geval van verandering van dienst en/of
ontslag.

13.2 Imago van de politie
Regelmatig ontvangt het Comité ook klachten over een verkeersincident waarbij de bestuurder
gevaarlijk rijgedrag met een privévoertuig of een gebanaliseerd voertuig zou hebben vertoond. Klagers
uitten vooral hun ongenoegen over intimidatie daar de betrokkenen een „kaart‟ toonden waarvan kon
worden aangenomen dat dit een dienstkaart van de politie was. In een klacht zou de betrokkene zelf
gemeld hebben dat hij bij de politie werkte. Volgens de klagers trachtten de politieambtenaren hen niet
alleen te intimideren door hun dienstkaart te tonen, maar ook door kledingstukken met politielogo te
tonen. Dit type van klachten blijkt veelal zonder gevolg geklasseerd te worden. In sommige gevallen
konden de betrokkenen als politieambtenaar geïdentificeerd worden op basis van het proces-verbaal dat
„s anderendaags aan de klager toegestuurd werd. Op dat ogenblik speelt niet alleen het imago van de
politie, maar doet zich ook een probleem van (schijn van) partijdigheid voor.

13.3 Overzicht van reeds uitgebrachte aanbevelingen

2003

In functie van een gemeenschapsgerichte en democratische politiezorg is het belangrijk dat
bijzondere aandacht wordt geschonken aan de correcte politionele bejegening van
maatschappelijk kwetsbare groepen (cf. etnische minderheden, bejaarden, armen,
bedelaars e.a.). Hierbij is het volgens het Vast Comité P aanbevolen dat zowel federale
politie-eenheden als lokale politiezones, i.h.b. van de centrumsteden, in hun strategische
beleidsvoorbereiding (cf. bv. ZVP) een adequate strategie ontwikkelen en hieraan
aangepaste richtlijnen uitwerken voor het politionele optreden.

2003

Er is ruimte voor een verantwoord en transparant „partnerschap tussen publieke en private
sector‟, maar men moet er ook voor zorgen dat de politiefunctie niet wordt uitgehold. Het
Vast Comité P beveelt daarom aan dat de overheid (en de publieke partner) de „eerste viool
speelt‟, ook voor taken die door de politieambtenaren soms als bijkomstig of minder
interessant worden beschouwd. De politiefunctie beperkt zich niet tot de onderzoeksfunctie.
De veiligheid van de burgers en „de staat‟ omvat ook andere aspecten, zoals duidelijk blijkt
uit de Veiligheidsmonitor of andere studies.
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14 OCAD
Onderzoek naar een gepland werkbezoek van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
(OCAD) in het buitenland
De Vaste Comités P en I hebben een gemeenschappelijk toezichtsonderzoek gevoerd naar een geplande
buitenlandse missie van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) naar de CentraalAfrikaanse regio.
Hoewel de zending werd geannuleerd, vonden beide Comités het nuttig om na te gaan of ze paste
binnen het door de wetgever bedoelde takenpakket voor het OCAD, dat contacten met buitenlandse of
internationale homologe diensten voorziet als enige uitheemse opdracht19.
Uit het onderzoek bleek dat de geplande zending een drieledig karakter had, namelijk dat van: een
studiereis; een zending met het oog op het leggen van contacten met een buitenlandse homologe dienst
en; klaarblijkelijk ook een zending om meer inlichtingen te bekomen over de juiste toestand ter plaatse.
Alhoewel studiereizen niet expliciet voorzien zijn, moet het worden toegejuicht dat de directeur zijn
experten en analisten aanmoedigt om relaties op te bouwen en expertise te ontwikkelen via
buitenlandse fora als dit de kwaliteit van de analyse ten goede komt.
Volgens de wet op het OCAD dient het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid nog verdere
invulling te geven aan de mogelijkheden tot het leggen van specifieke internationale contacten met
gelijkaardige buitenlandse of internationale diensten. Dit laatste is nog niet voorhanden en het siert het
OCAD dat het niet talmt met het leggen van deze contacten in afwachting van een richtlijn daaromtrent.
Problematischer evenwel was de opzet om meer inlichtingen te bekomen over de juiste toestand ter
plaatse. Het is het OCAD immers niet toegestaan om mogelijke lacunes in de aangeleverde inlichtingen
zelf in situ te gaan aanvullen. Dit is niet zijn bevoegdheid, noch zijn verantwoordelijkheid. De wetgever
heeft dit duidelijk zo gewild. Het OCAD is zelf geen inlichtingendienst en indien het van oordeel is dat
ondersteunende diensten tekortschieten, dient het de diensten daarop te wijzen.
Ten slotte bleek ook uit het onderzoek dat de voorbereidingen van de zending zowel op het inhoudelijke,
communicatieve als organisatorische niveau beter konden.
Aanbevelingen
Opdat er over zijn unieke identiteit geen enkele verwarring zou ontstaan of bestaan, bevelen de Vaste
Comités I en P aan dat:
1) het OCAD daartoe een actieve, volgehouden en consequente aandacht besteedt aan de
binnenlandse en buitenlandse communicatie over zijn rol en werking;
2) het OCAD altijd en overal de nodige behoedzaamheid aan de dag legt bij het ondernemen van
buitenlandse zendingen en hierbij zijn studiereizen strikt afgelijnd houdt;
3) het OCAD zowel als de ondersteunende diensten de Comités P en I spontaan inlichten wanneer
zij in hun onderlinge werking geconfronteerd worden met mogelijke structurele disfuncties op
het vlak van legaliteit, efficiëntie en coördinatie en;
4) het Ministerieel Comité richtlijnen voor het OCAD zou uitvaardigen betreffende het leggen van
specifieke internationale contacten met gelijkaardige buitenlandse of internationale diensten,
zoals voorzien bij artikel 8,3° W.OCAD.

19

Artikel 8,3° W. OCAD.
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Onderzoek naar de deelname van de Belgische politie- en inlichtingendiensten en het OCAD
aan internationale vergaderingen in het raam van de strijd tegen het terrorisme
De Vaste Comités P en I hebben een toezichtsonderzoek gevoerd naar de doeltreffendheid en efficiëntie
van de voorbereidingen en deelname van de Belgische politie- en inlichtingendiensten aan internationale
vergaderingen m.b.t. de strijd tegen het terrorisme en/of het extremisme.
Uit het onderzoek blijkt dat geen enkele dienst een volledig overzicht heeft van de internationale fora en
vergaderingen waaraan de Belgische politie- en inlichtingendiensten deelnemen. Hoewel alle diensten
verwezen hebben naar informeel en niet gestructureerd voorafgaand overleg ter voorbereiding van die
vergaderingen, ook met de diensten die er zelf niet aan deelnemen, blijkt niet dat er een duidelijk
gedefinieerde werkwijze bestaat om die vergaderingen voor te bereiden, noch om te bepalen welk
standpunt België moet innemen. De bestaande praktijk heeft als gevolg dat men nooit zeker kan zijn dat
alle betrokken diensten hun standpunt vooraf hebben kunnen uiteenzetten en dat er een duidelijk
Belgisch standpunt kan worden ingenomen.
Ten slotte worden de resultaten van de vergaderingen verspreid op een informele en nietgestructureerde wijze waardoor het niet zeker is dat alle betrokken diensten de noodzakelijke informatie
ontvangen.
Aanbevelingen
In het belang van de doeltreffendheid en de efficiëntie van de voorbereidingen en deelname van de
Belgische politie- en inlichtingendiensten aan internationale vergaderingen inzake de strijd tegen het
terrorisme en/of het extremisme, bevelen de Vaste Comités I en P aan dat:
1) voor de internationale vergaderingen die niet specifiek gehouden worden met homologe
diensten (bv. specifieke vergaderingen van de inlichtingendiensten, specifieke vergaderingen
van de politiediensten, …) een enkele coördinatiestructuur wordt opgericht die belast wordt met
de coördinatie en/of vertegenwoordiging van de Belgische diensten;
2) het initiatief hiertoe wordt genomen door het Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid
en;
3) het College voor inlichtingen en veiligheid wordt aangeduid om te waken over de uitvoering
ervan alsook over het toezenden van alle nuttige informatie ter zake aan het Ministerieel
Comité.
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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, de geografische
spreiding en de feiten die worden aangeklaagd. Over het gevolg dat het Vast Comité P aan deze
klachten geeft, wordt gerapporteerd in het activiteitenverslag. 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.
Aan de hand van enkele tabellen, grafieken en kaarten wordt een overzicht geboden van de klachten die
het Comité P jaarlijks ontvangt en de strafonderzoeken die zijn Dienst Enquêtes P uitvoert.

2009-2010

Aantal klachten en aanmeldingen bij het Comité P en de strafonderzoeken gevoerd door de
Dienst Enquêtes P, vergeleken naar jaar en met de evolutie 2009-2010

Evolutie

Tabel 10:

Typologie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klachten rechtstreeks
ingediend bij het Comité P

1 853

2 214

2 100

2 219

2 339

2 401

2 459

+2,4%

Strafonderzoeken
uitgevoerd door de Dienst
Enquêtes P

568

592

444

281

279

259

281

+8,5%

Grafiek 6:




Evolutie van het aantal klachten en aanmeldingen bij het Comité P en de strafonderzoeken
gevoerd door de Dienst Enquêtes P in de periode 2003-2010

Met uitzondering van het jaar 2006, waar 5% minder klachten werden genoteerd, stijgt sinds 2004 het
aantal geregistreerde klachten constant. De voorbije twee jaar is de toename evenwel minder sterk en
schommelt ze rond de 2,5% eerder dan de 5,5% die in 2007 en 2008 werd genoteerd.
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Kaart 1:

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
2010
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Kaart 2:

Aantal klachten rechtstreeks ingediend bij het Comité P per gerechtelijk arrondissement in
de periode 2003-2010

Wat de geografische spreiding van de klachten betreft, blijven de vaststellingen van de voorgaande
jaren ook in 2010 gelden. Het gerechtelijk arrondissement Brussel neemt bijna een derde van de
klachten voor zijn rekening, terwijl de helft van alle aangemelde klachten betrekking heeft op (leden
van) politiediensten in het Vlaamse landsgedeelte.
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Kaart 3:

Aantal strafonderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P per gerechtelijk arrondissement in de periode 2003-2010

Tabel 11:

Gerechtelijk arrondissement van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P,
vergeleken naar jaar 2008-2010 en met de evolutie 2009-2010

Gerechtelijk
arrondissement

Evolutie

2008

2009

2010

Aandeel
2010

2009-2010

ANTWERPEN

5

13

15

5,3%

+2



ARLON

23

8

7

2,5%

-1



BRUGGE

10

9

15

5,3%

+6



BRUSSEL

82

59

43

15,3%

-16



CHARLEROI

23

10

23

8,2%

+13



DENDERMONDE

13

10

19

6,8%

+9



DINANT

2

3

7

2,5%

+4



EUPEN

0

0

0

0,0%

0



GENT

7

9

9

3,2%

0



HASSELT

1

3

7

2,5%

+4



HUY

5

10

2

0,7%

-8



IEPER

2

0

3

1,1%

+3



KORTRIJK

3

4

10

3,6%

+6



LEUVEN

8

8

10

3,6%

+2



LIEGE

4

11

1

0,4%

-10



MARCHE

9

24

11

3,9%

-13



MECHELEN

3

0

8

2,8%

+8



MONS

22

19

13

4,6%

-6



NAMUR

6

11

9

3,2%

-2



NEUFCHATEAU

3

6

4

1,4%

-2
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NIVELLES

9

10

13

4,6%

+3



OUDENAARDE

9

7

8

2,8%

+1



TONGEREN

15

6

15

5,3%

+9



TOURNAI

5

11

10

3,6%

-1



TURNHOUT

7

8

11

3,9%

+3



VERVIERS

1

0

4

1,4%

+4



VEURNE

2

0

4

1,4%

+4



+22



TOTAAL

279

259

281

100,0%

Ongeveer een op zes strafonderzoeken geopend in 2010 en aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwd,
heeft betrekking op het gerechtelijk arrondissement Brussel. Toch blijft de dalende trend die zich in dit
arrondissement aftekende zich voortzetten: in vergelijking met 2009 een kwart minder en in vergelijking
met 2008 bijna de helft minder. Andere gerechtelijke arrondissementen die beduidend minder een
beroep deden op de Dienst Enquêtes P zijn Marche (-13 strafonderzoeken), Luik (-10), Hoei (-8) en
Bergen (-6).

15.1

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
gemelde 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.

FEITEN

Evolutie
2009-2010

Aandeel 2010

Aantal feiten 2010

VAAKST VOORKOMENDE AANGEKLAAGDE

Aantal feiten 2009

Aantal bij het Comité P vaakst voorkomende aangeklaagde feiten in 2008-2010, aandeel
van deze feiten in het totaal aantal van de geregistreerde feiten en algemene evolutie
2009-2010

Aantal feiten 2008

Tabel 12:

Agressieve houding

222

252

306

6,3%

21,4%



Onjuiste vaststellingen / onbevoegdheid

339

301

289

6,0%

-4,0%



Niet akteren

236

247

238

4,9%

-3,6%



Ongelijke behandeling / niet eenvormig optreden

186

194

231

4,8%

19,1%



224

249

218

4,5%

-12,4%

Lakse of negatieve houding bij taakuitvoering s.l.

156

142

182

3,8%

28,2%



Gewelddaden tegen personen of goederen

134

160

174

3,6%

8,7%



Gebrek aan respect

110

118

173

3,6%

46,6%



Intimiderende houding

127

132

157

3,2%

18,9%



Niet optreden

153

125

137

2,8%

9,6%



Misbruik maken van zijn functie of gezag

99

63

103

2,1%

63,5%



Neutraliteit / onpartijdigheid

79

95

102

2,1%

7,4%



Klantonvriendelijk (gebrek aan respect beleefdheid, ongepast taalgebruik)
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Gebrek aan beleefdheid

68

69

102

2,1%

47,8%



Overijver

56

73

101

2,1%

38,4%



130

122

88

1,8%

-27,9%



1862

2058

2230

44,70%

8,8%



Machtsoverschrijding
Overige

De verscheidenheid in de aangeklaagde inbreuken bij de klachten waarvan het Comité P in kennis wordt
gesteld, is zeer ruim. Sinds 2008 werd het vaakst geklaagd over onjuiste vaststellingen en onbevoegdheid in het optreden, maar in 2010 was de meest aangeklaagde tekortkoming de agressieve houding
vanwege een lid van de politiediensten. Deze inbreuk werd 21,4% meer geregistreerd. Andere inbreuken
die beduidend vaker werden geakteerd, hadden betrekking op een ervaren ongelijke behandeling en het
niet eenvormig optreden door de politiediensten, een lakse of negatieve houding bij de taakuitvoering en
een gebrek aan respect.

AANGEKLAAGDE FEITEN OPGEDEELD IN

2009-2010

Evolutie

2010

2009

Aantal bij het Comité P aangeklaagde feiten opgedeeld in categorieën 2008-2010 en
evolutie 2009-2010

2008

Tabel 13:

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

50

59

70

18,6%

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

274

-2,5%

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

95

84

110

31,0%

Feiten gepleegd uit hoofde van de functie omschreven
als corruptie

5

2

6

-

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

10

13

11

-15,4%

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

119

121

93

-23,1%

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

1 884

1 968

2195

11,5%

Tekortkomingen aan de beroepsplichten of misbruik van
ambt en bevoegdheden

1 649

1 733

1965

13,4%

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

130

127

102

-19,7%


















Ook in 2010 is bij 45% van de klachten rechtstreeks aangemeld bij het Comité P sprake van inbreuken
die wijzen op tekortkomingen in de houding, het gedrag of de handelingen die de waardigheid van het
politieambt aantasten. De andere grote inbreukcategorie wordt gevormd door de tekortkomingen aan de
beroepsplichten of misbruik van ambt en bevoegdheden en bedraagt 40%, eveneens een constante in
het licht van de cijfers van de voorgaande jaren.
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15.2

Analyse van de geregistreerde inbreuken gekoppeld aan de strafonderzoeken ten laste van politieambtenaren gevoerd door de Dienst
Enquêtes P van het Comité P

De bij de strafonderzoeken geregistreerde inbreuken kunnen mogelijk een verklaring aanreiken voor de
toename van het aantal strafonderzoeken ingeleid door de Dienst Enquêtes P. Uit navolgende tabel kan
afgeleid worden dat het type inbreuk „wapens‟ (wederrechtelijk dragen, onwettig bezit, …) in de loop van
2010 beduidend vaker in de databank van het Comité P werd gevat: van 5 naar 59 registraties. Deze
registraties vloeien voort uit een grootschalig toezichtsonderzoek dat door het Comité P in 2010 werd
gevoerd met betrekking tot het inzamelen door de politie van bepaalde vuurwapens van burgers,
ingevolge de gewijzigde wapenwet. Bij 55 van deze 59 strafonderzoeken werd door een lid van de Dienst
Enquêtes P het proces-verbaal ambtshalve opgesteld. Dit betekent dus dat 55 van de 78
strafonderzoeken ingeleid door de Dienst Enquêtes P (70%) betrekking hebben op wapens.
Tabel 14:

Verdeling van de door de Dienst Enquêtes P gevoerde strafonderzoeken naar aard van de
geregistreerde inbreuk, 2009-2010
Evolutie

INBREUKEN

2009

2010

2009-2010

5

59

+54



Gewelddaden tegen personen of goederen

51

43

-8



Schending van het beroepsgeheim

36

37

+1



Daden van willekeur

30

25

-5



30

23

-7



Valsheid in geschriften

20

20

0



Bedreigingen

13

12

-1



Belagen-stalking

18

9

-9



4

8

+4



Laster

16

8

-8



Opstellen PV

18

7

-11



6

6

0



14

6

-8



4

5

+1



Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig bezitten, ...)

Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening
van zijn functies

Willekeurige vrijheidsberoving

Omkoping
Eerroof
Gewone diefstal

In tegenstelling tot de voorgaande jaren, toen de meest geregistreerde inbreuk „gewelddaden tegen
personen of goederen‟ was, hebben de in 2010 geopende strafonderzoeken bij de Dienst Enquêtes P
voornamelijk betrekking op de wapenproblematiek. De „gewelddaden tegen personen of goederen‟
werden in 2010 voor het eerst slechts in tweede orde geregistreerd. Dergelijke inbreuken
vertegenwoordigen in totaal 43 onderzoeken, een daling van 8 onderzoeken ten opzichte van 2009,
maar zijn nog goed voor 15% van de strafonderzoeken uitgevoerd door de Dienst Enquêtes P.
Ook in 2010 merken we een verdere daling van het aantal strafonderzoeken die worden gevoerd naar de
leiding en hiërarchie en van het aantal onderzoeken die betrekking hebben op de intermenselijke relaties
van leden van de politiediensten, al dan niet in hun professionele omgeving.

82

deel II : observatoriumrapport

16 VONNISSEN EN ARRESTEN
Deze analyse omvat drie grote delen:
1)
2)
3)

het eerste deel spitst zich toe op het aantal rechterlijke beslissingen – uitgesproken in 2009 en
2010 – meegedeeld aan het Comité P20;
het tweede deel focust op het aantal leden van de geïntegreerde politie die vervolgd worden in
de desbetreffende zaken;
het derde deel gaat in op de feiten die ten laste worden gelegd aan de leden van de
geïntegreerde politie die in die zaken betrokken zijn.

De nieuw ontwikkelde structuur van de analyse verwijst naar de indeling van het Strafwetboek en zal
ook de volgende jaren gehanteerd worden opdat de evolutie van de gegevens in de tijd vergeleken zou
kunnen worden.

16.1 Beslissingen meegedeeld aan het Comité P
Overeenkomstig artikel 14, 1ste lid van de wet van het Comité P “sturen de procureur-generaal en de
auditeur-generaal aan de voorzitter van het Vast Comité P ambtshalve een kopie van de vonnissen en
arresten betreffende misdaden of wanbedrijven begaan door de leden van de politiediensten en het
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse”.
De volgende tabellen geven per ressort van het hof van beroep het totaal aantal vonnissen, arresten of
beschikkingen weer die het Comité P heeft ontvangen. Er wordt eveneens vermeld om hoeveel
eindbeslissingen het gaat. Enkel de eindbeslissingen worden in aanmerking genomen voor deze analyse.
Wanneer men het aantal beslissingen uitgaande van de verschillende gerechtelijke arrondissementen
vergelijkt, kan men zich vragen stellen bij het exhaustieve karakter van de overmaking van de
vonnissen, arresten en beschikkingen betreffende leden van de geïntegreerde politie. Via andere kanalen
neemt het Comité P overigens kennis van rechterlijke beslissingen die hem niet noodzakelijk zijn
overgemaakt. Het Comité P betreurt dit en onderstreept dat dit de draagwijdte van deze analyse
ongunstig beïnvloedt.

20

Op basis van de informatie ontvangen vóór 15 juli 2011.
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Tabel 15: Ressort van het hof van beroep te Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen

Hof van beroep
Kamer van
inbeschuldigingstelling
Politierechtbank

2009
Totaal
Eindontvangen beslissing
1
1

2010
Totaal
Eindontvangen
beslissing
4
4

6

6

8

8

Correctionele rechtbank

2

2

2

2

Raadkamer

1

1

1

1

2

2

2

2

Politierechtbank
Hasselt

Correctionele rechtbank
Raadkamer
Politierechtbank

Mechelen

Correctionele rechtbank

3

3

Raadkamer
Politierechtbank
Tongeren

Correctionele rechtbank

1

Raadkamer
Politierechtbank
Turnhout

2

2

3

3

15

15

23

22

Totaal
ontvangen
2

Eindbeslissing
2

Totaal
ontvangen

Eindbeslissing

Hof van beroep F
Kamer van
inbeschuldigingstelling N
Kamer van
inbeschuldigingstelling F
Politierechtbank N

2

2

4

4

1

1
1

1

7

7

8

8

Politierechtbank F

5

5

6

6

Correctionele rechtbank N

2

2

2

2

Correctionele rechtbank F

8

8

8

8

2

1

31

30

Correctionele rechtbank
Raadkamer

Tabel 16: Ressort van het hof van beroep te Brussel
2009

Brussel

Brussel

Hof van beroep N

2010

Raadkamer N
Raadkamer F
Politierechtbank
Leuven

Correctionele rechtbank
Raadkamer
Politierechtbank

Nivelles

1

1

28

28

Correctionele rechtbank
Raadkamer
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Tabel 17: Ressort van het hof van beroep te Gent
2009
Gent

Brugge

2010

Totaal
ontvangen

Eindbeslissing

Totaal
ontvangen

Eindbeslissing

Hof van beroep
Kamer van
inbeschuldigingstelling
Politierechtbank

3

2

3

3

2

2

7

6

2

2

Correctionele rechtbank

8

7

5

5

Raadkamer

1

1

4

4

5

5

Politierechtbank
Dendermonde

Correctionele rechtbank
Raadkamer

Gent

Ieper

Politierechtbank

5

5

6

5

Correctionele rechtbank

4

4

7

5

Raadkamer

3

3

Politierechtbank

1

1
1

1

4

4

2

2

3

3

2

2

1

1

43

40

Correctionele rechtbank
Raadkamer

Kortrijk

Politierechtbank

2

2

Correctionele rechtbank

1

1

Politierechtbank

2

1

Correctionele rechtbank

1

1

5

5

Raadkamer
Oudenaarde

Raadkamer
Politierechtbank
Veurne

Correctionele rechtbank
Raadkamer
47

43
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Tabel 18: Ressort van het hof van beroep te Liège

Liège

Hof van beroep
Kamer van
inbeschuldigingstelling
Politierechtbank

2009
Totaal
Eindontvangen beslissing
4
4
6

6

1

1

Arlon

Correctionele rechtbank
Raadkamer
Politierechtbank

3
1
4

1
1
4

Dinant

Correctionele rechtbank

1

1

Raadkamer

2010
Totaal
Eindontvangen
beslissing
3
3
1

1

3

3

3

3

1

1

Politierechtbank
Eupen

Correctionele rechtbank
Raadkamer
Politierechtbank

Huy

Liège

Correctionele rechtbank

8

4

2

2
1

Raadkamer

2

2

2

Politierechtbank

3

2

4

4

Correctionele rechtbank

4

4

15

14

Raadkamer

4

4

13

11

2

1

2

2

2

2

46

37

49

45

Politierechtbank
Marche

Correctionele rechtbank

1

Raadkamer
Politierechtbank
Namur

Correctionele rechtbank
Raadkamer
Politierechtbank

Neufchâteau

Correctionele rechtbank
Raadkamer
Politierechtbank

Verviers

Correctionele rechtbank
Raadkamer
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Tabel 19: Ressort van het hof van beroep te Mons

Mons

Hof van beroep
Kamer van
inbeschuldigingstelling
Politierechtbank

Charleroi

Mons

2009
Totaal
Eindontvangen beslissing
8
8

2010
Totaal
Eindontvangen
beslissing
4
4

2

2

1

1

10

9

17

17

Correctionele rechtbank

10

9

7

7

Raadkamer

2

2

4

3

Politierechtbank

2

2

2

2

Correctionele rechtbank

3

2

3

3

Raadkamer

1

1

5

5

6

6

Politierechtbank
Correctionele rechtbank

Tournai

3

2

3

2

41

37

52

50

Raadkamer

16.2 Per vervolgd lid van de geïntegreerde politie
Tabel 20 geeft, per graad, een overzicht van het aantal leden van de geïntegreerde politie die vervolgd
zijn in de zaken waar in 2009 en 2010 uitspraak is gedaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de
leden van de lokale component en die van de federale component van de geïntegreerde politie.
Tabel 20:

Aantal leden van de geïntegreerde politie vervolgd in zaken waarvoor in 2009 en 2010
uitspraak is gedaan, per graad
2009

aspirant-agent
agent
inspecteur
hoofdinspecteur
commissaris
hoofdcommissaris
CALog

2010

lok pol

lok pol

fed pol

fed pol

lok pol

8

fed pol
lok pol

108

fed pol

13

lok pol

24

fed pol

19

lok pol

12

fed pol

7

lok pol

6

fed pol

2

lok pol
fed pol

3
202

8
121
43
19
8
3

1

lok pol

13

fed pol

1

lok pol

160

fed pol

18

lok pol

28

fed pol

5

lok pol

13

fed pol

1

lok pol

4

fed pol
lok pol

2

fed pol

3

1
14
178
33
14
4
5

249

87

inspecteur

hoofdcommissaris

totaal

88
2

CALog

5 45

agent

3 16
15
25

hoofdinspecteur
15
5
9

commissaris
9
1

5
2

1

1

20 1 40 2
202
1

1

3
5

4 10 31 17

1

4 14 50 21
66

2

46
19
28 1

21
39 1
249

4
1

2

1

Werkstraf
Gevangenisstraf/geldboete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met
gedeeltelijk uitstel
Effectieve gevangenisstraf/geldboete

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

2009

Schuldigverklaring

Vrijspraak: andere
Maatregel ter bescherming van de
maatschappij
Opschorting van de uitspraak

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Werkstraf
Gevangenisstraf/geldboete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met
gedeeltelijk uitstel
Effectieve gevangenisstraf/geldboete

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Vrijspraak: andere
Maatregel ter bescherming van de
maatschappij
Opschorting van de uitspraak

Vrijspraak: verjaring

Tabel 21:

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring
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Tabel 21 geeft, per graad, een overzicht van de rechterlijke beslissingen genomen ten aanzien van de
202 en 249 leden van de geïntegreerde politie die respectievelijk in 2009 en 2010 vervolgd zijn.
Rechterlijke beslissingen genomen ten aanzien van de leden van de geïntegreerde politie
die respectievelijk in 2009 en 2010 vervolgd zijn, per graad
2010

aspirant-agent
1

2

9
3
11
1
5
1

5
1
4
1
2
1

2

5

1

2

7

3

2

2 12 36 33
3

6
1

4

6 20 56 39
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Tabel 22 geeft per ressort van het hof van beroep een overzicht van de rechterlijke beslissingen
genomen ten aanzien van de 202 en 249 leden van de geïntegreerde politie die respectievelijk in 2009
en 2010 vervolgd zijn. Er wordt vermeld of het openbaar ministerie (om) het initiatief tot vervolging
neemt dan wel of de zaak aanhangig wordt gemaakt door een burgerlijke partijstelling (bp).
Rechterlijke beslissingen genomen ten aanzien van de leden van de geïntegreerde politie
die respectievelijk in 2009 en 2010 vervolgd zijn, per ressort van het hof van beroep

Brussel

Gent

Liège

Mons

Totaal

bp

3

totaal

3

om

3

2

8

2

1

3

2

8

2

1

6

3

7

7

1

3

totaal

1

4

6

om

4

1

8

bp

1

1

1

totaal

5

2

9

om

4

5

6

1

22

bp

5

24

1

3

totaal

5

28

6

9

om

5

4

bp

3

3

totaal

8

7

45

20

1

3

7

7

2

21

8

2

Effectieve gevangenisstraf/geldboete

1

1

8

7

1

1

8

7

1

8

13

2

8

13

1

1

1

7

2

8

Werkstraf

6

4

2
1

Gevangenisstraf/geldboete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met
gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

22

bp

5

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Effectieve gevangenisstraf/geldboete

Gevangenisstraf/geldboete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met
gedeeltelijk uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

1

Schuldigverklaring

Antwerpen

2010

Opschorting van de uitspraak

om

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2009

Werkstraf met volledig uitstel

Tabel 22:

1
2

8

4

2

9

3

19

9

3

19

9

7

7

1

1

1

1

12

1

2

21

8

1

2

9

3

3

2

3

5

10

28

1

1

1

3

3

2

31

6

10

2

4

11

2

4

10

7

7

2

5

1

7

14

8

1

7

14

8

6

20 56 39

1

1

13

1

2

4

2

10

10

5

1

40

2

4

14 50 21

66

21

39

1

1

1

1

202

1

6
11

1

1

249
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16.3 Per tenlastelegging
In dit hoofdstuk worden de rechterlijke beslissingen die het Vast Comité P heeft ontvangen geanalyseerd
op basis van de feiten die ten laste worden gelegd aan de leden van de geïntegreerde politie. Bij de
indeling wordt de structuur van het Strafwetboek gevolgd. De tenlasteleggingen met betrekking tot
verkeerszaken vindt men in een afzonderlijke tabel terug, net als de tenlasteleggingen met betrekking
tot een aantal bijzondere wetten.
In de tabellen:
1)
2)
3)

16.3.1

wordt in elke zaak elk lid van de geïntegreerde politie afzonderlijk opgenomen;
wordt met betrekking tot één lid van de geïntegreerde politie rekening gehouden met elke tenlastelegging afzonderlijk;
wordt voor eenzelfde politielid de tenlastelegging slechts één keer opgenomen indien diezelfde
tenlastelegging herhaaldelijk voorkomt in dezelfde zaak. Men houdt in dit geval enkel rekening
met de zwaarste straf.

Misdaden en wanbedrijven die door de Grondwet gewaarborgde
rechten schenden

Tabel 23: Misdaden en wanbedrijven die door de Grondwet gewaarborgde rechten schenden

wederrechtelijke /
willekeurige
aanhouding
daden van
willekeur

1

2

29

3

1

Voor het wederrechtelijk en willekeurig aanhouden van personen worden alle politieambtenaren buiten
vervolging gesteld of vrijgesproken. Op te merken valt dat in een dossier de rechter 21 leden van de
geïntegreerde politie tegelijkertijd buiten vervolging stelt.
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Effectieve gevangenisstraf/geldboete

Gevangenisstraf/geldboete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met
gedeeltelijk uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Effectieve gevangenisstraf/geldboete

Gevangenisstraf/geldboete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met
gedeeltelijk uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

2010

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2009
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16.3.2

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw

Tabel 24: Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw

valsheid als
ambtenaar

10

7

4

2

4

3

valsheid als
particulier

1

1

3

2

3

1

valsheid in
informatica
inmenging
valse naam
aannemen in
het openbaar

8

4
1

2

Gevangenisstraf/geldboete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met gedeeltelijk
uitstel
Effectieve gevangenisstraf/geldboete

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Gevangenisstraf/geldboete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met gedeeltelijk
uitstel
Effectieve gevangenisstraf/geldboete

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

2010

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2009

1

5

1

2

3

1

2
1
1

Feiten van valsheid in geschriften gepleegd door een ambtenaar worden bewezen verklaard lastens
23 leden van de geïntegreerde politie (10 in 2009 en 13 in 2010). In 16 gevallen gaat het om door hen
opgemaakte processen-verbaal; 6 in het kader van domicilieprocedures (één van hen wordt ook
veroordeeld voor de opmaak van een proces-verbaal: betrokkene wordt ook gedurende 5 jaar ontzet uit
de rechten genoemd in artikel 31, 1ste lid Strafwetboek); 2 in het kader van de betekening van een
vonnis. In de twee zaken waarvoor in 2009 inzake domicilie een beslissing is genomen, is er ook sprake
van diverse voordelen ontvangen in ruil voor valse verslagen (cf. infra omkoping).
Feiten van valsheid in geschriften (begaan buiten de hoedanigheid van ambtenaar) worden bewezen
verklaard lastens 15 (8 in 2009 en 7 in 2010) van de 18 vervolgde leden van de geïntegreerde politie: 2
dossiers lopen uit op een buitenvervolgingstelling en een ander op een vrijspraak.
De 2 zaken waarin politieambtenaren in 2009 vervolgd worden wegens valsheid in informatica eindigen
in een vrijspraak.

91

deel II : observatoriumrapport

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door
personen die een openbaar ambt uitoefenen
Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een
openbaar ambt uitoefenen

samenspanning
van ambtenaren
verduistering

1

2

2

1

2

3

1

6

1

Effectieve gevangenisstraf/geldboete

Gevangenisstraf/geldboete met
volledig uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met
gedeeltelijk uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Opschorting van de uitspraak

3

1

1

knevelarij

1

belangenneming

1

geweld zonder
wettige reden

Vrijspraak: andere

1

vernietiging van
een akte

omkoping

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Effectieve gevangenisstraf/boete

Gevangenisstraf/geldboete met
volledig uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met
gedeeltelijk uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

2010

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2009

Werkstraf met volledig uitstel

Tabel 25:

Schuldigverklaring

16.3.3

1

2

1

2
4

2

1

2

1

1

14

4

3
3

1

In eenzelfde zaak in 2010 worden 5 leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor samenspanning
van ambtenaren.
Feiten van verduistering worden bewezen verklaard lastens 5 leden van de geïntegreerde politie in 2009
(in 5 zaken) en lastens 8 leden van de geïntegreerde politie in 2010 (in 4 zaken).
Twee politieambtenaren in 2009 en 3 in 2010 worden in evenveel zaken veroordeeld wegens omkoping.
De 2 veroordelingen in 2009 houden verband met fictieve domiciliëringen. Een veroordeling wegens
omkoping (maar ook wegens handel in verdovende middelen en schending van het beroepsgeheim)
uitgesproken in 2010 gaat tevens gepaard met de ontzetting gedurende 5 jaar uit de rechten genoemd
in artikel 31, 1ste en 4de lid Strafwetboek, waaronder het recht om openbare ambten, bedieningen of
betrekkingen te vervullen.
De vervolgingen met betrekking tot geweld zonder wettige reden verwijzen naar artikel 257
Strafwetboek: de 14 buitenvervolgingstellingen in 2010 kaderen in 5 dossiers, terwijl de 8 vrijspraken
uitgesproken in 2009 en 2010 6 onderscheiden dossiers betreffen. Feiten van geweld zonder wettige
reden worden bewezen verklaard lastens 5 politieambtenaren in 2009 (5 zaken) en 4 politieambtenaren
in 2010 (3 zaken), en in 4 van deze 8 zaken is dit zeer duidelijk op grond van getuigenissen à charge
van andere politieambtenaren.
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vereniging van
misdadigers

bedreigingen
2

1

5

1

3

1

2

1

Gevangenisstraf/boete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk
uitstel
Effectieve gevangenisstraf/boete

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

2009

Gevangenisstraf/boete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk
uitstel
Effectieve gevangenisstraf/boete

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Effectieve gevangenisstraf/boete

Gevangenisstraf/boete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk
uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

2009

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

1

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Effectieve gevangenisstraf/boete

1

Gevangenisstraf/boete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk
uitstel

1

Werkstraf

geweld

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

2

Werkstraf met volledig uitstel

smaad

Schuldigverklaring

1

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

weerspannigheid

Vrijspraak: andere

16.3.5

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: verjaring

16.3.4

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring
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Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde door bijzondere
personen gepleegd

Tabel 26: Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde door bijzondere personen gepleegd
2010

1

1

2

In een zaak besluit de raadkamer in 2009 tot de opschorting van de uitspraak ten aanzien van een
politieambtenaar vervolgd wegens smaad, weerspannigheid en het toebrengen van slagen. In diezelfde
zaak verleent de rechter in 2010 aan 2 leden van de geïntegreerde politie een vrijspraak voor het
toebrengen van slagen. De andere beslissingen betreffen evenveel verschillende dossiers.

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid

Tabel 27: Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid

2010

1

1

De 2 zaken waarin politieambtenaren vervolgd worden voor vereniging van misdadigers leiden tot 2
buitenvervolgingstellingen en een vrijspraak.

Met uitzondering van één situeren alle zaken waarin feiten van bedreigingen bewezen verklaard worden
zich in een „familiale‟ context. De buitenvervolgingstellingen houden daarentegen verband met feiten
gepleegd in dienst (2 zaken).
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16.3.6

Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid

Tabel 28: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid

aanranding van de
eerbaarheid

1

verkrachting

2

2

3

1
2

1

3

3

Gevangenis/boete met volledig uitstel
Gevangenis/boete met gedeeltelijk
uitstel
Effectieve gevangenis/boete

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Vrijspraak: andere
Maatregel ter bescherming van de
maatschappij
Opschorting van de uitspraak

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Gevangenis/boete met volledig uitstel
Gevangenis/boete met gedeeltelijk
uitstel
Effectieve gevangenis/boete

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

2010

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Vrijspraak: andere
Maatregel ter bescherming van de
maatschappij
Opschorting van de uitspraak

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2009

1
1

prostitutie/
aanzetten tot
ontucht

1

1

beelden strijdig met
de goede zeden
kinderpornografie

1
1

1

1

In 2009 worden de feiten aanranding van de eerbaarheid bewezen verklaard voor 5 leden van de
geïntegreerde politie. Drie keer (in 2 dossiers) worden de feiten tijdens de uitoefening van de dienst
gepleegd. Een van de twee politieleden die schuldig wordt bevonden aan aanranding van de eerbaarheid
is ook veroordeeld voor tentoonstelling, verkoop of verspreiding van beelden strijdig met de goede
zeden en bezit van kinderpornografie.
In 2010 worden 5 leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid: in 4
gevallen, waarvan één gepleegd tijdens de dienst, worden de feiten bewezen verklaard. Het lid van de
geïntegreerde politie dat schuldig wordt verklaard voor aanranding van de eerbaarheid wordt ook
veroordeeld voor verkrachting en bezit van kinderpornografie.
De andere beslissingen betreffen evenveel verschillende dossiers en hebben betrekking op feiten
gepleegd buiten de dienst.
Daarenboven wordt bij de veroordelingen telkens de ontzetting uit de rechten van artikel 31 Strafwetboek uitgesproken.
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16.3.7

Misdaden en wanbedrijven tegen personen

Tabel 29: Misdaden en wanbedrijven tegen personen

1

1

1

4

2

laster/eerroof/

beroepsgeheim

3

2

1

3
1

2

6

5

1
1

woonstschennis

lasterlijke aangifte

1

3

Effectieve gevangenisstraf/boete

1

Gevangenisstraf/boete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk
uitstel

1

Werkstraf

2

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

5

Werkstraf met volledig uitstel

21

Vrijspraak: andere

3

Vrijspraak: verjaring

2

niet-afgeven van
kinderen

belaging

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Effectieve gevangenisstraf/boete

Gevangenisstraf/boete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk
uitstel

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Werkstraf

1

Schuldigverklaring

4

onmenselijke/onterende
behandeling
schuldig verzuim

Schuldigverklaring

3

intrafamiliaal
geweld
doodslag/moord

2010

Opschorting van de uitspraak

5

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

9

Vrijspraak: andere

2

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

slagen en
verwondingen

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2009

1
1

6

1

9
10

1

1

2

2

4
2

6

4

1

1

1
1

1

2

1

1

2

In 2009 worden in 4 onderscheiden dossiers 11 leden van de geïntegreerde politie buiten vervolging
gesteld voor slagen en verwondingen toegebracht tijdens de dienst. Er is een vrijspraak voor 5
politieambtenaren in 3 dossiers waarvan 2 feiten gepleegd zijn in dienstverband. De slagen en
verwondingen worden in 8 dossiers en lastens 8 politiepersoneelsleden bewezen verklaard. Een keer
pleegt men de feiten in dienst. In 2010 wordt in 6 dossiers 21 keer een buitenvervolgingstelling verleend
voor slagen en verwondingen toegebracht tijdens de uitoefening van de dienst. In totaal worden in 4
zaken 5 politieambtenaren vrijgesproken. Twee keer plegen de leden van de politie de feiten tijdens de
dienst. In 9 dossiers en voor 9 politieambtenaren verklaart de rechter de feiten bewezen. Vier dossiers
daarvan hebben betrekking op feiten gepleegd in dienstverband.
De feiten van intrafamiliaal geweld worden bewezen verklaard in 15 van de 17 zaken lastens evenveel
leden van de geïntegreerde politie.
Vijf politieambtenaren worden vervolgd voor de dodelijke gevolgen van het gebruik, in het kader van
hun functie, van hun dienstwapen in 5 zaken: ze worden allen buiten vervolging gesteld.
In eenzelfde zaak in 2010 worden 2 politieambtenaren vrijgesproken voor onmenselijke behandeling
maar veroordeeld voor onterende behandeling van een persoon opgesloten in een cel. De vrijspraak
uitgesproken in 2009 heeft betrekking op feiten gepleegd in de privésfeer.
In 2009 wordt in eenzelfde zaak aan 6 politieambtenaren buitenvervolgingstelling verleend voor schuldig
verzuim. In 2010 stelt de rechter hiervoor 5 politieambtenaren buiten vervolging in 2 zaken.
De 2 dossiers inzake woonstschennis houden verband met feiten gepleegd ten aanzien van de expartner.

95

deel II : observatoriumrapport

In de 5 dossiers waarin de rechter de feiten van belaging bewezen verklaart, is het slachtoffer steeds de
ex-levensgezellin. Hiërarchische oversten die ervan beschuldigd worden hun personeelsleden te hebben
belaagd, zijn in 4 gevallen buiten vervolging gesteld.
Met betrekking tot laster, eerroof en lasterlijke aangifte is aan 4 politieambtenaren opschorting van de
uitspraak toegekend: 1 dossier betreft 3 vakbondsafgevaardigden en een ander dossier houdt verband
met feiten gepleegd in de privésfeer. Twee dossiers, gebaseerd op een klacht van een burger waarbij
respectievelijk 1 en 3 politieambtenaren betrokken zijn, lopen uit op een vrijspraak en 3 op een
buitenvervolgingstelling. De 4 andere dossiers, waarin 6 leden van de geïntegreerde politie vervolgd
worden, zijn geopend op basis van een klacht van een politieambtenaar tegen een andere
politieambtenaar: ze eindigen allemaal in een buitenvervolgingstelling.
Feiten van schending van het beroepsgeheim (of van het geheim van het onderzoek) worden bewezen
verklaard in 11 dossiers, lastens evenveel politieambtenaren en zevenmaal houden ze verband met
informatie vervat in gegevensbanken. Drie zaken, waarvoor 9 politieambtenaren buiten vervolging
worden gesteld, betreffen lekken naar de pers.

16.3.8

Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen

Tabel 30: Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen

2

1

huisdiefstal

1

2

1

diefstal door
een openbaar
ambtenaar

1

misbruik van
vertrouwen

1

oplichting

3

2

1

2

1

1
1

1

1
1

heling

1

1
1

bedrieglijke
verberging

1

brandstichting
vernieling/
beschadiging

Effectieve gevangenisstraf/boete

1

Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Effectieve gevangenisstraf/boete

Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk uitstel

Gevangenisstraf/boete met volledig uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: verjaring

Vrijspraak: andere

1

Gevangenisstraf/boete met volledig uitstel

3

2010

Werkstraf

diefstal

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2009

1
1

1

1

1

1

2

In 2009 wordt voor feiten van diefstal in 1 dossier 2 keer een buitenvervolgingstelling uitgesproken. In
al de andere gevallen gaat het om dossiers lastens één enkele politieambtenaar.
In 2010 wordt een huisdiefstal bewezen verklaard.
Twee politieambtenaren worden in dezelfde zaak in 2010 vrijgesproken voor feiten van diefstal door een
openbaar ambtenaar. De andere dossiers hebben betrekking op evenveel individuele gevallen.
Twee van de 3 zaken in verband met misbruik van vertrouwen handelen over een erfeniskwestie.
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Alle andere zaken van dit hoofdstuk hebben telkens betrekking op één enkel lid van de geïntegreerde
politie. Tot slot merken we op dat 4 zaken betreffende vernietiging/beschadiging verband houden met
relaties met de ex-levensgezellin.

Misdrijven
tegen
de
vertrouwelijkheid,
integriteit
en
beschikbaarheid
van
informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen,
verwerkt of overgedragen

gegevensbanken

3

1

2

Gevangenisstraf/boete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk
uitstel
Effectieve gevangenisstraf/boete

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Effectieve gevangenisstraf/boete

Gevangenisstraf/boete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk
uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

2010

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2009

Werkstraf met volledig uitstel

Tabel 31:

Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid
van informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan
worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen

Schuldigverklaring

16.3.9

1

In alle dossiers waarin vervolgingen ingesteld zijn wegens schending van artikel 550bis Strafwetboek
worden de feiten bewezen verklaard. In 2009 heeft de rechter in 1 dossier 3 opschortingen van de
uitspraak verleend.
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16.3.10 Verkeer
Tabel 32: Verkeer

alcoholintoxicatie

3

2

3

1

35

6

dronkenschap
aan het stuur

1

2

1

1

10

3

slagen en
verwondingen

1

2

1

4

vluchtmisdrijf

4

snelheidsovertreding

1

geen
technisch
keuringsbewijs

3

2

1

1

1

Effectieve gevangenisstraf/boete

Gevangenisstraf/boete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk
uitstel

Werkstraf

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

1

2

35

6

8

5

5

1

8

2

4

2

1

1

5

4

9

2

2

1

2

1
2

Vrijspraak: andere

Buitenvervolgingstelling: andere

Vrijspraak: verjaring

3

3

geen
verzekering
andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Effectieve gevangenisstraf/boete

Gevangenisstraf/boete met volledig
uitstel
Gevangenisstraf/boete met gedeeltelijk
uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

2010

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2009

1

5

1
1

3

2
2

4

5

In 2009 worden 50 leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor sturen in staat van
alcoholintoxicatie. Behalve in 3 dossiers worden de feiten telkens bewezen verklaard. Drie van de
veroordelingen hebben betrekking op feiten gepleegd in dienst. In 15 van deze 50 zaken wordt de staat
van dronkenschap ook bestraft. In 2010 worden 48 leden van de geïntegreerde politie schuldig verklaard
voor sturen in staat van alcoholintoxicatie, waarvan één geval in dienst. In 11 van die zaken worden
leden van de geïntegreerde politie ook schuldig verklaard voor sturen in staat van dronkenschap.
In 2009 worden 7 leden van de geïntegreerde politie veroordeeld voor onopzettelijke slagen en
verwondingen. In 5 van deze dossiers is er ook sprake van alcoholintoxicatie. In één van de 2 andere
dossiers is een prioritair voertuig (tijdens de dienst) door een rood licht gereden. In 2010 krijgt het
Comité P kennis van 10 rechterlijke beslissingen in verband met onopzettelijke slagen en verwondingen.
Twee keer spreekt men de betrokken leden van de geïntegreerde politie vrij. In 1 van die 2 gevallen
worden de feiten tijdens de uitvoering van de dienst gepleegd. In 3 van de 8 andere gevallen was er ook
sprake van alcoholintoxicatie.
In 2009 worden in 4 van de 13 dossiers politiepersoneelsleden vrijgesproken voor vluchtmisdrijf. In
1 geval worden de feiten tijdens de dienst gepleegd en kent de rechtbank de opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe. In 2010 zijn er 11 veroordelingen voor vluchtmisdrijf.
In 2009 verklaart de rechter in 7 dossiers de snelheidsovertreding bewezen. Slechts 1 snelheidsovertreding wordt door het lid van de geïntegreerde politie in dienst gepleegd. Er is 1 vrijspraak wegens
verjaring van de feiten. Het Comité P kreeg in 2010 kennis van 13 veroordelingen wegens overdreven
snelheid, telkens gepleegd buiten dienst.
De dossiers inzake gebrek aan technisch keuringsbewijs of aan verzekeringsbewijs handelen allemaal
over feiten gepleegd in de privésfeer.
In de categorie „andere‟ houden 2 van de 3 zaken die tot een vrijspraak leiden wegens verjaring verband
met een prioritair voertuig.
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16.3.11 Bijzondere wetten
Tabel 33: Bijzondere wetten

WBTW21
drugswet

1

22

2

1

1

1

1

dronkenschapwet23

1

antiracismewet24
rijksregisterwet

1

25

wet verwerking
persoonsgegevens26

1
1

1
1

wet welzijn op
het werk27

2

Belgacomwet28

2

wapenwet

Effectieve gevangenisstraf/geldboete

Gevangenisstraf/geldboete met
volledig uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met
gedeeltelijk uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Effectieve gevangenisstraf/geldboete

Gevangenisstraf/geldboete met
volledig uitstel
Gevangenisstraf/geldboete met
gedeeltelijk uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

2010

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

Vrijspraak: verjaring

Buitenvervolgingstelling: andere

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2009

1

1

1

2
1

29

1
1

KB verklaringen
in verband met
subsidies,
vergoedingen
en toelagen30

1

KB rookverbod
in openbare
plaatsen31

1

KB bevolkingsregisters32

2

1

1

1

1

1

1

bosdecreet33

1

Met uitzondering van twee hebben al deze zaken betrekking op één enkel lid van de geïntegreerde
politie: een geval van vervolging voor schending van de „Belgacomwet‟ (2 buitenvervolgingstellingen), in
het andere geval worden 4 politieambtenaren vervolgd wegens niet-naleving van de wetgeving inzake
„bevolkingsregisters‟.

21

Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope
stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van
verdovende middelen en psychotrope stoffen.
23
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
24
Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.
25
Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
26
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.
27
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
28
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
29
Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.
30
Koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en
toelagen.
31
Koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen.
32
Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.
33
Bosdecreet van 13 juni 1990 (Vlaams Gewest).
22
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16.4 Besluit
Wanneer een lid van de geïntegreerde politie een strafbare gedraging stelt, tast hij de professionaliteit,
betrouwbaarheid en integriteit van zijn collega‟s aan. Gelet op de voorbeeldfunctie van de
politieambtenaar mag worden verwacht dat elk lid van de geïntegreerde politie zowel op professioneel
als op privévlak een onberispelijke houding aanneemt. Het bijzonder heterogeen karakter van de zaken
waarin leden van de geïntegreerde politie betrokken zijn, doet geen afbreuk aan deze vaststelling.
Het feit dat het Vast Comité P niet over het geheel van de rechterlijke beslissingen beschikt,
uitgesproken ten aanzien van de leden van de geïntegreerde politie, beïnvloedt de draagwijdte van deze
analyse ongunstig.
Het Vast Comité P herinnert de gerechtelijke autoriteiten dan ook aan hun wettelijke mededelingsplicht.
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17 DIVERSE BESCHOUWINGEN IN VERBAND MET TUCHT
17.1 Overmaking van informatie aan het Comité P
Het artikel 14bis, 2de lid, van de wet van 18 juli 1992 tot regeling van het toezicht op politie- en
inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse bepaalt: “De bevoegde
tuchtrechtelijke overheden brengen het Comité maandelijks omstandig op de hoogte van enige
tuchtmaatregel of ordemaatregel die is uitgesproken tegen een lid van een politiedienst”. Daar werd
vastgesteld dat sommige politiediensten geen tucht- of ordemaatregelen meldden, en dus de wettelijke
voorschriften niet naleefden, heeft het Comité P de minister van Binnenlandse Zaken verzocht om die
diensten te wijzen op hun plichten: “De minister van Binnenlandse Zaken kan orde op zaken stellen door
aan de korpsen (via de burgemeester of het politiecollege) die de laatste vier jaar geen tucht- of
ordemaatregelen gemeld hebben, te vragen zich te verantwoorden”34.
Dit is echter niet gebeurd. De FOD Binnenlandse Zaken was namelijk van oordeel dat:
“De wet voorziet geen voogdij ten gunste van de Minister van Binnenlandse Zaken over dit type van
beslissingen.
Het komt de Minister van Binnenlandse Zaken dus niet toe om de betrokken overheden te verzoeken om
hun beslissingen over te maken aan het Comité P.
Niettemin staat het het Comité P, als onafhankelijk orgaan van het Parlement, vrij om die overheden
aan te schrijven om hen te herinneren aan hun informatieplicht ter zake”35.
Het Comité P zal de betrokken overheden niet enkel herinneren aan de wettelijke voorschriften inzake
tucht- en ordemaatregelen, maar is tevens van plan – teneinde elke twijfel omtrent de werkelijke betekenis van het gebrek aan informatie weg te nemen – om elke politiezone die geen tuchtmaatregel (of
ordemaatregel) heeft genomen na afloop van het kalenderjaar te verzoeken om hem die toestand
uitdrukkelijk te bevestigen.

17.2 Jurisprudentiegegevensbank
Het Comité P oordeelde in 2006 dat inzake tucht “het operationeel maken van een jurisprudentiegegevensbank dringend aan de orde was”36.
Thans is er een gegevensbank op het niveau van de Tuchtraad maar die is slechts gedeeltelijk
operationeel, omdat de gegevens uit het verleden nog worden ingegeven. De Tuchtraad heeft aan de
FOD Binnenlandse Zaken bijkomend personeel gevraagd om dit werk versneld te kunnen uitvoeren,
maar tot op heden zonder succes. Die gegevensbank is trouwens niet „online‟ beschikbaar en kan zelfs
rechtstreeks ter plaatse niet worden geraadpleegd door de geïnteresseerde tuchtoverheden of leden van
de geïntegreerde politie. In de huidige stand van zaken moeten zij telkens weer hun “vragen” in dat
verband schriftelijk richten aan de voorzitter van de Tuchtraad die aldus in zekere zin dienst doet als
“verspreider” van ad-hocinformatie. Deze procedure die zich noodgedwongen “in de marge” afspeelt,
verschilt toch wel van het systeem dat de wetgever (aanvankelijk) voor ogen had.
Blijkbaar zou er “binnenkort” wel een nieuw informaticaprogramma geïnstalleerd worden om de
gegevensbank online te kunnen plaatsen. Hoe dan ook, zou de jurisprudentiegegevensbank al de
bekendheid moeten krijgen die ze verdient.

17.3 Opvolging van dossiers die “voor tuchtrechtelijk gevolg” door het
Comité P aan de politiediensten overgemaakt zijn
Onderzoek van de klachten die de burgers aan het Comité P sturen, heeft aangetoond dat er in 124
dossiers geopend tussen 2005 en 2010 sprake was van een fout of een disfunctie37. Het Comité P, dat
geen tuchtbevoegdheid heeft, legt het dossier dan ter beoordeling voor aan de bevoegde overheid.
Tabel 34 geeft de gevolgen die de verschillende overheden daaraan hebben voorbehouden samengevat
weer, in functie van het jaar van opening van die dossiers.

34

PEETERS, W. en MAHIEU, W., “Tuchtbeleid van de politie (2001-2005)”, Cahiers Vast Comité P, nr. 5, Brussel, Politeia, 2006,
p. 77.
35
Glorie, M., Directeur-generaal, Directie politiebeheer, FOD Binnenlandse Zaken, brief van 30 september 2010.
36
PEETERS, W. en MAHIEU, W., “Tuchtbeleid van de politie (2001-2005)”, Cahiers Vast Comité P, nr. 5, Brussel, Politeia, 2006,
p. 77.
37
Op basis van de gegevens beschikbaar op 23 februari 2011.
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Tuchtstraffen

Andere
maatregelen39

3840

13

4

12

10

2006

41

11

2

16

8

1

1

10

6

8

3

36

Lopend

Onbekend38

2005

Totaal

Klassering zonder
gevolg

Tabel 34: Gevolgen voorbehouden door de tuchtoverheden in functie van het openingsjaar

2007

19

1

2008

12

2009

14

2

2

6

4

2010

5

1

1

1

2

Totaal

124

28

4

53

33

1

8

Tabel 35 geeft een overzicht van de uitgesproken tuchtstraffen. Hierbij dient, volledigheidshalve,
opgemerkt dat er in een dossier (geopend in 2009) twee tuchtstraffen werden uitgesproken.

1

2006

6

6

2

2007

2

4

4

5

3

2008
2009

3

2010
Totaal

38

Afzetting

10

Ontslag van
ambtswege

Inhouding van
wedde

1

Terugzetting in
weddeschaal

Blaam

2005

Schorsing bij
tuchtmaatregel

Waarschuwing

Tabel 35: Uitgesproken tuchtstraffen, per jaar

2

4
1

12

30

10

0

0

2

0

Onbekend: het dossier wordt als afgesloten beschouwd op het niveau van het Comité P maar op grond van de beschikbare
stukken kan niet worden bepaald welk gevolg eraan werd gegeven.
39
Andere maatregelen: dit zijn de dossiers waarin (minstens) een maatregel – andere dan een tuchtstraf – werd opgelegd.
40
Een dossier omvat tegelijkertijd een tuchtmaatregel en een “andere maatregel”.
41
Een dossier omvat tegelijkertijd een tuchtmaatregel en een “andere maatregel”.
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Tabel 36 bevat de “andere maatregelen” die werden genomen. Hier moet er ook op worden gewezen dat
vijf dossiers (geopend in 2005, 2008 en 2009) twee maatregelen inhouden.

2006

1
1

2

2008

3

1

2009

3

1

2010

2
1

Andere

1

1

7

1

2007

Totaal

Persoonlijke
bijsturing

1

Berisping

2

Terechtwijzing

Verandering van
dienst

2005

Functioneringsnota

Voorlopige
schorsing

Tabel 36: Andere maatregelen, per jaar

11

5

6
1

2

2

1

1

2

17

In 84 van de 124 dossiers waarin het Comité P een fout of disfunctie had vastgesteld – zijnde bijna 68%
–, werd een tuchtstraf of een “andere maatregel” opgelegd: 51 dossiers gaven aanleiding tot een
tuchtstraf, in 31 dossiers werd een “andere maatregel” genomen, terwijl in 2 dossiers zowel een
tuchtstraf als een “andere maatregel” werd uitgesproken. Indien men geen rekening houdt met de nog
lopende dossiers, stijgt dit aandeel tot 70%.
Zonder een grondige analyse te maken van alle motiveringen van die beslissingen – wat in de huidige
stand van zaken onmogelijk is –, kan men geen ernstige lessen trekken uit deze toestand. A priori lijkt
dit “percentage” echter bevredigend.

17.4 Aanbevelingen
17.4.1

Tuchtwet

Hierna wenst het Vast Comité P de stand van zaken te schetsen met betrekking tot de opvolging van de
noodzakelijke herziening van de tuchtwet die het sinds vele jaren aanbeveelt alsook met betrekking tot
een specifiek probleem dat verband houdt met de toepassing van die wet: de wisselwerking tussen een
strafrechtelijke procedure en een tuchtrechtelijke procedure betreffende dezelfde feiten, en meer in het
bijzonder de kwestie van het (al dan niet) uitstellen van de tuchtrechtelijke vervolging in afwachting van
de resultaten van de strafrechtelijke procedure.
Herziening van de tuchtwet
Meermaals heeft het Vast Comité P uiting gegeven aan zijn wens dat de wet van 13 mei 1999 houdende
het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten (tuchtwet) herzien zou worden, opdat de
tuchtoverheden die wet gemakkelijker – en dus vaker – zouden kunnen toepassen. Het Comité was
immers van mening dat “Het instellen van de tuchtprocedure is nog te complex, de straffen zijn te vaak
belachelijk of te mild, de procedure duurt te lang en er worden te vaak fouten gemaakt. Dit alles zijn
bijzondere problemen die, volgens ons, voortvloeien uit de hervorming van 1998-2001. Het Comité heeft
dit herhaaldelijk benadrukt en is passende reglementaire en wetgevende initiatieven blijven
aanbevelen”42 of dat “Ook blijft het door het Vast Comité P uitgegeven Cahier “Moet er nog tucht zijn?
Een analyse en bedenkingen bij vijf jaar tuchtbeleid van de politie” actueel. Er zijn veranderingen
waarneembaar maar de meeste tuchtoverheden wachten blijkbaar op een nieuwe en werkzamere
tuchtwet alvorens voluit te gaan”43.
De huidige minister van Binnenlandse Zaken heeft kenbaar gemaakt dat ze de tuchtwet wenst te herzien: “We hebben vastgesteld dat de huidige tuchtwet administratief te omslachtig is. Dit heeft tot
42
43

Vast Comité P, Observatoriumrapport 2008, p. 111.
Vast Comité P, Jaarverslag 2006, p. 80.
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gevolg dat de tuchtprocedure veel te lang duurt. Dit is zowel voor de betrokken politieambtenaar als
voor het korps een slechte zaak.
Het nieuwe tuchtstatuut zal dus zorgen voor een snellere procedure, zonder hierbij de
rechtvaardigheidsprincipes uit het oog te verliezen. We streven naar een cascadesysteem, waarbij het
tuchtsysteem vanuit het basiskader verder naar boven zal worden opgebouwd. We voorzien ook een
aanpassing van het straffenarsenaal en een herschikking van de tuchtbevoegdheden.
De gesprekken over het nieuwe tuchtstatuut zijn momenteel aan de gang met de verschillende partners.
Tegen het einde van 2010 moet het nieuwe tuchtstatuut klaar zijn”44.
De tuchtwet werd echter nog niet gewijzigd en tot op heden zijn er ter zake geen wetsontwerpen
formeel ingediend, ook al was de herziening van de tuchtwet een van de punten die de Commissie voor
de Binnenlandse Zaken van de Kamer als “prioritair” had aangestipt naar aanleiding van de
werkzaamheden, tijdens de vorige legislatuur, inzake de evaluatie van de hervorming van de
politiediensten en blijkt er, in elk geval, over dat thema een discussie op gang te zijn gebracht. De
minister van Binnenlandse Zaken heeft dit trouwens in oktober 2010 bevestigd toen ze onder meer
stelde dat “dit project handelt over het vaststellen van de beginselen die ten grondslag moeten liggen
aan de geplande hervorming van het tuchtstatuut. Deze beginselen moeten worden omgezet in
wettelijke bepalingen. Zowel mijn kabinet als mijn administratief en technisch secretariaat speelden een
stuwende rol. Er ging veel voorbereidend werk aan vooraf.
De geplande hervorming berust hoofdzakelijk op volgende pijlers: de herziening van de straffen en de
tucht zijn in de eerste plaats zaak van de korpsen zelf, met een injunctierecht van de overheid. De
procedure voor lichte straffen blijft op het lokale niveau en wordt vereenvoudigd. Zware tuchtdossiers
moeten worden toevertrouwd aan een gespecialiseerd, extern orgaan dat beslissingsbevoegdheid
krijgt”45.

2010

17.4.2

Het Vast Comité P beveelt aan dat de aangekondigde herziening van de tuchtwet zo snel
mogelijk doorgevoerd wordt.

Uitstellen van een tuchtdossier

Het Comité P heeft moeten vaststellen dat sommige tuchtoverheden onvoldoende vertrouwd zijn met de
wisselwerking tussen de strafrechtelijke procedure en de tuchtrechtelijke procedure. Zo roept de kwestie
van het eventueel uitstellen van het onderzoek van een tuchtdossier in afwachting van de beslissing op
strafrechtelijk vlak betreffende dezelfde feiten nog altijd vragen op46. Sommige tuchtoverheden zouden
systematisch wachten tot het strafrechtelijke luik beëindigd is, alvorens zich uit te spreken over het
tuchtrechtelijke luik van een zaak. Deze handelwijze is volkomen strijdig met de huidige rechtspraak van
de Raad van State47 en heeft zware gevolgen wanneer er beroep wordt aangetekend.
In de arresten Darville heeft de Raad van State immers met betrekking tot een bepaling zoals voorzien
in het artikel 56, 2de lid (de zaak handelt over het Wetboek van de democratie en de decentralisatie van
het Waals Gewest) geoordeeld dat: “overwegende dat de tuchtoverheid op grond van deze bepaling de
tuchtrechtelijke vervolging kan uitstellen tot na de afloop van de strafrechtelijke procedure, maar er niet
toe verplicht is; dat deze vrijheid het hoofdkenmerk is van de onafhankelijkheid van de tuchtvordering;
dat de tuchtoverheid die, wanneer deze het opportuun acht, gebruik maakt van de mogelijkheid om pas
een tuchtrechtelijke vervolging in te stellen na afloop van de strafrechtelijke procedure, dient te letten
op het beginsel van de redelijke termijn; dat zij de tuchtrechtelijke vervolging alleen mag uitstellen
wanneer zij op grondslag van de onderzoeksmiddelen waarover zij beschikt geen beoordeling kan geven
van de feiten die het personeelslid ten laste worden gelegd; dat zij een personeelslid dat een
tuchtmaatregel riskeert niet te lang in onzekerheid mag laten verkeren aangaande zijn lot; dat de
verplichting om het dossier van het personeelslid met bekwame spoed te behandelen, de tuchtoverheid
noodzaakt om het administratieve onderzoek zo grondig mogelijk te voeren, zodanig dat zij, eventueel
in het licht van het strafrechtelijk dossier waar haar burgerlijke partijstelling haar recht op geeft, zich
ervan kan vergewissen dat het in voorkomend geval voor haar werkelijk onmogelijk is om uitspraak te
doen voordat de strafrechter een definitieve beslissing genomen heeft”48. De tuchtoverheid heeft
44

TURTELBOOM, A., “We mogen fier zijn op wat er de afgelopen tien jaar is gerealiseerd”, in Het Politiejournaal, februari 2010,
nr. 2, Brussel, Politeia, p. 8.
45
Kamer, CRABV53, COM 020, p. 15.
46
Cf. artikel 56, 2de lid, van de tuchtwet.
47
Cf. arresten Darville 170.887 van 7 mei 2007 en 178.877 van 20 februari 2009.
48
Raad van State, Darville, nr. 170.887, van 7 mei 2007, p. 14.
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derhalve de plicht om alles in het werk te stellen dat binnen haar mogelijkheden ligt om de goede
voortgang en uitkomst van het tuchtdossier mogelijk te maken.
Het zou des te beter zijn dat de wetgever in dit verband optreedt om de zaken voor eens en voor altijd
op te helderen (door het artikel 56, 2de lid, van de tuchtwet te wijzigen/verduidelijken, hetzij om de
voornoemde Darville-rechtspraak te “bevestigen”, hetzij om het uitstel van de tuchtrechtelijke
vervolging automatisch en verplicht te maken) waarin de Raad van State in het verleden meermaals het
tegendeel heeft geoordeeld, waardoor de politieoverheden niet meer goed weten welke houding ze nu
moeten aannemen.

2010

In ieder geval zou er, tegelijkertijd met een vereenvoudiging van de wet, inzake tucht
(nogmaals) bruikbare informatie moeten worden verstrekt of een aangepaste opleiding
moeten worden gegeven.
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DEEL III
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2002 - 2010
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1

WIJKWERKING

Zowel het Comité P als vele andere instanties zoals de Commissie ter begeleiding van de
politiehervorming en de federale politieraad hebben bij herhaling het belang van de functionaliteit
wijkwerking als hoeksteen van de gemeenschapsgerichte politiezorg onderstreept voor de ganse
geïntegreerde politie. Het Vast Comité P rapporteerde in meerdere jaarverslagen over de wijze waarop
de politiediensten invulling geven aan deze functionaliteit. Dit leverde de volgende aanbevelingen op
voor het beleid, de praktische organisatie ervan en het meten en evalueren van de werking.

2008

Omdat een kwaliteitsvolle politionele wijkwerking bijdraagt tot een veilige en leefbare
woonomgeving en als dusdanig deel uitmaakt van een integraal veiligheidsbeleid, is het
aangewezen dat een gemeenschappelijke visie hieromtrent per politiezone wordt goedgekeurd in de zonale veiligheidsraad en wordt gepubliceerd in het zonaal veiligheidsplan.

2008

Opdat goed geformuleerde doelstellingen voor de functionaliteit wijkwerking zouden kunnen
bijdragen tot de gemeenschapsgerichte politiezorg en dus tot de geïntegreerde en integrale
veiligheidsaanpak beveelt het Vast Comité P aan dat bij zulke doelstellingenbepaling
rekening wordt gehouden met de eigenheid en specificiteit van de wijk en de daarmee
verband houdende, ook door de bevolking en andere externe partners naar voren
gebrachte, noden en behoeften betreffende (on)veiligheidsfenomenen. Het is hierbij verder
aangewezen dat deze doelstellingen motiverend en duidelijk zijn voor de betrokken
politiemensen.

Op het gebied van de dagelijkse organisatie is het positief dat de minimale norm van „één wijkagent
per 4000 inwoners‟ nu in bijna alle politiezones wordt gehaald. Nog steeds gaat te weinig aandacht uit
naar de kwalitatieve aspecten van de functionaliteit wijkwerking terwijl deze nochtans essentieel zijn
voor het adequaat realiseren van de gemeenschapsgerichte politiezorg.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:
2008

doordachte keuzes worden gemaakt op het vlak van de inplanting van het wijkbureau;

2006

de korpsleiding de wijkinspecteurs goed verdeelt over het grondgebied van de zone en de
taken die hen toekomen afbakent. Het Vast Comité P pleit daarbij voor een sterke
territoriale verankering met ruimte voor verregaande deconcentratie waarbij niet wordt
uitgesloten dat wijkagenten bij aanvang van hun dienst vanuit een centrale locatie naar hun
wijken of „gedeconcentreerde antennes‟ vertrekken;

2006

de politiezones beschikken over een wijkdienst die bestaat uit gemotiveerde personeelsleden, doordrongen van de filosofie van community policing;

2006

deze personeelsleden zich nagenoeg uitsluitend kunnen wijden aan de dienstverlening van
de inwoners: zij zijn de ogen en oren van de politie. Idealiter kent de wijkagent zijn bevolking perfect. Het is aanbevolen bij het toewijzen van bestuurlijke en gerechtelijke taken
aan de leden van de wijkfunctionaliteit rekening te houden met deze finaliteit;

2008

de werking wordt ondersteund door adequate keuzes van de uren waarop de wijkagent
bereikbaar is (in functie van de doelgroep). In dat verband kan bijzondere aandacht worden
besteed aan de aantrekkelijkheid van de functie. Door bv. een aanpassing van zijn
uurrooster zal de wijkinspecteur niet enkel zijn inwoners kunnen ontmoeten (op zaterdag,
op zondag, „s avonds) maar ook bepaalde vergoedingen krijgen, een niet onbelangrijk
aspect van het probleem om jongeren aan te werven voor deze functie;

2008

het korpsmanagement en de dagelijkse (middenkader)leiding van de wijkwerking hun
wijkinspecteurs goed omkaderen en ondersteunen. Dit vertaalt zich in een aangepaste
aansturing en coaching en in het gebruik van duidelijke functie- en competentieprofielen
voor de wijkinspecteurs.
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2006

Op het gebied van meten en evalueren ten slotte beveelt het Vast Comité P aan dat de
prestaties en de productiviteit van de wijkinspecteur geregeld worden geëvalueerd en dat
daartoe de nodige instrumenten worden ingevoerd.

2008

Het Vast Comité P beveelt de politiediensten daarbij in het bijzonder aan om de efficiëntie
van de wijkwerking meetbaar te maken door het gebruik van kwaliteitsnormen betreffende
de geleverde prestaties én de impact daarvan bij burgers, overheden en externe partners.
Prestatie-indicatoren die in dit verband gebruikt kunnen worden zijn bv. het aantal
contacten met slachtoffers in het raam van hercontactnames na misdrijven of het aantal
daarbij uitgebrachte preventieve adviezen. Metingen naar de impact kunnen bv. gebeuren
door middel van tevredenheidspeilingen via de Veiligheidsmonitor of andere fijnmazige
bevragingen.
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2

RECHERCHE

2.1

Moordonderzoek Annick Van Uytsel

Uit het onderzoek van het Comité P naar de kwaliteit van het politieonderzoek naar de moord op
Annick Van Uytsel en naar de wijze waarop met de beschikbare informatie over Ronald
Janssen werd omgegaan, heeft het Vast Comité P onderstaande aanbevelingen geformuleerd.

2.1.1

Verbeteren van de afstapping ter plaatse

2009

Het Vast 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. Het Vast Comité P herhaalt zijn aanbeveling van de nood aan een
nationale richtlijn betreffende de afstapping ter plaatse met het doel de praktijken te
standaardiseren en de kwaliteit te verbeteren.

2011

Het is dan ook aan te bevelen om niet alleen blijvend aandacht te hebben voor alle aspecten
van de afstapping ter plaatse maar om daartoe ook verdere concrete initiatieven te nemen
die de kwaliteit ervan moeten verbeteren. Het College van procureurs-generaal zou in deze
een belangrijke stuwende rol kunnen spelen.

2.1.2

Verbeteren van de afhandelingskwaliteit van moordonderzoeken

2011

Opdat een onderzoek effectief zou zijn in de zin van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), dient dit prompt
aangevat te worden en, afgewogen aan de eisen van de redelijkheid, een voorspoedig
verloop te kennen.

2011

Het onderzoek moet adequaat zijn in de zin dat het diepgaand en zorgvuldig gebeurt en
moet kunnen leiden tot een beslissing over de oorzaak en de omstandigheden van het
betrokken feit en tot de identificatie en de bestraffing van de verantwoordelijken.

2011

Een aantal van de vastgestelde gebreken kunnen in de toekomst ongetwijfeld verholpen
worden wanneer er een gestandaardiseerd draaiboek voor dat soort onderzoeken opgesteld
wordt, zoals voorzien in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011.

2011

Minstens zouden in een dergelijk draaiboek, of in een ander document met dezelfde
finaliteit, met name het verbeteren van de afhandelingskwaliteit van moordonderzoeken,
moeten aan bod komen: de afstapping, checklists, de structuur, het leiderschap, de inbreng
van misdrijfanalisten, het informatiemanagement en zeer concreet het omgaan met tips en
het bewaren van horizontale overzichten tussen de resultaten van de verschillende
onderzoeksverrichtingen en analyses en het rapporteren over en bijhouden van de
onderzoeksverrichtingen.

2011

De principes van tegenspraak en „review‟ moeten worden ingeschreven in dergelijke
onderzoeken, evenals de benadering van de familieleden en verwanten van het slachtoffer,
zowel tactisch als relationeel tijdens het verloop van het onderzoek.
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2011

2.1.3

Een actieplan dient te worden opgesteld dat moet verzekeren dat het draaiboek in de
praktijk ook gebruikt wordt.

Verbeteren van het informatiebeheer en –systeem

2011

De nodige initiatieven moeten worden genomen om de MFO-349 in de eenheden te
operationaliseren en de rol en de verantwoordelijkheden van iedere betrokken partij/dienst
te expliciteren. De implementatie hiervan moet bovendien worden verzekerd door middel
van voldoende controleprocedures.

2011

De exclusieve inzet dient gegarandeerd, gedurende de ganse duur van het onderzoek, van
een ervaren en voldoende groot team, samengesteld uit misdrijfanalisten en vatters.

2011

Het gebruik van één performant en flexibel databeheersinstrument, dient garant te staan
voor een goed datamanagement, wat impliceert dat „alle‟ data correct, volledig, gestructureerd ingebracht en up-to-date gehouden worden.

2011

Het is van belang dat alle personen betrokken bij het onderzoek doordrongen zijn van het
nut om alle informatie te centraliseren in één enkel beheersinstrument. Deze informatie
dient steeds voor iedereen beschikbaar en raadpleegbaar te zijn.

2011

Er moet worden nagegaan of op centraal niveau een dergelijke capaciteit en een performant
beheersinstrument niet voorzien moeten worden om, indien nodig, aan de FGP‟s in dossiers
als de zaak Annick Van Uytsel bijstand te kunnen leveren.

2011

FGP‟s moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zelf voldoende investeren in een
efficiënte werking van de misdrijfanalyse.

2.1.4

Verbeteren van de kennis en kunde

2011

Een onderzoek leiden is iets anders dan het stellen van een onderzoeksverrichting op het
terrein. Hoewel sommige onderzoekers ongetwijfeld in staat zijn om beide rollen te
vervullen, zijn beide taken toch onderscheiden en is de geschiktheid van de betrokken
personen voor het ene misschien groter dan de geschiktheid voor het andere. Het spreekt
voor zich dat met dit gegeven rekening dient te worden gehouden bij de samenstelling van
een team en bij de aanduiding van een dossierbeheerder.

2011

Aanbeveling is om het bestaande expertisenetwerk „moordonderzoek‟ uit te breiden.

2011

Hooggespecialiseerde ondersteuning moet worden voorzien op het centrale niveau van de
gerechtelijke politie voor FGP‟s – voornamelijk kleinere – die niet zo gemakkelijk gespecialiseerde kennis kunnen ontwikkelen en op peil houden.

49

Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie (BS 18 juni 2002).
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2011

2.1.5

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de afstemming op elkaar van de technische
en de tactische recherche. In diverse criminaliteitsfenomenen, maar zeker in een
moordonderzoek kan het belang van de forensische opsporing moeilijk onderschat worden.
En hoewel alle betrokkenen er zich van bewust zijn dat de technisch-wetenschappelijke
component van een moordonderzoek belangrijk is, blijkt dat – alvast in dit onderzoeksteam
– de mogelijkheden ervan bij de tactische onderzoekers nog vaak onvoldoende bekend zijn.
Dit geldt zowel inzake de technische mogelijkheden als inzake het verloop ervan en de
afstemming van de diverse disciplines op elkaar bij onderzoek van eenzelfde
overtuigingsstuk. Het verdient dan ook aanbeveling hierin te investeren.

Doorbreken van de „hegemonie‟ van de onderzoeker

2011

Essentieel is dat de „oversten‟ controle verrichten op de vervulling van de opdrachten
verricht ten gevolge van een vordering. Het is net deze kwaliteitscontrole waaraan het
veelal schort in FGP‟s.

2011

Aanbeveling is om daar waar binnen een federale gerechtelijke politie coördinerende niveaus
bestaan, de inhoud ervan zo duidelijk mogelijk te maken en dan wel zodanig dat onderzoeken niet alleen opgevolgd en gecoördineerd kunnen worden, maar waar nodig ook
gecontroleerd kunnen worden conform artikel 8/6 Wet Politieambt, en dit vanuit het
hiërarchische gezag binnen de politiedienst.

2011

De verhouding tussen onderzoekers en leden van een gespecialiseerde afdeling van een van
de centrale diensten moet vanuit dat oogpunt worden (her)bekeken.

2.1.6

Verbeteren van de inzet van misdrijfanalisten

2011

Aanbevolen wordt na te gaan of de (meer)waarde die de analisten kunnen bieden wel
voldoende gekend is bij onderzoekers en hun hiërarchie.

2011

Vandaag de dag zijn er ook andere analysevormen, zoals de specifieke profielanalyse. Een
(betere) kennis van hun mogelijkheden zou ongetwijfeld misverstanden vermijden en de
aanwending van deze technieken kunnen bevorderen.

2011

Specifiek wat ViCLAS betreft, dienen bijkomende inspanningen te gebeuren om de
toegevoegde waarde die ViCLAS – en zijn analisten – kunnen bieden ten volle te benutten.
Dit veronderstelt een afdwingbare richtlijn, een opleiding en informering van de onderzoekers voor een juist gebruik van de vragenlijst en voldoende capaciteit op het niveau van
de centrale dienst.

2.1.7

2011

112

Opleiding
Betreffende (onderzoeken inzake) zeden en moord werden reeds opleidingssessies
georganiseerd. De vraag is of dit volstaat. De vrijblijvendheid van deelname aan deze
sessies roept op zich en van op afstand bekeken toch wel enige vraagtekens op. Zo bestaat
er inzake „geweldbeheersing door politieambtenaren‟ een ministeriële richtlijn waarin een
minimum aantal uren (her-, bij-)scholing bepaald worden. Niets is evenwel uitdrukkelijk
voorzien (lees „verplicht‟) inzake het op peil houden van de (gerechtelijke) kennis en kunde
noch qua onderzoeksverrichtingen noch qua leiderschapsaspecten en communicatievaardigheden in termen van dossierbeheerder en teamchef.
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2011

Verder dient nagegaan welke opleidingsinitiatieven zich opdringen om er zeker van te zijn
dat grootschalige onderzoeken en in het bijzonder moordonderzoeken gebeuren door
daartoe adequaat gevormde en permanent bijgeschoolde onderzoekers en leidinggevenden.

2011

Tegelijkertijd werd vastgesteld dat in de rechercheschool tot op heden geen initiatieven
werden genomen met betrekking tot opleidingen rond het beheer en de leiding van complexe onderzoeken. Bovendien werd dit door de FGP‟s niet als een opleidingsbehoefte
aangegeven, zo bleek uit een door deze school in 2009 uitgevoerde bevraging. Huidig
onderzoek legt echter dienaangaande een lacune bloot.

2.2

Varia

2009

Politioneel optreden in plaatsen voor de erediensten moet gebeuren met voldoende
respect voor de eigenheid van de religie. Het strekt tot aanbeveling om zich op voorhand te
vergewissen van de gebruiken alvorens bv. een huiszoeking uit te voeren tijdens een
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.

2009

Sommige problemen met inbeslagnames zijn in bepaalde (recherche)diensten al lang
gekend maar het duurt (te) lang vooraleer ze worden verholpen. De Dienst Enquêtes P voert
regelmatig onderzoek naar het verdwijnen (cf. diefstal, verduistering of nalatigheid) van in
beslag genomen goederen en geld. Het Vast 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.

2010

In het belang van het gerechtelijk onderzoek beveelt het Vast Comité P aan dat nauwgezet
wordt toegezien op een volledige vatting in de algemene nationale gegevensbank
(ANG) van gestolen voorwerpen of documenten die via serienummers identificeerbaar zijn.

2010

Om de informatievergaring in het kader van de zonale of “arrondissementele” prioriteiten
kwantitatief en kwalitatief te verbeteren en te komen tot een cultuur van geïntegreerde
informatie in de strijd tegen prioritaire misdaadfenomenen binnen de zone, beveelt het Vast
Comité P de politiezones aan om het opzoekingswerk uitdrukkelijk te sturen,
bijvoorbeeld met behulp van een zoekprogramma.

2010

Gezien hun belang voor de informatievergaring, beveelt het Vast Comité P de politiechefs
aan de politieambtenaren erop te wijzen dat de opmaak van een RIR nooit afhankelijk
mag zijn van enige subjectieve beoordeling van het belang ervan, daar de gebruikte formulieren beoordelingselementen bevatten die aanwijzingen kunnen geven over de bron en de
informatie zelf.
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3

VERKEERSVEILIGHEID

Voor de politiediensten is er een gebrek aan duidelijkheid inzake het prioritair rijden door nietpolitieambtenaren omdat het begrip „dringende opdracht‟ (artikel 37.2 van de Wegcode) niet wettelijk
bepaald is en veeleer berust op feitelijke omstandigheden die in concreto moeten worden beoordeeld.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:
2009

de wetgever het begrip „dringendheid‟ definieert;

2009

een harmonisatie gebeurt van de verschillende wet- en regelgevingen ter zake die tot
duidelijkheid leidt voor alle betrokken actoren, bv. m.b.t. de regelgeving inzake het nietdringend medisch vervoer;

2009

gepaste controles (bv. in grootsteden, tijdens piekuren, bij filevorming, bij nacht, …)
uitgevoerd worden en vervolgens bij vastgestelde inbreuken opgetreden wordt;

2009

aandacht wordt geschonken aan de wettelijke lacunes die het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid (BIVV) aanhaalde in zijn brochure over prioritaire voertuigen.

2009

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 bv. onterecht
parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden aan andersvaliden, verhoogt de legitimiteit van
de politie als behoeder van de rechtstaat. Het Vast Comité P beveelt aan dat politiediensten
via volgehouden opleiding en een goede interne communicatie ervoor zouden zorgen dat
medewerkers een betere kennis verwerven van de geldende richtlijnen omdat dit
rechtstreeks kan bijdragen tot een consequent politioneel optreden.
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4

GENEGOTIEERD BEHEER VAN DE PUBLIEKE RUIMTE

2002

4.1

Het ideaaltypische politionele concept om op een gemeenschapsgerichte wijze met
problemen van openbare orde om te gaan, definieert men sinds het laatste decennium als
het „genegotieerd beheer van de publieke ruimte‟. Dit concept vertrekt vanuit een aantal
uitgangspunten waarbij een grote rol is weggelegd voor de eerbiediging van de
fundamentele rechten en vrijheden en waarbij de politie in het licht daarvan beherend en
regulerend optreedt en dit bij voorkeur op basis van een vertrouwensrelatie met de
bevolking. Eveneens sinds een decennium beveelt het Vast Comité P aan dat dit concept
verder ontwikkeld dient te worden. Met de publicatie van de ministeriële omzendbrief CP 4
op 11/05/2011 (BS 14/06/2011) werd daaraan gevolg gegeven. De toepassing van deze
omzendbrief in de praktijk zou op heel wat punten (kunnen) tegemoetkomen aan de
hieronder geformuleerde aanbevelingen die het Vast Comité P in het verleden uitbracht.

Manifestaties

Vrijheid van vereniging en het vreedzaam manifesteren vormen fundamentele rechten die door de politie
via het genegotieerd beheer van de publieke ruimte dienen gegarandeerd te worden. Om dit conform de
principes van een democratische en gemeenschapsgerichte politiezorg voor alle burgers op een
eenvormige en geïntegreerde wijze te realiseren en dit met zo weinig mogelijk escalatie of gebruik van
dwang en geweld, formuleerde het Vast Comité P de voorbije jaren aanbevelingen op het vlak van o.m.
de voorbereiding (voor), het beheer (tijdens) en de evaluatie (na) van manifestaties en tegenmanifestaties. Vanuit het belang voor een wettelijke, proportionele en subsidiaire handhaving van de
openbare orde ging daarbij bijzondere aandacht uit naar grootschalige aanhoudingen en het politionele
gebruik van dwang en geweld.
Voor een goede voorbereiding en planning beveelt het Vast Comité P aan dat:

2009

een goede informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen lokale en federale politie evenals met,
wanneer nodig, buitenlandse partners;

2009

een risicoanalyse
operatieorders;

2009

de beleidskeuzes gemaakt in samenspraak met en onder leiding van de bestuurlijke
overheid in deze operatieorders worden geoperationaliseerd en daarbij;

2009

heldere tolerantiegrenzen en beleidsmarges worden aangegeven. Deze dienen in het
operatieorder, met behulp van een eenduidige terminologie en het eenvormige canvas
ontwikkeld door de Nationale School voor Officieren (DSEO), duidelijk te worden uitgelegd
met bijzondere aandacht voor: het gewenste gedrag en attitude van de politiemedewerkers
ten aanzien van de deelnemers, de inzet van de geschikte middelen, de verschillende
hypotheses qua verloop van de gebeurtenissen en hoe daarop te reageren, de te volgen
procedures bij aanhoudingen en de rechten van de aangehoudenen daarbij, en last but not
least de geweldsinstructies.

gebeurt

met

neerslag

daarvan

in

gedetailleerde

en

volledige

Voor een goed verloop van het beheer, in het bijzonder vanwege de leiding, beveelt het Vast Comité P
aan dat:
2009

men in permanent contact blijft met de bestuurlijke overheid tijdens de manifestatie;

2004

vooraf inhoudelijke evaluatiepunten en –criteria worden vastgelegd;

2005

briefings worden gehouden die concrete richtlijnen bevatten voor de medewerkers;

2006

deze richtlijnen consequent en neutraal worden toegepast;
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2004

medewerkers maximaal worden gesensibiliseerd, gecoacht, opgevolgd en gesuperviseerd
betreffende de richtlijnen, de gemaakte afspraken en verwachtingen (zeker wat betreft het
gebruik van sprays en de inzet van honden), en dit in het bijzonder bij tussenkomsten waar
de aanwending van dwang en geweld reëel is en de naleving van de wettelijke bepalingen
van groot belang en;

2004

het gebruik van bivakmutsen door politiemensen wordt verboden zonder uitdrukkelijk bevel
van een leidinggevende die daartoe een weloverwogen afweging maakt.

In geval van gebruik van dwang en geweld beveelt het Vast Comité P aan dat:

2004

het gebruik van dwang in concepten wordt uitgewerkt, nauwkeurig wordt beschreven,
trapsgewijs verloopt, op voorwaarde dat dit de actie niet neutraliseert, vooraf aan de
betrokken burgers wordt meegedeeld. Het toezicht op de naleving van deze principes dient
te gebeuren door de politiehiërarchie die op het terrein aanwezig is of die betrokken is bij
het beheer van de gebeurtenis, alsook door de dienst intern toezicht die onder meer daartoe
opgericht is;

2004

een meldingsfiche wordt opgesteld van elk geweldsgebruik ten behoeve van het algemeen
toezicht en de democratisch georiënteerde controle en;

2004

processen-verbaal worden gecontroleerd op het steeds en grondig weergeven van elk
gebruik van dwang en geweld bij het optreden;

2010

alvorens een operatie wordt aangevat, een register wordt bijgehouden van de
personeelsleden in burger die hun dienstwapen meenemen. Op die manier zal in geval van
een incident de betrokken politieambtenaar gemakkelijker geïdentificeerd kunnen worden;

2010

de omstandigheden waarin dwang gebruikt mag worden, de modaliteiten voor de inzet van
bijzondere middelen en de voorwaarden voor de inzet van personeel in burger alsook de
opdrachten die deze politieambtenaren naar gelang van de omstandigheden mogen
vervullen nauwkeurig in het operatieorder beschreven worden.

In geval van grootschalige aanhoudingen beveelt het Vast Comité P aan dat:

2006

een procedure wordt ontwikkeld om grootschalige aanhoudingen in de meest ideale
omstandigheden te laten verlopen;

2006

er nauwgezet wordt gerapporteerd met betrekking tot de drank- en/of voedselverstrekking
en de verwittiging van de vertrouwenspersoon;

2006

los van de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik der talen in bestuurs- en/of
rechtszaken, (bestuurlijk) aangehouden personen behoorlijk worden geïnformeerd over de
genomen maatregel (bv. door het gebruik van een standaarddocument in verschillende
talen) en;

2006

indien betrokkenen identificatiebandjes om hun pols bevestigd krijgen, en dit met de
bedoeling om na vrijlating de in bewaring genomen persoonlijke spullen aan de juiste
persoon te kunnen teruggeven, het gebruik van zulke bandjes aan de aangehoudenen wordt
uitgelegd en, om alle stigmatisering te vermijden, het aanbrengen ervan zo veel mogelijk
gebeurt in discretie en bijgevolg uit het zicht van omstanders.

2010

een uniforme (arrestatie)techniek wordt ontwikkeld die het mogelijk maakt om de wegens
openbare orde aangehouden personen te beheren op het niveau van de geïntegreerde
politie met het oog op een standaardisering en optimalisering van de procedures en
middelen die moeten worden ingezet.
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In functie van een permanent leerproces en een goede evaluatie beveelt het Vast Comité P aan dat:

2010

naar aanleiding van elke grootschalige gebeurtenis of actie en periodiek na een aantal
gelijkaardige meer kleinschalige politieacties, een debriefing wordt gehouden met de
verantwoordelijken van de verschillende diensten en functies met specifieke aandacht voor
het aspect leiderschap en verantwoordelijkheid op het terrein en;

2005

een betere afstemming volgt van de opleiding en training op de praktijk en vice versa met
eveneens meer aandacht voor de aspecten leiderschap en verantwoordelijkheid op het
terrein.

4.2

Voetbal

Onderzoek van voetbalgerelateerde (en andere) klachten over het ordehandhavende optreden van de
politie leert dat de interveniërende politieambtenaren soms te weinig weten wat er van hen concreet
wordt verwacht op het terrein. Zulke onwetendheid, of ook nog de schrik om dan iets verkeerd te doen,
leidt soms tot een rigide omgang met de ontvangen richtlijnen en een weinig communicatieve
houding in het optreden ten opzichte van de burger.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:

2004

er veel meer wordt gecommuniceerd met de deelnemers aan evenementen en duidelijk
wordt verwoord wat er verwacht wordt van de aangesproken burger;

2004

de politiemensen met gepast inlevingsvermogen deelnemers hun mening laten ventileren;

2004

pas nadat communicatie en uitleg geen positief effect hebben en/of wanneer een
voorafgaande waarschuwing het gebruik ervan onwerkzaam zou maken, er dwang of geweld
kan worden aangewend en;

2004

om politiemedewerkers efficiënter te laten communiceren met de burger, het onontbeerlijk
is dat ze naar aanleiding van elke (bijkomende) opdracht ook zelf, zowel voorafgaandelijk
als tijdens het verloop, bv. bij onverwachte wendingen, degelijk geïnformeerd worden over
wat van hen concreet verwacht wordt en waarom een bepaalde maatregel wordt genomen.

Uit de gevoerde onderzoeken naar voetbalgerelateerde klachten bleek dat de processen-verbaal te
fragmentarisch worden opgesteld en dat er niet overal sprake is van een (coherent)
verbaliseringsbeleid. De processen-verbaal die voortvloeien uit een actie waarbij meerdere
politieambtenaren en supporters betrokken zijn, blijken bovendien te veel „standaardakten‟ waarbij het
gedrag of optreden van individuele supporters of individuele politieambtenaren onvoldoende wordt
geïdentificeerd en toegelicht. Ook de bewijsgaring bv. via beeldmateriaal wordt nog te weinig geëxploiteerd.
In dat verband beveelt het Vast Comité P aan dat:

2004

in zulke processen-verbaal de reden van de aanhouding en de context waarin het misdrijf
werd gepleegd, omstandiger worden omschreven;

2004

deze belangrijke principes idealiter ook worden opgenomen in het operatieorder en in
herinnering worden gebracht tijdens de (verschillende) briefings;

2004

erop wordt toegezien dat de processen-verbaal zo veel mogelijk worden opgesteld door de
personen die de vaststellingen hebben verricht;

2004

er voldoende capaciteit wordt ingezet om de redactie van processen-verbaal en verhoren
professioneel te kunnen uitvoeren en;

2004

door de politieleiding hierbij supervisie en coaching gebeurt met betrekking tot het
geleverde redactiewerk.

117

deel III : aanbevelingen 2002 - 2010

Uit verschillende straf- en toezichtsonderzoeken bleek dat naar aanleiding van het begeleiden en
beheren van voetbalwedstrijden en manifestaties in het algemeen er fundamentele verschilpunten naar
voor komen bij de inzet van honden door de politiediensten. Dit brengt het principe van de gelijkwaardige politiezorg in het gedrang, o.m. door de afwezigheid van een eenvormig referentie- en reglementair
kader.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:

2006

er dringend werk wordt gemaakt van een regelgevend kader met betrekking tot de inzet
van honden en;

2006

(bijt)incidenten n.a.v. de inzet van hondenteams worden gerapporteerd aan een centraal
meldpunt.

Bij het begeleiden en beheren van voetbalwedstrijden is een zichtbare en aanspreekbare
eerstelijnspolitie de beste waarborg om, conform de filosofie van de gemeenschapsgerichte
politiezorg, het aantal gevallen van politioneel dwang- of geweldsgebruik te doen afnemen. Meer in het
bijzonder en aangezien het optreden tegenover een individu dat zich in een groep bevindt geen sinecure
is, beveelt het Vast Comité P aan dat:

2009

het principe van de „uitgestelde interventie‟, gekoppeld aan een optimale bewijsgaring, zo
veel mogelijk wordt toegepast en;

2009

indien er vanuit operationeel oogpunt toch moet worden opgetreden, dit best wordt
overgelaten aan politieambtenaren die daartoe getraind zijn.

4.3

Beheer bestuurlijke informatie

Het verzamelen en exploiteren van bestuurlijke informatie vormt een belangrijke politionele materie.
Het Vast Comité P beveelt in het bijzonder aan dat:

2008

meer vorming wordt
informaticatools;

2008

na grote evenementen systematische feedback wordt gegeven aan de betrokken diensten;

2008

hierover thematische vergaderingen worden georganiseerd;

2008

de taakverdeling tussen de lokale en de federale politie hierin wordt uitgeklaard en;

2008

de regels in de MFO-3 verder zouden worden verduidelijkt.
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5

ONTHAAL

5.1

Onthaalproces

Vanuit een streven naar een gelijkwaardige en kwalitatieve dienstverlening voor de burger die in contact
treedt met een politiedienst is het van belang dat politiechefs voldoende aandacht besteden aan het
organiseren van een kwaliteitsvol onthaal met bijzondere aandacht voor het noteren van klachten en
aangiften aan het politionele onthaalloket.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat wat het onthaalproces betreft:

2005

de politiezones op korte termijn de nodige initiatieven nemen om een duidelijke
procesbeschrijving voor de functionaliteit onthaal uit te werken. Deze nood aan een
uitgeschreven onthaalproces werd ook vooropgesteld in het NVP 2008-2011;

2005

aangezien korpschefs voor de uitvoering van de functionaliteit onthaal nog te vaak steunen
op improvisatie en op operationele processen die niet voldoende gedetailleerd zijn
uitgewerkt of geformaliseerd, de nodige werkinstructies worden geformaliseerd om de
efficiëntie van de onthaalfunctie te verhogen;

2005

de geïntegreerde politie op korte termijn de nodige initiatieven neemt om de onthaalfunctie
te meten via gepaste indicatoren (aantal bezoekers, snelheid/wachttijden, kwaliteit, aantal
doorverwijzingen per klant/geval, …), waarbij tegelijkertijd moet gestreefd worden naar een
tevredenheidsmeting bij elke bezoeker;

2011

het onthaal in een geest van kwaliteitsvolle, gemeenschapsgerichte en efficiënte
dienstverlening zo veel mogelijk tegemoetkomt aan de noden en verwachtingen van de
burger en van externe (potentiële) partners. Daarom moet voorafgaandelijk gepeild worden
naar de noden en verwachtingen;

2011

de politiezones overwegen om een gespecialiseerd document op te maken voor de
personeelsleden, dat doorgaans „sociale kaart‟ wordt genoemd, en dat een folder met
nuttige informatie voor slachtoffers en hun naasten ter beschikking wordt gesteld van de
burgers, alsook informatie in verband met de manier waarop ze zich tot een derde
(eventueel de dienst intern toezicht) kunnen wenden indien ze niet tevreden zijn over de
dienstverlening;

2011

het geautomatiseerde bestand dat het onthaal bijhoudt en dat persoonsgegevens bevat,
wordt aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

2004

medewerkers die specifiek instaan voor de onthaalfunctie worden geselecteerd volgens een
welbepaald profiel (cf. vrijwilliger, zin voor empathie, erkende beroepskennis, vermogen om
op objectieve wijze een situatie in te schatten, beheersing van de processen eigen aan de
instelling), en vervolgens deskundig gevormd via een aangepaste gemeenschappelijke
opleiding (zie ook aanbevelingen inzake opleiding);

2005

de onthaalfunctie niet alleen georganiseerd wordt op fysiek en telefonisch vlak, maar ook op
digitale wijze. De nodige initiatieven moeten hiertoe worden genomen coherent met en
geïntegreerd in een globale visie op de onthaalfunctie in de politiezones en;

2009

niet enkel alle politiezones maar ook de communicatie- en informatiecentra (CIC) en de
lokale dispatchings de continue verbetering van hun onthaalfunctie ter harte nemen.

5.2

Infrastructuur

Het politioneel onthaal is een wezenlijke component van de basispolitiezorg. De commissariaten moeten
daarom niet enkel beter toegankelijk zijn, ze moeten ook onthaalstructuren hebben die tegelijkertijd een
veilige en laagdrempelige indruk uitstralen.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat wat de infrastructuur betreft:
2005

politiezones er in hun zonale veiligheidsplannen voor zorgen dat voldoende financiële
middelen worden vrijgemaakt;
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2005

wanneer het onthaal niet 24 uur per dag bemand is, de openingsuren van het
commissariaat duidelijk zijn aangegeven voor de bezoekers;

2005

in dringende gevallen de bezoeker steeds rechtstreeks in contact kan treden met het
hoofdcommunicatiecentrum;

2005

op de belangrijkste invalswegen een duidelijke en indien nodig periodiek geactualiseerde
bewegwijzering wordt geplaatst die de weg naar de verschillende politieposten aanduidt;

2005

alle commissariaten over voldoende parkeerplaatsen beschikken voor bezoekers (met een
handicap);

2005

ook binnen de gebouwen eenvoudige aanpassingen en verfraaiingen worden voorzien;

2005

de waarden van de politie zichtbaar uithangen en;

2005

een evenwicht wordt gezocht tussen een klantvriendelijk onthaal en bepaalde
veiligheidsbehoeften van de medewerkers aan het onthaal. Politiezones moeten op korte
termijn hun onthaal evalueren en een actieplan opstellen om beide doelstellingen, een
klantvriendelijk onthaal en de noodzakelijke veiligheidsbehoeften, te behalen.
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6

INTERVENTIE

2009

Politiemensen die versterkte interventies uitvoeren, moeten soms discreet en onherkenbaar
kunnen werken (bv. door het dragen van een bivakmuts). Om in geval van incidenten of
klachten een democratische controle mogelijk te maken en straffeloosheid te verhinderen,
beveelt het Vast Comité P aan dat voor toezicht en controle toch in de mogelijkheid tot
identificatie achteraf wordt voorzien.

2009

Uit klachten en onderzoeken blijkt dat burgers zich ergeren aan het feit dat politiediensten
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, beveelt het Vast
Comité P aan dat hierover in concrete gevallen goed wordt gecommuniceerd naar de burger.
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7

INTERNE KLACHTAFHANDELING

In het globaal systeem van inspectie en van toezicht op de uitvoering van de politiefunctie in een
democratische samenleving, moet een bijzondere plaats worden voorbehouden voor een kwaliteitsvolle,
verantwoorde en transparante behandeling van de klachten. Het is daarom belangrijk dat politiediensten
aandacht besteden aan de kwaliteit van de functionaliteit interne klachtafhandeling en in ruimere zin ook
hun interne controle op punt stellen. De omzendbrief CP 3 van 29/03/2011 (BS 21/04/2011) betreffende
organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, vormt hiervoor een
belangrijk referentiekader. De toepassing van deze omzendbrief in de praktijk zou op heel wat punten
(kunnen) tegemoetkomen aan de aanbevelingen die het Vast Comité P in het verleden hierover heeft
uitgebracht, met name dat:

2009

de volgende elementen en processen worden in acht genomen en verbeterd: 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 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 en het opmaken van een
beheersfiche;

2003

de functie van interne controle en inspectie beter wordt georganiseerd en erkend binnen alle
geledingen van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De
richtlijnen moeten opnieuw worden geëvalueerd, de modaliteiten en doelstellingen moeten
worden uitgebreid en de interne controle moet ook worden ingevoerd op het federale
niveau;

2009

het belangrijk is dat politiediensten uit het onderzoek naar klachten over hun werking, de
nodige individuele en organisatorische lessen trekken en noodzakelijke punctuele en
structurele bijsturingen hierbij overwegen en doorvoeren;

2009

het belangrijk is dat politiediensten, naast de diensten intern toezicht, de rol van de andere
diensthoofden bij de aanpak van individuele en structurele disfuncties ondubbelzinnig
opnemen en vastleggen in interne regelgeving en;

2009

de diensten intern toezicht een meer beleidsmatige en tevens proactieve opvolging van
integriteit en integriteitsschendingen moeten in plaats stellen;

2011

in precieze gevallen de dienst intern toezicht tijdens politieoperaties wordt ingezet op
plaatsen waar voor incidenten gevreesd wordt.
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8

SLACHTOFFERBEJEGENING

Slachtofferbejegening vertaalt zich in een onberispelijk onthaal, een kwaliteitsvolle afhandeling, een
pertinente doorverwijzing en een verspreiding van nuttige informatie. Dit 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.
Voor het optimaliseren van deze functionaliteit beveelt het Vast Comité P o.a. aan dat:

2011

de leiding van een politiezone bij voorkeur initiatieven neemt om de kijk op politionele
slachtofferbejegening te concretiseren door een beleid en een strategie uit te stippelen;

2009

de gespecialiseerde bijstand hoofdzakelijk wordt voorbehouden voor feiten van ernstig
slachtofferschap die kunnen leiden tot een emotionele crisis. Om te vermijden dat de taak
van politionele slachtofferbejegening te vaak zou worden uitgeoefend door die
gespecialiseerde medewerkers voor andere dan deze feiten, moet intern beter
gecommuniceerd worden over de precieze inhoud van deze functionaliteit;

2011

men de nood aan eerstelijnsinterventie van de politieassistenten in het kader van
gerechtelijke dossiers herziet ten bate van een tweedelijnsinterventie in het kader van
diezelfde dossiers (herbezoeken, hercontactname met slachtoffers, doorverwijzing naar
gelang van de behoeften);

2011

de leiding van een politiezone bij voorkeur initiatieven neemt om de personeelsleden bewust
te maken van de waarde van politionele slachtofferbejegening door aan alle personeelsleden
het belang en de opdrachten van de dienst politionele slachtofferbejegening uit te leggen;

2011

de leiding van een politiezone het politiepersoneel intern opleidt met betrekking tot het
gebruik van de diverse formulieren bestemd voor slachtoffers in toepassing van de COL 5 uit
2009;

2011

de leiding van een politiezone aan het personeel documentatie bestemd voor slachtoffers ter
beschikking stelt;

2011

een broos slachtoffer niet wordt blootgesteld aan het grote publiek, bijvoorbeeld wanneer
andere personen aanwezig zijn in de wachtzaal;

2011

de externe doorverwijzing verbeterd wordt door partnerschappen aan te gaan en te
versterken met andere actoren uit de sector van de slachtofferzorg;

2009

aangezien slachtofferbejegening niet bestempeld kan worden als een taak enkel voor
experten, een specifieke opleiding slachtofferbejegening voorzien zou worden voor alle
politieambtenaren;

2009

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 en;

2009

bij versterkte interventies het vereist is dat een nauwgezette voorbereiding ook rekening
houdt met 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.
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9

GEÏNTEGREERDE WERKING EN STEUN

Wat de geïntegreerde werking betreft, heeft het Vast Comité P aanbevelingen geformuleerd die
betrekking hebben op: het geïntegreerd werken tussen politiediensten en andere organisaties of
diensten met politionele bevoegdheid, het geïntegreerd werken over politiediensten heen, de werking
van een aantal specifieke diensten en het geïntegreerd werken van de diensten binnen een politiezone.

9.1

Tussen politiediensten en andere organisaties of diensten met politionele
bevoegdheid

In het belang van de doeltreffendheid en de efficiëntie van de voorbereidingen en deelname van de
Belgische politie- en inlichtingendiensten aan internationale vergaderingen betreffende de strijd tegen
het terrorisme en/of het extremisme, bevelen de Vaste Comités I en P aan dat:

2009

voor de internationale vergaderingen die niet specifiek gehouden worden met homologe
diensten (bv. specifieke vergaderingen van de inlichtingendiensten, specifieke
vergaderingen van de politiediensten, enz.) een enkele coördinatiestructuur wordt opgericht
die belast wordt met de coördinatie en/of vertegenwoordiging van de Belgische diensten;

2009

het initiatief hiertoe wordt genomen door het Ministerieel Comité voor inlichtingen en
veiligheid en;

2009

het College voor inlichtingen en veiligheid wordt aangeduid om te waken over de uitvoering
ervan alsook over het toezenden van alle nuttige informatie ter zake aan het Ministerieel
Comité.

Opdat er over de unieke identiteit van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD)
geen enkele verwarring zou ontstaan of bestaan, bevelen de Vaste Comités I en P aan dat:

2010

het OCAD daartoe een actieve, volgehouden en consequente aandacht besteedt aan de
binnenlandse en buitenlandse communicatie over zijn rol en werking;

2010

het OCAD altijd en overal de nodige behoedzaamheid aan de dag legt bij het ondernemen
van buitenlandse zendingen en hierbij zijn studiereizen strikt afgelijnd houdt;

2010

het OCAD zowel als de ondersteunende diensten de Comités P en I spontaan inlichten
wanneer zij in hun onderlinge werking geconfronteerd worden met mogelijke structurele
disfuncties op het vlak van legaliteit, efficiëntie en coördinatie en;

2010

het Ministerieel Comité richtlijnen voor het OCAD zou uitvaardigen betreffende het leggen
van specifieke internationale contacten met gelijkaardige buitenlandse of internationale
diensten, zoals voorzien bij artikel 8,3° W.OCAD.

In sommige gevallen mogen diensten of organisaties extern aan de geïntegreerde politie (bv. de Directie
private veiligheid, Child Focus, Dienst Vreemdelingenzaken e.a.) de ANG raadplegen. Vaak krijgen zij
daarbij maar toegang tot een beperkt aantal gegevens, maar om technische redenen kan er helaas niet
altijd een onderscheid worden gemaakt tussen wat deze diensten mogen en kunnen zien.
Het Vast Comité P beveelt dan ook aan dat:
2008

de consultatie en het gebruik van gegevens door deze diensten strikt en actief wordt
gecontroleerd en;

2008

dat er snel een passende technische afscherming wordt in plaats gesteld.
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2006

9.2

Naar aanleiding van incidenten bij grensoverschrijdende acties werd vastgesteld dat
voor een efficiënte en effectieve samenwerking tussen meerdere politionele diensten m.i.v.
de douane het van groot belang is dat de deelnemende diensten over duidelijke richtlijnen
en desgevallend onderling afgesloten protocollen kunnen beschikken.
Het Vast Comité P beveelt aan dat een protocol tussen douane en politiediensten de
uitwisseling van incidentele en dringende informatie regelt, zeker als de informatie
betrekking heeft op de fysieke integriteit en veiligheid van politiebeambten, douaniers en
mogelijke andere betrokken partijen.

Over politiediensten heen

Gezien de onduidelijkheid omtrent het politieoptreden bij acute crisissituaties en zich verplaatsende verdachten over de grenzen van politiezones heen beveelt het Vast Comité P aan dat:

2009

deze materie wordt geregeld via een dwingende ministeriële richtlijn overeenkomstig
artikel 61 WGP;

2009

een grotere operationele verantwoordelijkheid hierbij wordt opgenomen door de CIC‟s. Dit
zou bovendien, zoals de AIG ook reeds terecht aanhaalde, inhouden dat artikel 12 van het
Koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende de organisatie van de CIC‟s dient aangepast
te worden. De huidig beperkende bevoegdheden van deze communicatie- en
informatiecentra dienen dan gedeeltelijk heromschreven;

2009

de commissaris-generaal van de federale politie, in samenwerking met de Vaste Commissie
van de Lokale Politie, de nodige initiatieven neemt om, al of niet binnen het lopende project
„CIC, doeltreffendheid van de operaties‟, een werkbaar kader te ontwikkelen waarin
duidelijkheid bestaat over de operationele leiding bij dergelijke operaties. Er moeten
hiervoor ook de nodige personele middelen worden vrijgemaakt en vorming voorzien. De in
diverse provincies inmiddels gegroeide samenwerkingsovereenkomsten kunnen hierbij
mogelijk als leidraad dienen;

2009

de commissaris-generaal van de federale politie en de korpschefs van de lokale politie, de
nodige richtlijnen uitwerken over hoe moet worden omgegaan met dergelijke incidenten.
Wanneer moet worden overgegaan tot achtervolgen, wanneer tot narijden? Welke procedés
moeten worden gehanteerd bij interceptie van een vluchtend voertuig (onder andere op een
autosnelweg) en;

2009

de commissaris-generaal van de federale politie de bestuurlijke directeurs-coördinators
(DirCo) stimuleert om de, in de omzendbrief GPI 49 van 19 mei 2006 betreffende het
dienstenplan van de communicatie- en informatiecentra, voorziene „specifieke luiken‟ in alle
arrondissementen af te sluiten en zelf initiatieven te nemen opdat deze overeenkomsten
minstens in die mate eenvormig zijn dat eventuele verschilpunten geen negatieve impact
kunnen hebben op arrondissements- of CIC-overschrijdende operaties zoals achtervolgingen.

Uit de gevoerde onderzoeken blijkt dat over de aard en timing van de inzet van bijzondere
interventie-eenheden van de lokale politie, goede afspraken dienen gemaakt te worden met de
federale bijzondere eenheden en de interventiepatrouilles van de betreffende politiezone.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:

2009

opdrachten die men als lokale bijzondere interventie-eenheid waarschijnlijk niet aankan,
beter onmiddellijk worden overgelaten aan de federale bijzondere eenheden om al te veel
vertraging bij interventies te vermijden;

2009

in dezelfde zin de opdrachten die de lokale interventiepatrouilles ook zelf kunnen uitvoeren,
best aan deze ploegen worden toegewezen en;
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2009

9.3

voor het uitbouwen van bijzondere interventie-eenheden op lokaal vlak, voldoende middelen
en vorming onontbeerlijk zijn en erover gewaakt moet worden dat de beschikbare middelen
en de capaciteit aan opleiding niet ten koste gaan van de reguliere politiewerking.

Specifieke diensten

Met het oog op een meer doeltreffende werking en meer veiligheid heeft de functie van DirCo
vooralsnog niet altijd zijn potentieel kunnen benutten en bijgevolg niet al zijn energie en knowhow
kunnen besteden aan de integratie van de twee niveaus van de politie.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:

2003

wordt nagegaan of men de DirCo werkelijk de nodige middelen heeft gegeven om zijn rol te
vervullen en dat de commissaris-generaal en de betrokken directeurs-generaal overwegen
om impulsen te geven of, in voorkomend geval, voorstellen te formuleren voor een
verschuiving van materiële en menselijke middelen.

2003

wordt overwogen om een min of meer formeel platform op te richten voor overleg tussen de
federale en de lokale politie, samengesteld uit erkende technici met terreinervaring, om te
komen tot een beter wederzijds begrip voor de prioriteiten en taken en de beste manier om
deze te concretiseren.

Met het oog op een meer doeltreffende werking van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK)
vestigt het Vast Comité P de aandacht op wat volgt.

2009

In tegenstelling tot enkele jaren geleden stelde het Vast Comité P in 2007 vast dat binnen
de federale politie, en in het bijzonder bij de Directie van de politionele informatie (CGO),
elke vorm van sturing, opvolging en gestructureerde ondersteuning van de AIK‟s
ontbrak. Tot april 2008 was daaraan nog steeds geen invulling gegeven en ook in 2009
leidde de standaardisering van de procedures van informatieverwerking tot onvoldoende
sturing en/of coördinatie. Daarom beveelt het Vast Comité P aan dat ter verwezenlijking van
de „optimale informatiehuishouding‟, zoals ook gepland in het NVP 2008-2011, de diensten
van de commissaris-generaal van de federale politie zeer dringend een doorgedreven
systeem van sturing, ondersteuning, monitoring en controle van de kwaliteit en
performantie van de AIK‟s invoeren.

2010

Ook al is dit niet altijd gemakkelijk, het AIK moet aan de dienst die de informatie heeft
gemeld meer feedback geven in verband met de resultaten die werden behaald ingevolge
de exploitatie van de RIR‟s, teneinde de motivatie van het personeel te verhogen.

Aangezien de burger die een beroep doet op de noodnummers bij zijn eerste contact met de politie
rechtstreeks terechtkomt bij de calltakers van de CIC‟s of lokale dispatchings, zijn de CIC‟s en ASTRID
onontbeerlijk om een doeltreffende en verantwoorde uitvoering van de politiefunctie te waarborgen en
een doeltreffende en doelmatige politionele dienstverlening aan de burger en de politieoverheden te
verzekeren.
Het Vast Comité P beveelt aan dat:

2003

de nodige aandacht wordt besteed aan de kwaliteit en het professionalisme van het
personeel van de CIC‟s en dat hen ad hoc bijkomende opleidingen worden aangeboden en;

2009

CIC‟s of lokale dispatchings kwaliteitscontroles uitvoeren bij de calltaking voor het
verbeteren van de dienstverlening. Een effectieve en efficiënte dienstverlening door deze
calltakers is hierbij onontbeerlijk.
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9.4

Van de diensten binnen een politiezone

Met het oog op een optimaal geïntegreerde werking binnen elke politiezone beveelt het Vast Comité P
aan dat:
2008

er tussen de verschillende functionaliteiten een taakintegratie wordt nagestreefd;

2008

de wederzijdse informatiedoorstroming wordt bevorderd en;

2008

wordt vermeden dat bepaalde diensten (bv. wijkdienst, interventiedienst, …) op zich een
eiland gaan vormen binnen het politiekorps.
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10 INTERNE WERKING POLITIEDIENSTEN
In de voorbije jaren bracht het Vast Comité P meermaals aanbevelingen uit m.b.t. enkele fundamentele
aspecten van interne werking van de politie met name, de modernisering en professionalisering van het
ganse rekruterings-, selectie- en opleidingsproces, niet het minst vanuit de zorg dat er deskundige
medewerkers worden gerekruteerd, geselecteerd en opgeleid die de competenties bezitten om bij te
dragen tot een gemeenschapsgerichte, integere en democratische politiezorg. Dit opleidingsproces stopt
overigens niet na het achter zich dichttrekken van de schoolpoort. Ook doorheen de verdere loopbaan is
een gedegen competentieontwikkeling van de medewerkers van grote tel. Hierna volgt dan ook een
overzicht van aanbevelingen m.b.t. het proces van rekrutering, selectie en (basis-, functionele en
voortgezette) opleiding tot en met verdere competentieontwikkeling via coaching, begeleiding en
permanente vorming op het terrein.

10.1 Rekrutering en selectie
Om over goed opgeleide medewerkers te kunnen beschikken, is een coherent rekruterings-, selectie- en
opleidingsbeleid voor de geïntegreerde politie van buitengewoon groot belang. Onderzoek van het
Comité P naar de rekrutering en selectie toonde daarbij aan dat door de leiding van de federale politie
verder werk kan worden gemaakt van meer strategische betrokkenheid, sturing en opvolging voor het
geheel van dit proces.
Daarnaast beveelt het Vast Comité P aan dat:

2007

periodiek en onafhankelijk een inhoudelijke kwaliteitscontrole gebeurt van respectievelijk de
rekrutering, selectie en opleiding en hun onderlinge coherentie;

2007

meer gerichte rekrutering en voorafgaande zelfselectie zou gebeuren ten behoeve van het
gewenste profiel. Dit kan via duidelijke communicatie van de gewenste profielen bij de
rekruteringsactiviteiten (stands, beurzen) en op de rekruteringswebsite „Jobpol‟ en;

2007

in de fase van de selectie en i.h.b. bij het persoonlijkheidsonderzoek nieuwe testen en
assessments worden gebruikt, en desgevallend ontwikkeld, die zich maximaal richten op het
meten van het potentieel van de kandidaten voor dit gewenste profiel. Daarbij is het van
belang dat doorheen de testen, assessments en interviews op een realistische wijze de
gewenste vaardigheden en attitudes kunnen worden gemeten en dat de assessoren en
juryleden ook opgeleid en begeleid worden op het specifiek evalueren van de kandidaten
hierop. Het betrekken van externe partners als juryleden in de mondelinge proef (bv.
actoren uit bijzondere jeugdzorg, sociale diensten en organisaties, magistratuur e.a.) kan
daarbij het belang van de externe gerichtheid beklemtonen en de inbreng vanuit de
samenleving bij de selectie vergroten.

2008

Voor een integere politie is het van cruciaal belang dat integere medewerkers kunnen
worden gerekruteerd. Het Vast Comité P beveelt in dat verband een herevaluatie,
uitbreiding en grotere coherentie aan van de mogelijkheden qua controle en screening van
de kandidaat-politieambtenaren. Zowel tijdens de rekrutering en selectie als tijdens de
opleiding, moeten de verantwoordelijken de mogelijkheid hebben om, volgens duidelijk
bepaalde normen, daartoe een gedegen milieu- en antecedentenonderzoek te voeren.

2009

Uit onderzoek van het Comité P naar dit milieu- en antecedentenonderzoek bleek echter hoe
tijdens het selectieproces twee instanties van de directie van de rekrutering en van de
selectie (DSR) oordeelden over het onberispelijk gedrag van de kandidaat-politiemedewerker, niet enkel wat zijn verleden, maar ook wat de inschatting van zijn toekomstig
handelen betrof. 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, beveelt het Vast Comité P aan dat de gehanteerde criteria voor
de inschatting van het onberispelijk gedrag van de kandidaat-politiemedewerker opnieuw
worden bekeken. Het Vast 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.
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10.2 Opleiding
10.2.1

Basisopleiding

Met het oog op een verantwoorde en gelijkwaardige uitoefening van de politiefunctie over het ganse
grondgebied onderstreept het Vast Comité P voor de politionele basisopleiding het belang van zowel een
goede beheersing van de onderwezen kennis, technieken en vaardigheden als de adequate omzetting
ervan in de praktijk. Dit is geldig voor de opleiding in het algemeen, maar omwille van een
democratische politiezorg bovenal van toepassing voor alle materies betreffende de toepassing van de
Wet op het politieambt. Onderzoek van het Comité P wees immers uit dat de kennis en correcte
toepassing van deze wet, in het bijzonder betreffende het fouilleren, ontoereikend zijn. Vanuit de wens
om meer kwaliteit en eenvormigheid te bereiken in de verschillende opleidingen beveelt het Vast
Comité P aan dat:
2006

adequate competentieprofielen worden opgesteld voor de politiemedewerkers;

2006

deze competentieprofielen worden geoperationaliseerd in te behalen eindtermen voor het
politieonderwijs;

2003

deze eindtermen als kwaliteitsnormen
reglementaire bepaling;

2009

deze kwaliteitsnormen bij voorkeur focussen op wat een afgestudeerde aspirant moet
kennen, kunnen en willen, en dit geoperationaliseerd vanuit de basisfunctionaliteiten;

2003

de pedagogische kwaliteiten van de docenten op peil worden gehouden en gewaarborgd
o.m. door periodieke evaluatie;

2006

er een grotere inbreng komt vanuit de niet-politionele wereld evenals dat de organisatie van
opleidingsonderdelen plaatsvindt in of beter afgestemd is op het reguliere onderwijs. Het
inbedden van de politieopleiding in de bachelor-masterstructuur kan daartoe bijdragen en
leidt via diplomagelijkwaardigheid tevens tot externe valorisatie van de politieopleiding;

2003

specifieke opleidingen worden voorzien of nieuwe dynamieken op gang worden gebracht
o.a. in de volgende domeinen: gebruik van bepaalde informatica- of communicatiemiddelen,
de beheersing van crisissituaties, deontologie, multiculturalisme en kansarmoede,
intrafamiliaal geweld, gebruik van bepaalde geweldbeheersingstechnieken, gebruik van
vuurwapens;

2003

alternatieve opleidingen die worden georganiseerd door een zone of een erkende
politieschool zowel coherent als geïntegreerd dienen te zijn in de programma‟s van de
politieopleidingen en goedgekeurd moeten zijn door de overheid belast met het beheer van
deze problematiek;

2003

de gegeven opleidingen, cursussen en trainingen op basis van deze inhoudelijke
kwaliteitsstandaarden worden opgevolgd door een onderdeel van de geïntegreerde politie;

2003

de opleidingen periodiek worden geëvalueerd door een autonoom orgaan;

2003

een enkel eindexamen zou worden georganiseerd om de opleidingen die worden gegeven in
de verschillende scholen en opleidingscentra te valideren en geleidelijk aan te harmoniseren.

2004

In hun dagelijkse taakuitvoering worden politieambtenaren vrij vaak geconfronteerd met
personen die zich in een kritieke toestand bevinden, aangezien zij doorgaans als eersten
op de plaats van een ongeval of incident aankomen. Daarom beveelt het Vast Comité P aan
dat elke politieambtenaar tijdens zijn basisopleiding ten minste een module eerste
hulpverlening volgt en zich vertrouwd maakt met het begrip „kritieke toestand‟, zodat hij in
staat is om dergelijke toestand te ontdekken en te beheren. Bepaalde andere aspecten van
hulpverlening (bv. zelfmoordpreventie) zouden tevens aan bod moeten komen.

en

standaarden

worden

opgenomen

in

een
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2003

10.2.2

In functie van een gemeenschapsgerichte en democratische politiezorg is het belangrijk dat
bijzondere aandacht wordt geschonken aan de correcte politionele bejegening van
maatschappelijk kwetsbare groepen (cf. etnische minderheden, bejaarden, armen,
bedelaars e.a.). Hierbij is het volgens het Vast Comité P aanbevolen dat, in samenwerking
met sociale organisaties werkzaam op dit terrein, aan deze problematiek en gewenste
aanpak aandacht wordt besteed in alle basisopleidingen.

Competentieontwikkeling

2005

Doorheen gevoerde onderzoeken kon soms worden vastgesteld dat recent afgestudeerde
politieambtenaren in hun optreden zich weliswaar aan de wettelijkheid houden maar de
evenredigheid en opportuniteit te veel veronachtzamen. Het Vast Comité P beveelt daarom
aan dat, in het bijzonder in de functionaliteiten interventie en genegotieerd beheer van de
publieke ruimte, het systeem van mentorship wordt verbeterd evenals dat structurele
maatregelen worden genomen zoals een oordeelkundige samenstelling van de ploegen
waarbij jongeren kunnen leren van de wijsheid van meer ervaren collega‟s.

2007

Om een professionele en kwalitatief goede basispolitiezorg te verzekeren, verdienen (jonge)
politie-inspecteurs maximale ondersteuning en begeleiding van hun leiding. In de praktijk
ontwikkelde men daarvoor het systeem van terreinondersteuners (TO). Onderzoek van het
Comité P toonde aan dat deze ondersteuning nog sterk varieert. In dat verband beveelt het
Vast Comité P een duidelijke en voor iedereen eenvormige taakomschrijving aan van de TO.
Opleiding en opvolging van de TO m.b.t. communicatie, didactische vaardigheden en
coaching van de politiemedewerkers, vooral in functie van een goed contact met de multietnische bevolking in bepaalde wijken, is hierbij eveneens aangewezen. Ter verbetering van
de communicatie met de burger in deze multi-etnische wijken is het tevens wenselijk dat de
daar ingezette inspecteurs in grotere mate van allochtone afkomst zijn.

10.2.3

2010

Functionele en voortgezette opleidingen
Om op het terrein in de basisfunctionaliteiten goede resultaten te kunnen boeken, is het van
belang dat de politiemedewerkers ook na hun basisopleiding de noodzakelijke relevante
kennis, kunde en attitudes verwerven en onderhouden. Het Vast Comité P beveelt dan ook
in het algemeen aan dat de politiefunctionarissen in deze functionaliteiten minstens
de daartoe bestemde functionele en desgevallend voortgezette opleidingen volgen
en dat dit in de schoot van de geïntegreerde politie wordt opgevolgd.

Het Vast Comité P bracht daarnaast een aantal specifieke aanbevelingen uit per functionaliteit.
In dat verband beveelt het Vast Comité P aan dat:

2008

wat betreft de wijkwerking, de vorming nog duidelijker gericht wordt op de uitvoering van
de dagdagelijkse taken en wordt aangevuld met modules van voortgezette opleidingen die
oog hebben voor competentiebehoud of –verruiming;

2002

wat betreft het genegotieerd politioneel beheer van de publieke ruimte, het
vormingsaanbod hieromtrent behouden en, indien nodig, uitgebreid wordt. Het Vast
Comité P beveelt in het bijzonder aan dat meer vorming zou worden verstrekt betreffende
bestuurlijke politie en bestaande informaticatools;

2005

wat betreft de recherche, de opleidingen periodiek worden geëvalueerd. Het onderzoek
van het Comité P met betrekking tot de kwaliteit van het politieonderzoek naar de
moord op Annick Van Uytsel leverde specifieke aanbevelingen op qua opleiding, maar
deze maken deel uit van de algemene aanbevelingen n.a.v. dit onderzoek zoals opgenomen
in de functionaliteit recherche (zie recherche);

130

deel III : aanbevelingen 2002 - 2010

2011

in de politiezones de leiding bij voorrang initiatieven neemt inzake slachtofferhulp om
gebruik te maken van de competenties van de gespecialiseerde personeelsleden, meer
bepaald om intern opleidingen te verstrekken over gespecialiseerde materies zoals de
slechtnieuwsmelding, de geweldscyclus, het gebruik van de sociale kaart, een nieuw
instrument van de politiezone.

Vanuit de bekommernis om een democratische werking van de politie ging ten slotte nog bijzondere
aandacht uit naar de thematiek van de geweldsbeheersing. Vanuit het belang van een correcte
opleiding daarbij bracht het Vast Comité P in het verleden hieromtrent talrijke aanbevelingen uit m.b.t.
het reguleren en erkennen van deze opleidingen (inbegrepen het minimum aantal uren) en het uitreiken
van brevetten uniform voor de ganse geïntegreerde politie. Ook het verbieden van privéopleidingen en
van wettelijk niet conforme bewapening vormde een belangrijke aanbeveling in dit verband. Door de
aanpassing van de regelgeving en in het bijzonder het opheffen van de POL 26bis en de ontwikkeling
van resp. de GPI 48 en GPI 62 werd aan deze aanbevelingen grotendeels tegemoetgekomen.
Desondanks blijven er nog een aantal aanbevelingen geldig:

2010

om een democratische politiezorg te verzekeren, dient een opleiding geweldsbeheersing niet
enkel de technische vaardigheden aan te leren maar ook een gedegen kennis bij te brengen
van de nationale en internationale wetgeving, van de deontologische regels en van de
noodzakelijke psychosociale vaardigheden. De analyse van concrete casussen is hier
aanbevolen, i.h.b. betreffende de wettelijkheid, subsidiariteit en proportionaliteit van het
geweldsgebruik en omtrent hoe de communicatie daarbij gebeurde (bv. het geven van
waarschuwingen voorafgaandelijk aan het dwang- en geweldsgebruik);

2010

dezelfde benadering is volgens het Vast Comité P gewenst in de opleiding over het gebruik
van pepperspray. Een adequate opleiding hieromtrent steunt o.m. op gedegen analyse van
de geregistreerde incidenten op het terrein. Het Vast Comité P beveelt aan dat de docenten
en specialisten geweldsbeheersing van deze incidenten systematisch kennis krijgen en deze
i.s.m. de Cel Gevaarsituaties van de federale politie analyseren. De incidenten en hun
analyse verdienen ook hier te worden verwerkt als casus in de gegeven opleidingen
geweldsbeheersing d.m.v. pepperspray;

2003

het Vast Comité P beveelt verder blijvend aan dat al de daartoe gehouden medewerkers van
de geïntegreerde politie wel degelijk het in deze regelgeving aantal vastgelegde trainingen
geweldsbeheersing per jaar volgen en dat de politieleiding, zowel op niveau van (de directie
van) de opleiding als vanuit de federale en de lokale politiekorpsen, dit opvolgt en
controleert;

2006

tevens blijft de noodzaak bestaan dat bij misbruik van bevoegdheden het brevet van
specialist geweldsbeheersing kan worden ingetrokken. Daarom beveelt het Vast Comité P
aan dat de minister van Binnenlandse Zaken de regelgeving op dit punt aanpast, bv. door
een inlassing van een alinea in die zin in de GPI 48 en;

2009

reeds vroeger werd ten slotte 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 Vast
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.

10.3 Tucht
2010

Het Vast Comité P beveelt aan dat de aangekondigde herziening van de tuchtwet zo snel
mogelijk doorgevoerd wordt.
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2010

In ieder geval zou er, tegelijkertijd met een vereenvoudiging van de wet, inzake tucht
(nogmaals) bruikbare informatie moeten worden verstrekt of een aangepaste opleiding
moeten worden gegeven.

10.4 Varia

2005

Om het democratische karakter van de politiezorg te garanderen, is het onontbeerlijk dat
politieambtenaren een gedegen kennis hebben van de wet- en regelgeving. Het Vast
Comité P beveelt ook aan dat leidinggevenden en in het bijzonder het middenkader zulke
correcte toepassing en naleving van de wet- en regelgeving op de werkvloer opvolgen en
controleren.

2006

De organisatiestructuur bij de federale politie waarbij de diensten CGO (vroeger DSB) en
DST niet meer onder dezelfde directeur-generaal vallen, kan mogelijk voor problemen
zorgen. Om een goede werking van de informaticasystemen toe te laten en zeker te
zijn dat bij de ontwikkeling het niet de „technieker‟ is die bepaalt wat gebeurt maar wel de
functionele analyse, beveelt het Vast Comité P aan dat er strikt wordt toegezien op de
aanwending van de diverse budgetten. Een controle of zelfs het beheer ervan door CGO lijkt
hiervoor een mogelijke garantie te zijn.

2006

Afhankelijk van hun budgettaire middelen, beschikken de politiezones over de mogelijkheid
om de diverse inconvenienten, waaronder de overuren, te „vergoeden‟. Uit onderzoek
blijkt dat in deze delicate materie soms te grote verschillen kunnen bestaan tussen de
personeelsleden. Om de argwaan of spanningen die hierover ontstaan te doen verminderen,
beveelt het Vast Comité P aan dat een coherent beleid wordt ontwikkeld en meegedeeld aan
het personeel. Op basis van dat beleid moet een controle- en opvolgingssysteem worden
ingevoerd, waarbij misbruiken aanleiding geven tot gepaste administratieve, tuchtrechtelijke
of gerechtelijke procedures.

2009

Met als doel het aantal verkeersongevallen met dienstvoertuigen te doen dalen, beveelt
het Vast Comité P aan dat het preventiebeleid wordt aangezwengeld en veralgemeend.

2004

Indien zich tijdens de opsluiting van personen ernstige incidenten voordoen, beveelt
het Vast Comité P aan dat steeds een intern onderzoek wordt gestart.

2008

Strafrechtelijke zaken waarin politieambtenaren betrokken zijn en die zonder gevolg
blijven op strafrechtelijk vlak worden te vaak ook zonder gevolg gelaten op deontologisch
vlak. Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat, zelfs in geval van klassering zonder gevolg
of opschorting van de uitspraak van de veroordeling, de tuchtrechtelijke overheden niet
nalaten, zoals ze nog te vaak doen, om de feiten op tuchtrechtelijk en deontologisch vlak te
bekijken en dat ze er als lerende organisatie alle lessen uit trekken die nuttig kunnen zijn
om de werking van de dienst te verbeteren.
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11 INTEGRITEIT
Integriteitsschendingen vormen jaarlijks 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.
Het Vast Comité P beveelt aan dat:

2009

de politiediensten hun integriteitsbeleid (verder) ontwikkelen en implementeren, en dit
doorheen hun ganse organisatie en op maat van de diverse afdelingen. Van het louter
bespreekbaar maken van integriteit moet daarbij worden geëvolueerd naar de
daadwerkelijke structurele inbedding van een integriteitsbeleid doorheen de organisatie;

2003

politiechefs hun politiemedewerkers herinneren aan het absolute verbod om de middelen die
hen zijn toebedeeld te gebruiken voor andere dan beroepsdoeleinden;

2009

de goede voorbeelden van politiezones betreffende het sensibiliseren van medewerkers om
een voorbeeldfunctie te vervullen in het verkeer naar rijgedrag en het naleven van de
verkeersregels navolging zouden krijgen. Bijzondere aandacht is hierbij aanbevolen voor het
correcte gebruik van het blauwe zwaailicht en het „bijzonder geluidstoestel‟;

2009

iedere politiemedewerker die informatie opzoekt in databanken, 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;

2009

in principe elke commerciële nevenactiviteit van politiemedewerkers a priori uitgesloten zou
worden;

2009

de politieambtenaren die toch een bijkomende beroepsactiviteit uitoefenen, hierover
jaarlijks verslag zouden moeten uitbrengen en, onder meer, opgeven welke
bezoldiging/betaling zij hiervoor ontvingen. Op deze wijze kan een controle plaatsvinden die
toelaat te voorkomen dat bepaalde leden van de politie zich in een te grote mate toeleggen
op hun nevenactiviteit, ten koste van hun politiefunctie;

2009

de toelating voor het uitoefenen van een bijkomende beroepsactiviteit beperkt in de tijd en
gelinkt zou moeten zijn aan de op dat ogenblik uitgeoefende functie. Bij elke wijziging van
functie zou de toelating opnieuw onderzocht moeten worden;

2009

met betrekking tot eventuele bijkomende beroepsbedrijvigheid uitgeoefend door
politievertegenwoordigers in het buitenland een grote voorzichtigheid aan de dag wordt
gelegd. Gelet op de aard van de uitgeoefende functie moet worden vermeden dat, vooral in
landen met een andere culturele en maatschappelijke achtergrond, verwarring kan ontstaan
over de precieze rol van de politievertegenwoordiger in het buitenland en;

2009

omwille van het diplomatiek statuut dat is toegekend aan de verbindingsofficier in het
buitenland, minstens het advies moeten worden gevraagd aan de plaatselijke Belgische
ambassadeur, wanneer deze politievertegenwoordiger nevenactiviteiten wenst te
ontwikkelen;

2010

politiechefs een geformaliseerde controleomgeving opzetten met ruimte voor periodieke
risicoanalyses, gepaste controlemaatregelen nemen, voorzien in de nodige informatie, er
voldoende over communiceren en integriteitsschendingen monitoren. Dit alles moet worden
gekaderd in een coherent integriteitsbeleid waarin de diverse actoren op hun niveau worden
betrokken en de genomen maatregelen worden afgetoetst aan het korpsbeleid. Hiervoor kan
gebruik worden gemaakt van het COSO-model waardoor er invulling wordt gegeven aan een
meer preventieve en proactieve aanpak van de integriteitsproblematiek.
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12 DEMOCRATISCHE WERKING
Bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden is een essentieel onderdeel van een
democratische politiezorg, en is voor de burger bijzonder belangrijk bij ingrijpende gebeurtenissen zoals
de vrijheidsberoving en het politioneel gebruik van dwang en geweld. Opvolging en controle van het
politieoptreden op dit vlak zijn dan ook uitermate belangrijk. Op basis van gevoerde onderzoeken hieromtrent formuleerde het Vast Comité P de volgende aanbevelingen.

12.1 Vrijheidsberoving en opsluitingsinfrastructuur
Op het vlak van de vrijheidsberoving en de opsluiting hebben de aanbevelingen van het Vast Comité P
betrekking op de regels en procedures die dienen gevolgd bij een opsluiting, met bijzondere aandacht
voor de medische verzorging en de communicatie, en op de minimumvereisten m.b.t. de (fysieke en
infrastructurele) omstandigheden waarin men wordt opgesloten. Wat deze laatste betreft, gaat bijzondere aandacht naar één setting, nl. de cellen in het Portalis-gebouw nabij het Brusselse justitiepaleis.
Wat betreft de te volgen regels en procedures bij vrijheidsberovingen, beveelt het Vast Comité P aan
dat:
2009

het register van vrijheidsberovingen volledig wordt ingevuld;

2008

de invulling en het beheer van registers van bestuurlijk of gerechtelijk aangehouden
personen zo snel mogelijk worden gestandaardiseerd via een Koninklijk besluit;

2009

een gedetailleerde inventaris wordt opgesteld van in beslag genomen voorwerpen;

2009

de richtlijnen betreffende de fouilleringen worden gerespecteerd;

2004

geen systematische naakte fouillering en ontkleding van bestuurlijk aangehouden personen
zou gebeuren. Indien deze ontkleding zich toch opdringt, dient deze dwangmaatregel
grondig gemotiveerd te worden in het register der aangehouden personen en/of in een
bijzonder verslag. Hieruit moet ondubbelzinnig het finaliteits- en proportionaliteitsprincipe
tot uiting komen;

2009

kwaliteitsvolle processen-verbaal worden opgesteld waarin alle genomen maatregelen
duidelijk en volledig worden vermeld;

2009

daadwerkelijk wordt toegezien op de nauwgezette invulling van het arrestatieformulier met
vermelding van de uitgevoerde opdrachten en de identiteit van de optredende politiemensen;

2004

elke aflossing van het bewakingspersoneel telkens gepaard gaat met een effectief nazicht
van de toestand van de opgesloten personen en dat deze genoteerd wordt in het voorziene
systeem. Het toezicht moet op die manier de volledige duur van de opsluiting dekken en
achteraf controleerbaar zijn;

2004

de verantwoordelijkheid ter plaatse voor het beheer van een of meer opgesloten personen
duidelijk bepaald wordt;

2004

de nodige informatie-uitwisseling en registratie gebeurt bij elke wijziging van die verantwoordelijkheid;

2008

ten slotte de artikelen uit de WPA die hierop van toepassing zijn beter gekend zouden zijn
bij de medewerkers en voldoende worden opgenomen in de interne richtlijnen.

De tijdelijke vrijheidsberoving van een burger, ongeacht of ze van gerechtelijke of bestuurlijke aard is,
dient verder dezelfde garanties in te houden als elke andere opsluiting in een instelling of in een
gevangenis wat het recht op medische zorgen betreft.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:
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2004

het recht op de vrije keuze van geneesheer gegarandeerd wordt voor de aangehouden
persoon;

2004

indien een persoon weigert onderzocht te worden of niet kan onderzocht worden door een
arts, er in elk geval een gemotiveerd verslag door de arts moet worden opgemaakt, dat
daarna bij het proces-verbaal wordt gevoegd;

2004

indien de persoon zich daadwerkelijk in een zorgwekkende toestand bevindt, er moet
worden gezocht naar de oplossing die een maximale bescherming van de fysieke integriteit
van de persoon biedt. In het geval dat de persoon nergens anders terecht kan dan in de
politiecel, moet de politie alle maatregelen nemen ter bescherming van zijn veiligheid. Dit
omvat o.m.: een geregeld (eventueel permanent) toezicht, de consultatie door een arts, wat
in het geval van een klaarblijkelijk negatieve evolutie van de toestand meermaals dient te
gebeuren, de noodzakelijke informatie-inwinning, en het overleg met de politieverantwoordelijke om verdere bijkomende maatregelen te kunnen nemen op het vlak van
toezicht indien noodzakelijk. Het verdient tevens aanbeveling in dit kader akkoorden af te
sluiten met gemeentelijke instanties en hulpverleningsdiensten;

2004

de urgentiearts die werd opgeroepen niet enkel nagaat of de aangehouden persoon
opgesloten kan worden in een cel, maar ook in een verslag noteert of de persoon bepaalde
risico‟s vertoont of als risicopersoon dient te worden beschouwd. Daaruit moeten dan, indien
nodig, specifieke richtlijnen volgen met betrekking tot de veiligheid, het welzijn en het
comfort van de persoon;

2004

er een regelmatige (poging tot) communicatie is met de opgesloten persoon zelf. Een
concrete toepassing van artikel 31, 5de lid van de Wet op het Politieambt gebeurt best vanuit
een ruimere opvatting dan de loutere toepassing van „de letter van de wet‟.

In het belang van het respect voor de individuele democratische rechten en vrijheden moeten
opsluitingsplaatsen ten slotte beantwoorden aan bepaalde (fysieke en infrastructurele) minimumvereisten of normen. Nagaan of de opsluitingsplaatsen voldoen aan de vooropgestelde normen is een
typische inspectietaak.
Daarom beveelt het Vast Comité P aan dat:

2008

de AIG systematische en geregelde inspecties uitvoert van de opsluitingsplaatsen die door
de politiediensten worden gebruikt en daarover rapporteert;

2008

de dekens die ter beschikking worden gesteld van de aangehouden en opgesloten personen
regelmatig(er) worden gereinigd;

2008

de politieverantwoordelijken in hun cellen(complexen) een camerabewakingssysteem
installeren;

2011

in de verzamelcentra voor aangehouden personen bewakingscamera‟s worden geplaatst en;

2011

een capaciteitsstudie wordt gemaakt om het politiebestand te bepalen alsook de nodige
omkadering te bieden voor een optimaal beheer van de arrestanten wanneer het
verzamelcentrum voor aangehouden personen gebruikt wordt.

2009

In verband met deze normen benadrukt het Vast Comité P ten slotte dat zijn opmerkingen
en aanbevelingen uit 2006 over de toenmalige cellen in opbouw in het gebouw Portalis
(Brussel) anno 2009 nog steeds niet waren opgevolgd. Het Vast 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
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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.

12.2 Incidenten geweldsgebruik

2010

Ter bevordering van een democratische politiezorg is het van belang dat gewelds- en
schietincidenten volledig en correct worden geregistreerd, geanalyseerd en geëxploiteerd. In
de zones worden echter onvoldoende systematisch (conform de omzendbrief ter zake)
statistische gegevens bijgehouden betreffende het geweldsgebruik. Dit maakt de
raadpleegbare cijfers onbetrouwbaar. Volgens de Cel Gevaarsituaties van de federale politie
wordt de meldingsplicht bovendien 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. In dit verband beveelt het
Vast Comité P aan dat elk politioneel geweldsgebruik rigoureus wordt gemeld
conform de richtlijnen van de GPI 62. Dit geschiedt het best met behulp van een
standaardformulier dat via vaste referentiepersonen direct wordt overgemaakt aan de Cel
Gevaarsituaties van de federale politie. Tevens is het aangewezen dat dit standaardformulier
zo snel mogelijk als elektronische meldingsfiche ter beschikking wordt gesteld van de
politiezones en -eenheden. Vervolgens dienen de gegevens geanalyseerd i.f.v. deze
evaluatie en ev. bijsturing van de politietechnieken en de opleiding ervan (zie ook
opleiding).

2010

Hulpverlenend politioneel optreden, zoals bij interventies t.a.v. psychiatrische patiënten,
leidt soms tot het gebruik van dwang en geweld, bv. via het gebruik van (pepper)spray. Het
Vast Comité P beveelt aan dat de minister van Binnenlandse Zaken voor deze specifieke
omstandigheden duidelijke richtlijnen uitvaardigt. Zulke incidenten dienen volgens het Vast
Comité P ook (juridisch) geëvalueerd te worden. De incidenten en hun analyse dienen als
casestudy opgenomen te worden in de betreffende opleidingen geweldsbeheersing (zie ook
opleiding).

2003

Binnen de limieten van zijn bevoegdheden en om de verschillende opdrachten die het wenst
te vervullen ook optimaal te kunnen realiseren, benadrukt het Vast Comité P dat het,
conform de wettelijke meldingsplicht voor de politiediensten, alle informatie wenst te
ontvangen met betrekking tot het gebruik van een vuurwapen of een spray en van elk
noemenswaardig incident dat zich heeft voorgedaan naar aanleiding van een
vrijheidsberoving of een opsluiting.

2003

Betreffende het abusief of excessief gebruik van geweld moeten verschillende hiërarchische
verantwoordelijken duidelijk worden verzocht hun verantwoordelijkheden op te nemen op
tuchtvlak. Het Vast Comité P beveelt aan dat de hiërarchische verantwoordelijken steeds de
meest gepaste maatregelen opleggen aan de politieambtenaren die schuldig werden
bevonden aan mishandeling.
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13 GEMEENSCHAPSGERICHTE POLITIEZORG

2003

In functie van een gemeenschapsgerichte en democratische politiezorg is het belangrijk dat
bijzondere aandacht wordt geschonken aan de correcte politionele bejegening van
maatschappelijk kwetsbare groepen (cf. etnische minderheden, bejaarden, armen,
bedelaars e.a.). Hierbij is het volgens het Vast Comité P aanbevolen dat zowel federale
politie-eenheden als lokale politiezones, i.h.b. van de centrumsteden, in hun strategische
beleidsvoorbereiding (cf. bv. ZVP) een adequate strategie ontwikkelen en hieraan
aangepaste richtlijnen uitwerken voor het politionele optreden.

2003

Er is ruimte voor een verantwoord en transparant „partnerschap tussen publieke en private
sector‟, maar men moet er ook voor zorgen dat de politiefunctie niet wordt uitgehold. Het
Vast Comité P beveelt daarom aan dat de overheid (en de publieke partner) de „eerste viool
speelt‟, ook voor taken die door de politieambtenaren soms als bijkomstig of minder
interessant worden beschouwd. De politiefunctie beperkt zich niet tot de onderzoeksfunctie.
De veiligheid van de burgers en „de staat‟ omvat ook andere aspecten, zoals duidelijk blijkt
uit de Veiligheidsmonitor of andere studies.
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN
ABD BVD

Association Belge de Documentation – Belgische Vereniging voor Documentatie

AIG

Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

AIK

Arrondissementeel informatiekruispunt

ANG

Algemene nationale gegevensbank

ASTRID

All-round Semi-cellular
Dispatching

BIVV

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

BUPO

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten

CALog

Logistiek en administratief kader

CEP

Centre d‟Études sur la Police

CGO

Directie van de operationele politionele informatie

CIC

Communicatie- en informatiecentrum

COC

Controleorgaan van het politionele informatiebeheer

COL

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal

COSO

Committee of sponsoring organizations

CP

Community Policing

CPS

Centrum voor Politiestudies

CPT

Committee for the Prevention of Torture – Europees Comité ter voorkoming van
foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

CRESEPT

Centrum voor Onderzoek en Studie van de Veiligheid, de Ergonomie en de Bevordering
van de Arbeidsomstandigheden

CRIMIS

Waarneming en beveiliging van sporen

CSD

Coördinatie- en steundirectie

DGJ

Algemene directie gerechtelijke politie

DirCo

Bestuurlijke directeur-coördinator op het niveau van het gerechtelijk arrondissement

DSB

Dienst politionele informatie die de nationale gegevensbank beheert

DSEO

Nationale School voor Officieren

DSER

Nationale Rechercheschool van de federale politie

DSR

Directie van de rekrutering en van de selectie van de federale politie

DST

Directie van de telematica

ENM

École Nationale de la Magistrature

EPAC

European Partners Against Corruption

EVRM

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden

FGP

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie – Federale gerechtelijke politie

FOD

Federale overheidsdienst

Trunking

Radio

communication

system

with

Integrated
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FRANCOPOL

Organisme de concertation et de coopération qui a pour mission de favoriser la mise en
commun des meilleures pratiques, ainsi que des recherches et des réflexions en matière
de formation et d‟expertise policières

GAS

Gemeentelijke Administratieve Sancties

GIM

Geografisch Information Management

GPI

Richtlijn voor de geïntegreerde politie - police intégrée

IACSS

International anti-corruption summer school

IFA

Institut de Formation de l‟Administration fédérale

IPCC

Independent Police Complaints Commission

ISLP

Integrated System for Local Police

KB

Koninklijk besluit

KMS

Koninklijke Militaire School

KULeuven

Katholieke Universiteit Leuven

LIB

Lokale informantenbeheerder

LRD

Lokale recherchedienst

MFO

Missions Fédérales – Federale Opdrachten

NVP

Nationaal veiligheidsplan

OCAD

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

OFO

Opleidingsinstituut van de federale overheid

PASW

Predictive Analytics SoftWare

PO Belgium

Personeel en Organisatie

RIR

Rapport d'information – Informatierapport

PDOS

Pensioendienst voor de overheidssector

SNCB

Société Nationale des Chemins de fer Belges (Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen)

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences

SVPP

Strategisch veiligheids- en preventieplan

TEC

Transport en commun (Waalse tegenhanger van De Lijn)

TO

Terreinondersteuner

TWP

Technische en wetenschappelijke politie

UVCW

Union des Villes et Communes de Wallonie (Unie van Waalse Steden en Gemeenten)

VCAP

Verzamelcentrum voor aangehouden personen

ViCLAS

Violent Crime Linkage System

WPA

Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

WGP

Wet van 7 december 1998 tot
gestructureerd op twee niveaus

ZVP

Zonaal veiligheidsplan

organisatie

van

een

geïntegreerde

politiedienst,
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