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VOORWOORD
Het jaarverslag 2011 bestaat uit drie delen.
Het eerste deel betreft het eigenlijke activiteitenverslag in enge zin van het Vast Comité P en de Dienst
Enquêtes P en bevat tevens een beknopt overzicht van de middelen en hun besteding.
In het tweede deel, het observatoriumrapport, wordt een synthese gemaakt van de bevindingen
opgetekend in zowel toezichtsonderzoeken, klachtonderzoeken als bepaalde strafonderzoeken en wordt
tevens een analyse gemaakt van de aan het Vast Comité P meegedeelde rechtspraak betreffende
misdaden of wanbedrijven begaan door leden van de politiediensten. Net zoals in het jaarverslag 2010
worden ook enkele items in verband met tucht verder belicht.
In het derde deel wordt gerapporteerd over de aangekondigde opvolging van de aanbevelingen die het
Vast Comité P formuleerde in het jaarverslag 2010 over de periode 2002-2010. Ten slotte worden de
aanbevelingen 2011 in kaart gebracht.
Wanneer in dit jaarverslag wordt verwezen naar het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten als
instelling wordt de benaming “Comité P” gebruikt. Wanneer het gaat over het beslissingsorgaan dat
bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de andere werkende leden wordt de term “Vast
Comité P” gehanteerd.
Zoals de voorgaande jaren bleef het Vast Comité P ook in 2011 streven naar een verdere optimalisering
van de klachtenafhandeling, een kwaliteitsvolle uitvoering van de gerechtelijke opdrachten door de
Dienst Enquêtes P, en een voortdurende verbetering van de beeldvorming over de werking van de
politiediensten.
Een versterking van de informatiepositie, met rappel aan de wettelijke meldingsplicht in hoofde van de
politiediensten en het openbaar ministerie, de interactie tussen de diverse componenten van onze
instelling, en de in de steigers staande nieuwe databank zullen ongetwijfeld in belangrijke mate kunnen
bijdragen tot het behalen van deze doelstellingen.
De vele uitdagingen vereisen vanzelfsprekend de volgehouden en bekwame inzet van allen. Het Vast
Comité P neemt bij de voorstelling van zijn jaarverslag 2011 de gelegenheid te baat om alle
medewerkers, zowel van de ondersteunende diensten als van de Dienst Enquêtes P, andermaal hiervoor
te danken.

Yves Keppens

Guy Cumps

Voorzitter

Ondervoorzitter

Herman Daens

Diane Reynders

Emile Dejehansart

Vast Lid

Vast Lid

Vast Lid

situering

1

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:






4

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. Ze worden benoemd door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers voor een vernieuwbare termijn van zes jaar. 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 in de volgende domeinen: secretariaat,
vertaling, juridische studies, financiën, personeel, logistiek, informatie en documentatie.
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deel I : activiteitenverslag

DEEL I
ACTIVITEITENVERSLAG 2011

deel I : activiteitenverslag

1
1.1

ACTIVITEITEN VAN HET VAST COMITÉ P
Plenaire vergaderingen

In 2011 heeft het Vast Comité P 46 plenaire vergaderingen gehouden en zes gemeenschappelijke
vergaderingen met het Vast Comité I.

1.2

Jaarverslag 2010

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Comité P zijn jaarverslag 2010 neergelegd bij de Kamer van
volksvertegenwoordigers en de Senaat. Het jaarverslag werd op 28 november 2011 op constructieve
wijze besproken met de leden van de parlementaire begeleidingscommissies van de Comités P en I.

1.3

Verslagen

In 2011 werden tien verslagen overgemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie van het
Comité P, zes 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
die verslagen werden tegelijkertijd aan meerdere bestemmelingen overgemaakt.

1.4

Deelname aan werkgroepen

Het Vast Comité P neemt deel aan een werkgroep die een praktisch handboek moet opstellen inzake de
toepassing van de ministeriële omzendbrief CP3 1.

1.5

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 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 en van
politionele goede praktijken zijn voor deze instellingen van een zeker belang. Deze samenwerking uit
zich op verschillende manieren: bijdragen aan het opstellen van rapporten, ontmoeten van
vertegenwoordigers tijdens periodieke of ad-hoc bezoeken of beantwoorden van punctuele vragen.
Begin 2011 heeft het Comité P zijn bijdrage geleverd naar aanleiding van de opmaak van het
schriftelijke antwoord van de Belgische regering op de vragen die de Raad voor de Mensenrechten van
de Verenigde Naties had geformuleerd als gevolg van de analyse, in maart 2010, van het vijfde
periodiek rapport van België over de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en
Politieke Rechten (BUPO). De bijdrage van het Comité P omvatte onder meer informatie over de
samenstelling van de Dienst Enquêtes P en cijfergegevens betreffende de klachten ontvangen met
betrekking tot de verwijdering van vreemdelingen. Eind 2011 heeft het Comité P zijn bijdrage geleverd
aan het antwoord van de Belgische regering op de eindconclusies en –aanbevelingen van de Raad voor
de Mensenrechten, meer bepaald door het verstrekken van informatie over het gevolg dat werd gegeven
aan de klachten die waren ingediend als gevolg van de betogingen die in Brussel werden gehouden op
29 september 2010 (Europese betoging van de vakbonden) en op 1 oktober 2010 (betoging in de marge
van het “No border camp”); cijfergegevens over het aantal behandelde klachten over feiten van
politiegeweld; cijfergegevens over de strafrechtelijke veroordelingen die de afgelopen jaren uitgesproken
werden wegens feiten van politiegeweld; alsook meer recente cijfergegevens over behandelde klachten
inzake repatriëring.
In het raam van de universele periodieke doorlichting van België door de Raad voor de Mensenrechten
van de Verenigde Naties, die begin mei 2011 werd gehouden in Genève, heeft het Comité P een bijdrage
1

Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, BS 21 april 2011.
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geleverd aan de opmaak van het nationaal rapport dat een algemeen overzicht wilde geven van het
normatief kader en van de situatie op het gebied van mensenrechten op het terrein.
Het Comité P werd bovendien door de FOD Justitie gecontacteerd in het kader van het ratificatieproces
van het Optioneel Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede,
onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT). Naast de oprichting van een
internationaal mechanisme ter voorkoming van foltering, voorziet het Optioneel Protocol ook in de
aanwijzing van een of meer nationale onafhankelijke mechanismen ter voorkoming van foltering. Die
mechanismen hebben onder meer tot doel om regelmatige bezoeken uit te voeren op plaatsen waar zich
mensen bevinden die van hun vrijheid beroofd zijn. Evenals andere instanties die toezicht houden op
plaatsen waar zich mensen bevinden die van hun vrijheid beroofd zijn 2, werd het Comité P verzocht om
informatie mee te delen met het oog op het schetsen van een beter beeld van alle verschillende
bestaande instanties, van hun toezichthoudende bevoegdheden en van hun optreden inzake
klachtafhandeling.
Tevens op vraag van de FOD Justitie heeft het Comité P informatie aangeleverd om het Europees ejustitieportaal te voeden 3. Dat portaal wil de burgers van de Europese Unie informatie aanreiken over de
instrumenten waarover zij beschikken om hun fundamentele rechten te verdedigen.
Deelname aan internationale expertisenetwerken
Op 13 en 14 april 2011 woonde het Comité P de EPAC-conferentie bij die gehouden werd in Boedapest,
op initiatief van de Hongaarse overheid, in het kader van het voorzitterschap van Hongarije van de Raad
van de Europese Unie. Het was een aanvullende conferentie op de jaarlijkse EPAC-conferentie die
traditiegetrouw in november gehouden wordt. Die aanvullende conferentie was bedoeld om de
besprekingen die aangevat waren tijdens de jaarlijkse EPAC-conferentie 2010, over de bepaling van
gemeenschappelijke principes en standaarden op het vlak van het toezicht op de politiediensten en de
strijd tegen corruptie, te verdiepen. Sinds enkele jaren buigen de werkgroepen “Anti-corruption
standards” en “Police Oversight Principles” zich over die thema’s.
Het Comité P is overigens actief gebleven in de werkgroep “Police Oversight Principles”, voorgezeten
door de Britse “Independent Police Complaints Commission” (IPCC). Deze werkgroep heeft een laatste
keer vergaderd op 31 mei 2011, in Londen, om de laatste hand te leggen aan zijn document bedoeld om
principes en standaarden te bepalen waarnaar alle instanties die toezicht houden op de politiediensten
zouden moeten streven. De kwestie van de onafhankelijkheid van de toezichthoudende organen gaf
aanleiding tot interessante discussies. Dat einddocument werd voorgesteld, besproken en aangenomen
tijdens de jaarlijkse EPAC-conferentie 2011, die gehouden werd in Laxenburg (Oostenrijk) in de lokalen
van de “International Anti-Corruption Academy” (IACA), van 21 tot 23 november 2011, over het thema
“Standards in integrity”.
Naar aanleiding van de jaarlijkse EPAC-conferentie 2011 werd mevrouw Reynders, vast lid van het
Comité P, aangesteld als ondervoorzitster van EPAC, verantwoordelijk voor het luik “Police Oversight”, in
opvolging van de Brit Nicholas Long.

2

ACTIVITEITEN VAN DE 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
2011 en in datzelfde jaar werden toegewezen aan de Dienst Enquêtes P.

2

3

Dit zijn onder meer politiecellen, gevangenissen, huizen van bewaring, inrichtingen tot bescherming van de maatschappij,
bepaalde ziekenhuizen en psychiatrische centra, gesloten centra voor vreemdelingen, openbare instellingen voor
jeugdbescherming, instellingen voor de plaatsing van gehandicapte kinderen, instellingen voor de plaatsing van bejaarden, …
Cf. http://e-justice.europa.eu/home.do.
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Strafonderzoeken

Aantal strafonderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P, vergeleken naar jaar en met
de evolutie 2010-2011

Strafonderzoeken
uitgevoerd door de Dienst
Enquêtes P

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

575

568

592

444

281

279

259

281

224

Evolutie

Tabel 1:

2010-2011

2.1

-20,2%

In 2011 werden er 224 strafonderzoeken aan de Dienst Enquêtes P overgemaakt, een daling met een
vijfde ten opzichte van 2010. Na de toename van het aantal aan de Dienst Enquêtes toevertrouwde
onderzoeken in 2010, werd in 2011 de daling die waarneembaar is sinds 2006 voortgezet.
Voor die daling zijn er mogelijk twee verklaringen. Enerzijds stelde de Dienst Enquêtes P in 2011 minder
vaak ambtshalve een proces-verbaal op, 38 in 2011. In 2010 werden nog 78 initiële processen-verbaal
opgesteld onder meer ten gevolge van een groot toezichtsonderzoek. Anderzijds is sinds
23 september 2011 de Ministeriële richtlijn tot regeling van de taakverdeling inzake de opdrachten van
gerechtelijke politie betreffende misdrijven waarbij politieambtenaren betrokken zijn, van kracht. Om na
te gaan of deze taakverdeling reeds een merkbare invloed heeft op de aan de Dienst Enquêtes P
toevertrouwde strafonderzoeken, vergeleken we de maandelijks toevertrouwde opdrachten. Die invloed
is maar eerst zichtbaar vanaf de maand november 2011. Toen werden 14 strafonderzoeken aan de
Dienst Enquêtes P toevertrouwd, ten opzichte van 20 dossiers in de maand november 2010. Vergelijken
we de maand december, dan tellen we in 2011 nog maar 6 door de Dienst Enquêtes uit te voeren
strafonderzoeken, ten opzichte van 27 strafonderzoeken in december 2010. Ten slotte stuurde de
directeur-generaal, in navolging van de Ministeriële richtlijn, in de periode oktober–december 2011, 17
aan de Dienst Enquêtes P overgemaakte dossiers terug aan de respectieve initiatiefnemer van het
strafonderzoek.
De hierna volgende tabellen geven een zicht op enerzijds de toewijzer van de strafonderzoeken gevoerd
door de Dienst Enquêtes P in de periode 2007-2011 en anderzijds op het gerechtelijk arrondissement
waar de strafonderzoeken werden behandeld in 2011, naargelang de initiatiefnemer.

Tabel 2:

Initiatiefnemer van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P, vergeleken
naar jaar en met de evolutie 2010-2011

2007

2008

2009

2010

Aandeel 2010

2011

Aandeel 2011

Evolutie

150

146

137

126

44,8%

134

59,8%

+8

Onderzoeksrechter

54

49

51

58

20,6%

44

19,6%

-14

Ambtshalve door de Dienst Enquêtes

31

37

33

78

27,8%

38

17,0%

-40

Klacht

46

46

35

16

5,7%

7

3,1%

-9

0

1

3

3

1,1%

1

0,4%

-2

281

279

259

281

100%

224

100%

-57

Procureur des Konings

Arbeidsauditeur
Totaal

Wat de toewijzer van de strafonderzoeken voor 2011 betreft, blijft ook in 2011 de grootste toewijzer de
procureur des Konings met 134 van de 224 strafonderzoeken. Ongeveer een vijfde van de
strafonderzoeken gebeurde op vraag van een onderzoeksrechter. De strafonderzoeken die voortkomen
uit andere onderzoeken of ambtshalve door de Dienst Enquêtes P werden ingesteld, liggen in 2011 in
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dezelfde orde van grootte als in de periode 2007-2009. Het jaar 2010 was eerder uitzonderlijk door de
strafrechtelijke oriëntering van meerdere dossiers rond de nieuwe wapenwetgeving en meer bepaald de
inzameling van wapens door de politiediensten.

Tabel 3:

Gerechtelijk arrondissement van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P,
vergeleken naar jaar en met de evolutie 2010-2011
2009

2010

13
8

Brugge

9

15

Brussel

59

43

Charleroi

10

23

Dendermonde

Antwerpen
Arlon

2011

%-aandeel

Evolutie 2010-2011

15

9

4,02%

-6

7

12

5,36%

+5

9

4,02%

-6

43

19,20%

0

8

3,57%

-15

10

19

13

5,80%

-6

Dinant

3

7

5

2,23%

-2

Eupen

0

0

0

0,00%

0

Gent

9

9

7

3,13%

-2

3

7

3

1,34%

-4

10

2

2

0,89%

0

Hasselt
Huy
Ieper

0

3

3

1,34%

0

Kortrijk

4

10

8

3,57%

-2

Leuven

8

10

8

3,57%

-2

Liege

11

1

3

1,34%

+2

Marche

24

11

4

1,79%

-7

Mechelen

0

8

9

4,02%

+1

Mons

19

13

17

7,59%

+4

Namur

11

9

14

6,25%

+5

6

4

3

1,34%

-1

10

13

9

4,02%

-4

7

8

3

1,34%

-5

Neufchateau
Nivelles
Oudenaarde
Tongeren

6

15

19

8,48%

+4

11

10

4

1,79%

-6

Turnhout

8

11

8

3,57%

-3

Verviers

0

4

1

0,45%

-3

Veurne

0

4

0

0,00%

-4

259

281

224

100%

-57

Tournai

Totaal

Gerechtelijke arrondissementen waar de Dienst Enquêtes P in 2011 meer heeft gewerkt, zijn Arlon (+5
strafonderzoeken), Namur (+5), Mons (+4) en Tongeren (+4). Een vijfde van de strafonderzoeken
geopend in 2011 en aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwd, heeft betrekking op het gerechtelijk
arrondissement Brussel, in totaal 43 strafonderzoeken. Van de 224 strafonderzoeken werden er 99
behandeld door Vlaamse gerechtelijke arrondissementen (44,2%) en 82 strafonderzoeken door Waalse
gerechtelijke arrondissementen. Gerechtelijke arrondissementen die beduidend minder een beroep
deden op de Dienst Enquêtes P zijn onder meer Charleroi (-15 strafonderzoeken), Marche (-7),
Antwerpen (-6), Brugge (-6), Dendermonde (-6) en Tournai (-6).
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Kaart 1:

Aantal strafonderzoeken gevoerd door
arrondissement in de periode 2009-2011

de

Dienst

Enquêtes P

per

gerechtelijk

Wanneer we de aan de Dienst Enquêtes P toegewezen strafonderzoeken verdelen volgens gerechtelijk
arrondissement en de initiatiefnemer van het onderzoek, blijkt dat alle door de Dienst Enquêtes P
uitgevoerde onderzoeken uit de gerechtelijke arrondissementen Arlon, Huy, Ieper, Oudenaarde,
Turnhout en Verviers op vraag van de procureur des Konings werden verricht. Een vierde van de
strafonderzoeken die door de onderzoeksrechter aan de Dienst Enquêtes P werden overgemaakt, komt
van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Van de onderzoeksrechters uit elf arrondissementen kreeg
de Dienst Enquêtes P geen strafonderzoek. De strafonderzoeken die startten op basis van een procesverbaal opgesteld door een commissaris-auditor van de Dienst Enquêtes P waren ten dienste van de
gerechtelijke arrondissementen Brussel en Mons (elk 7 strafonderzoeken), Kortrijk en Tongeren (elk 4
strafonderzoeken) en Brugge, Dendermonde en Namur (elk 3 strafonderzoeken).
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Dienst Enquêtes

Klacht

Arbeidsauditeur

Totaal

Arlon

Onderzoeksrechter

Antwerpen

Gerechtelijk arrondissement van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P
in 2011, naargelang de initiatiefnemer

Procureur des Konings

Tabel 4:

6

3

0

0

0

9

12

0

0

0

0

12

Brugge

4

1

3

1

0

9

Brussel

20

11

7

5

0

43

Charleroi

6

1

1

0

0

8

Dendermonde

9

1

3

0

0

13

Dinant

3

0

2

0

0

5

Eupen

0

0

0

0

0

0

Gent

1

6

0

0

0

7

Hasselt

1

2

0

0

0

3

Huy

2

0

0

0

0

2

Ieper

3

0

0

0

0

3

Kortrijk

3

1

4

0

0

8

Leuven

6

2

0

0

0

8

Liege

2

0

1

0

0

3

Marche

3

0

1

0

0

4

Mechelen

5

2

1

1

0

9

Mons

8

2

7

0

0

17

Namur

6

5

3

0

0

14

Neufchateau

2

1

0

0

0

3

Nivelles

8

0

0

0

1

9

Oudenaarde

3

0

0

0

0

3

11

4

4

0

0

19

Tournai

1

2

1

0

0

4

Turnhout

8

0

0

0

0

8

Verviers

1

0

0

0

0

1

Veurne

0

0

0

0

0

0

Totaal

134

44

38

7

1

224

Tongeren

Analyse van de geregistreerde inbreuken gekoppeld aan de strafonderzoeken ten laste van
politieambtenaren gevoerd door de Dienst Enquêtes P van het Comité P
Hierna wordt een overzicht geboden van de inbreuken die geregistreerd werden bij de strafonderzoeken
die de Dienst Enquêtes P in de loop van 2011 voerde. Merk op dat in een en hetzelfde strafonderzoek
meerdere inbreuken kunnen worden onderzocht.
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Tabel 5:

Verdeling van de door de Dienst Enquêtes P gevoerde strafonderzoeken naar aard van de
geregistreerde inbreuk, 2010-2011
2010

2011

Gewelddaden tegen personen of goederen

43

45

+2



Schending van het beroepsgeheim

37

36

-1



Daden van willekeur

25

36

+11



Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies

23

21

-2



Valsheid in geschriften

20

11

-9



Schuldig verzuim hulp te geven

5

10

+5



Verdovende middelen

5

8

+3



Omkoping

6

8

+2



Eerroof

6

7

+1



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

Evolutie 2010-2011

59

6

-53



Racisme

3

6

+3



Laster

8

6

-2



Gewone diefstal

5

6

+1



Bedreigingen

12

6

-6



Opstellen PV

7

5

-2



Belagen-stalking

9

5

-4



Willekeurige vrijheidsberoving

8

4

-4



De in 2011 meest geregistreerde inbreuk was ‘gewelddaden tegen personen of goederen’. Deze inbreuk
vertegenwoordigt in totaal 45 strafonderzoeken of een vijfde van de door de Dienst Enquêtes P in 2011
gevoerde strafonderzoeken. Het aantal strafonderzoeken lastens politieambtenaren wegens schending
van het beroepsgeheim bleef op gelijke hoogte, 36 strafonderzoeken in 2011. In 2011 merken we een
stijging van het aantal onderzoeken naar daden van willekeur, in totaal 36 in 2011 uitgevoerde
strafonderzoeken (+11 strafonderzoeken). Opvallend is de verdubbeling van het aantal
strafonderzoeken naar schuldig verzuim. Enkele van die dossiers kenden eveneens de nodige
persaandacht.
Andere in het oog springende evolutie is de daling van het aantal strafonderzoeken naar wapens. Een
logische daling, zoals hierboven reeds besproken.

2.2

Toezichtsonderzoeken

In 2011 opende het Vast Comité P 9 nieuwe toezichtsonderzoeken. De dalende trend zet zich voort
sedert 2009 (28) over 2010 (14) naar 2011 (9). Deze evolutie wordt mede verklaard door het feit dat
voorafgaandelijk aan een toezichtsonderzoek soms eerst een werkdossier wordt opgestart. Zo werden
30 nieuwe werkdossiers geopend in 2011. Daarenboven verrichtte de Dienst Enquêtes P in 2011 verder
onderzoek in 96 dossiers die reeds geopend waren voor 2011.

3

HET COMITÉ P IN DE PERS

Niet alleen het federale parlement, de overheden en de politiediensten hechten belang aan de
observatoriumfunctie van het Comité P, maar ook journalisten schenken aandacht aan de onderzoeken
van het Comité P wanneer zij het brede publiek via de media informeren over de werking van de
politiediensten.
Na een daling van het aantal artikelen in 2010 ten opzichte van 2009, valt er voor 2011 een stijging
waar te nemen. Het aantal artikelen is gestegen van 189 naar 321. De artikelen waarin het Comité P
rechtstreeks of onrechtstreeks werd genoemd, zijn in 3 grote categorieën in te delen: artikelen over
gevoerde onderzoeken naar het optreden van politiemensen, de publicaties over het Comité P zelf en ten
slotte artikelen naar aanleiding van de publicatie van verslagen van het Comité P.
15
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Tot de eerste categorie behoren de artikelen geschreven naar aanleiding van onderzoeken van het
Comité P naar de handel en wandel van bepaalde mandaathouders van de lokale of de federale politie.
De uitschieter in deze categorie zijn de 97 artikelen in verband met de commissaris-generaal van de
federale politie. Daarnaast kwam ook de politiezone HaZoDi zeer frequent aan bod. Na de uitzending van
het programma Panorama over de interne problemen binnen deze politiezone verschenen 29 bijdragen.
Verder kwamen ook andere mandaathouders aan bod. Zo onder andere ook de gerechtelijke directeur
van de FGP Brussel (14), de korpschef van de politiezone Mechelen (7) en de korpschef van de
politiezone Lebbeke-Buggenhout (6).
Daarnaast zijn er de persartikelen die verschenen zijn over gevoerde onderzoeken naar het externe
optreden van politiemensen of de interne werking van politiediensten. Vooral het dossier met betrekking
tot de moord op Annick Van Uytsel kwam ruimschoots aan bod met 58 artikelen. Andere artikelen
vermeldden onderzoeken naar: de vergoedingen binnen de politieorganisatie (7), het politieoptreden bij
een incident waar een kind verdronken was in een regenton (10), schendingen van het beroepsgeheim
door politieambtenaren, politiegeweld naar aanleiding van een politieoptreden, pesten op het werk
binnen de politieorganisatie, feiten van schriftvervalsing door politieambtenaren, enz.
Ten slotte zijn er nog de bijdragen die melding maken van individuele klachten die (zullen) worden
ingediend naar aanleiding van een politieoptreden. In bepaalde gevallen verkiezen overheden of burgers
de pers in te lichten over het feit dat zij een klacht bij het Comité P (zullen) indienen of dat het Comité P
een onderzoek zal voeren. Zij doen dit meestal om te wijzen op de ernst van de feiten of om op die
manier aandacht te vragen voor de gebeurtenissen. In totaal werden hier 23 artikelen aan besteed.
Deze handelden o.a. over het weigeren van het opstellen van een proces-verbaal, overdreven
politiegeweld, het overlijden van een persoon tijdens een politionele opsluiting, het ondertekenen door
een politieambtenaar van een proces-verbaal in naam van de verhoorde, enz.
De tweede categorie handelt over het Comité P zelf. Deze categorie kent een lichte daling ten opzichte
van vorig jaar toen er 38 artikelen verschenen. In 2011 telt deze categorie 24 bijdragen in de pers
waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod kwamen: het pensioen van de heer Van
Lijsebeth (voorzitter van het Comité P), een voormalig commissaris-auditor die tot korpschef zal worden
benoemd, de verhuizing van het Comité P naar het nieuwe gebouw van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, het pensioen van de leden van het Comité P, de oppensioenstelling van een
voormalig voorzitter van het Vast Comité P, de heer De Troch.
Tot slot zijn er nog de publicaties van het Comité P die aanleiding geven tot persartikelen. Zo
verschenen 4 artikelen over het jaarverslag 2010 en 7 over de aanbevelingen die door het Comité P
werden geformuleerd.

4

HET COMITÉ P ALS BRON OF REFERENTIE VOOR PARLEMENTAIRE VRAGEN

Het Comité P heeft een goed beeld van de actuele werking van de politie door de vele onderzoeken die
het voert. Dit beeld, aangevuld met informatie uit talrijke andere bronnen, stelt het Comité P in staat om
de observatoriumfunctie van de politiewerking uit te oefenen ten behoeve van het federale parlement.
Dit heeft ook tot gevolg dat zijn onderzoeken een bron of referentie zijn voor parlementaire vragen over
de werking van de politiediensten gericht aan de bevoegde ministers.
Het Comité P ziet daarin erkenning en waardering voor de rol die het speelt als toezichthouder over de
politiefunctie ten dienste van de wetgevende macht.
In 2011 werden 57 parlementaire vragen gesteld met een verwijzing naar het Comité P. Dit is een kleine
verhoging ten opzichte van 2010 waarin 45 parlementaire vragen werden gesteld. Van de 57 vragen
werden er 47 in de bevoegde commissies gesteld, 9 vragen schriftelijk ingediend en 1 behandeld tijdens
een plenaire zitting.
De meeste parlementaire vragen van het afgelopen jaar stonden in relatie tot de gevoerde onderzoeken
door het Comité P naar de commissaris-generaal van de federale politie (17). Net zoals in 2010 kreeg
het dossier met betrekking tot het onderzoek van de moord op Annick Van Uytsel de nodige
belangstelling (16). Verder werden er ook vragen gesteld over de aanbevelingen die het Comité P had
geformuleerd in het verleden (12).
Andere aspecten waarover vragen werden gesteld, maar in mindere mate, hadden onder andere
betrekking op het vermeende politiegeweld in de gevangenis van Vorst, de reikwijdte van het toezicht

16

deel I : activiteitenverslag

van het Comité P op de MIVB, het aantal klachten ten opzichte van een bepaalde politiezone en het
aantal klachten van een taalminderheid in een meertalige politiezone. Kwamen eveneens aan bod, de
onderzoeken naar: de gerechtelijke directeur van de FGP Brussel; het politiegeweld naar aanleiding van
een controle en gedwongen uitwijzingen; en het politieoptreden bij acute crisissituaties en zich
verplaatsende verdachten over de grenzen van politiezones heen.
Tot slot werden ook vragen gesteld naar aanleiding van de publicatie van de jaarverslagen 2009 en 2010
van het Comité P (3).

5

MEDEWERKERS

In 2011 hebben twee personen de administratieve dienst van het Comité P en drie personen de Dienst
Enquêtes P verlaten. Op 31 december 2011 telde het Comité P 45 commissarissen-auditors en 34
administratieve medewerkers.

5.1

Opleidingen

Ook in 2011 heeft het Comité P interne opleidingen georganiseerd en hebben zijn leden en medewerkers
deelgenomen aan externe opleidingen.
In totaal hebben de leden van de Dienst Enquêtes P in 2011 73 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 - georganiseerd door: de Koninklijke Militaire
School, de federale politie, le Centre d’Études sur la Police, Politeia, de Katholieke Universiteit Leuven,
de Vrije Universiteit Brussel, het Centrum voor Politiestudies, de Europaïsche Rechtsakademie (Trier),
het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, Kluwer, e.a.

5.1.1

Interne opleidingen

Tijdens de opleidingen georganiseerd voor zowel de Dienst Enquêtes P als de administratieve dienst
kwamen o.a. de thema’s “Salduz-wetgeving” en cybercrime aan bod.

5.1.2

Externe opleidingen

Van de opleidingen voor de Dienst Enquêtes P zijn de volgende thema’s het vermelden waard:
« Annual forum on combatting corruption in the EU » (ERA), « Law enforcement and information
exchange in the EU today » (ERA), « Fighting cybercrime » (ERA), « The use of new
technologies in criminal proceedings » (ERA), « Aide et protection de la jeunesse » (ASBL
Jeunesse et Droit), « Cybersurveillance » (CBPL), « La fonction de police orientée vers la
communauté : stop ou encore ? » (CEP), « La discipline : lourdeur administrative ou outil de
management ? » (CEP), “Integriteit tussen regelgeving, verantwoordelijkheid en perceptie”
(CEP), “Docentendag internationale politiesamenwerking” (CG/CGI), “Spanningen in de buurt”
(SMVP), “Evaluatie van veiligheidsbeleid en –plannen: integraal en geïntegreerd” (CPS),
“Bevolkingsparticipatie burgers betrekken of gebruiken bij het politienetwerk” (CPS), “Bijstand
van advocaten bij verhoren: nu de concrete invulling” (CPS), “CSI: een fictie of non-fictie
programma” (CPS), “Amok-incidenten” (CPS), « La preuve en droit pénal » (Die Keure),
« Argumentation » (DSEF), « Salduz train the trainers » (DSER), « Salduz-end users » (DSER),
“Videoverhoor voor volwassenen” (DSER), « Techniques d’audition d’enquêtes et vidéo » (Ecole
Nationale de Recherche), “Centraal wapenregister” (Federale school), « Néerlandais sur le lieu
de travail » (IFA), « Sécurité et qualité de vie à Bruxelles » (iPAVUB), “Code 32” (Koninklijke
Militaire School), “Een open blik op alternatieven in toepassing BOM” (Koninklijke Militaire
School), “Recht in beweging” (KULeuven), “Clandestino Mi Destino: Wanneer wordt hulp aan
mensen zonder verblijfsrecht strafbaar?” (KULeuven), “Parketpret zonder verzet. De uitbreiding
van de minnelijke schikking als revolutie bij amendement” (KULeuven), “Professionele
identiteiten van de publieke auditfunctie” (KULeuven), « La loi Salduz » (Larcier), “Rampen”
(Nationale school voor officieren), « Etes-vous prêt pour l’intégrité ? » (Nexus), « Nvivo 9 : two
days workshop » (Nvivo), “Salduzarrest” (PIVO), “Meer blauw op 2.0” (PLOT), « La loi sur la vie
privée dans la pratique policière quotidienne » (Politeia), “De politieambtenaar als archivaris”
(Politeia), “Googelen in het politionele onderzoek” (Politeia), “De privacywetgeving in de
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dagelijkse politiepraktijk” (Politeia), “Een integrale blik op rondhangende jongeren” (Politeia),
“Organisatiebeheersing bij de politie” (Politeia), “Kritieke succesfactor voor diversiteit in uw
beleid en praktijk” (Politeia), « Le système du contrôle interne au sein de la police » (Politeia),
“De tuchtprocedure toegelicht in vraag en antwoord” (Politeia), « Les marchés publics »
(Politeia), « Entre toge et uniforme : les conséquences de l’arrêt Salduz pour la police, la justice
et le barreau » (Politeia), “Stel orde op zaken in uw huishouding” (Politeia), “De meerwaarde
van de sociale media voor de politie” (Provincie Vlaams-Brabant), « Terrorism, radicalisation
and
de-radicalisation.
European
and
American
experiences »
(Universiteit
Gent),
« Dématérialisation des archives et métiers de l’archiviste. Les chantiers du numérique » (UCL),
« Encadrement des manifestations publiques » (UVCW), “De tuchtregeling van het
politiepersoneel” (Vanden Broele), « La vidéosurveillance dans notre commune : de la stratégie
aux choix technologiques » (Veiligheid en Preventie), “Publiek cameratoezicht” (VVSG), “De
wapenwet en zijn praktijk” (Wetboek), e.a.
De administratieve medewerkers hebben ook de mogelijkheid gekregen om opleidingen te volgen of
studiedagen en colloquia bij te wonen, over diverse onderwerpen zoals:
« Le mineur et la police » (ASBL Jeunesse et Droit), « Le mineur dans le droit pénal » (ASBL
Jeunesse et Droit), “Bewijs in strafzaken” (BLUS UBLDP), « La discipline : lourdeur
administrative ou outil de management » (CEP), « Auditing : principes de base » (Kluwer),
« Audit opérationnel » (Kluwer), “EPAC EACN Conference” (EPAC), « Application du droit des
étrangers » (IBZ), « Néerlandais sur le lieu de travail » (IFA), « Ecrire sans fautes » (IFA),
« Rédiger des textes administratifs lisibles » (IFA), « Excel 2007 » (IFA), « Word 2007 » (IFA),
« Préparer l’examen oral de néerlandais du SELOR » (IFA), « Assertivité » (IFA), « Mieux
communiquer » (IFA), « Access base 2007 en classe avec notions » (IFA), « Vers un
comportement constructif » (Kluwer), “Verslagen van vergaderingen schrijven” (OFO), “Excel
2007 grafieken” (OFO), “Excel 2007 database” (OFO), “Excel basis 2007 in klas” (OFO), “Zich
voorbereiden op mondelijke taaltest van SELOR” (OFO), “Pensioen” (PDOS), “Capelo 2011”
(PDOS), “Brandveiligheid en noodplanning” (PIVO), “Salduzarrest” (PIVO), “De tuchtprocedure
toegelicht in vraag en antwoord” (Politeia), « Pension » (SdPSP), « Encadrement des
manifestations publiques » (UVCW), « La procédure disciplinaire en pratique » (Vanden Broele),
e.a.

5.2

Socioculturele activiteiten

Ook in 2011 ondersteunde het Comité P het engagement van de medewerkers die zich inzetten om de
Sport- en Cultuurkring levendig te houden. Deze vereniging brengt personeelsleden en hun gezinsleden
buiten de diensturen samen via culturele en sportieve activiteiten. De vereniging organiseerde in 2011
negen activiteiten, waaronder een jaarlijkse familieuitstap. Wat het sportieve betreft, zorgde de Sporten Cultuurkring sinds de verhuizing naar het Forumcomplex met succes voor de verdere promotie en
logistieke ondersteuning van sporten tijdens de middagpauze.

6
6.1

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 Forumcomplex, 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
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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 2011 op informaticavlak vooral de aankopen van draagbare
computers DELL Latitude E6520, printers HP Officejet 100 en een printer HP Color LaserJet CP6015xh
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, deuren en wanden, zonneblinden, airconditioning van het merk DAIKIN
voor het ICT-lokaal, …).

6.2

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 2011 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.

Tabel 6:

Tabel 7:

Vergelijking tussen het begrotingsjaar 2010 en het begrotingsjaar 2011
Bedrag

Budgetrekening

Boni

2010

14 159 828,57 EUR

3 219 306,10 EUR

3 256 398,82 EUR

2011

12 926 328,42 EUR

3 424 383,45 EUR

3 514 999,13 EUR

Verdeling van de uitgaven 2011

Lopende uitgaven

Kapitaaluitgaven

Gedane lopende uitgaven

Gedane kapitaaluitgaven

12 220 000,00 EUR

706 328,42 EUR

9 301 612,76 EUR

200 332,21 EUR
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Tabel 8:

Voornaamste posten lopende uitgaven
Begrotingskrediet

Uitgave

Saldo

965 000,00 EUR

858 045,43 EUR

106 954,57 EUR

I.B. Administratief personeel

2 635 000,00 EUR

2 222 068,56 EUR

412 931,44 EUR

I.C. Personeel Dienst Enquêtes P

6 470 000,00 EUR

5 173 394,94 EUR

1 296 605,06 EUR

I.E. Gebouwen

1 155 000,00 EUR

631 632,45 EUR

523 367,55 EUR

Begrotingskrediet

Uitgave

Saldo

II.E. Gebouwen

400 000,00 EUR

79 078,18 EUR

320 921,82 EUR

II.G. Uitrusting en onderhoud

120 000,00 EUR

22 222,62 EUR

97 777,38 EUR

II.J. Informatica en bureautica

100 000,00 EUR

80 396,55 EUR

19 603,45 EUR

86 328,42 EUR

18 634,86 EUR

67 693,56 EUR

I.A. Leden van het Comité en griffier

Tabel 9:

II.M. Voertuigen

Kapitaaluitgaven

Controle en goedkeuring van de rekeningen
De rekeningen 2010 werden door de commissarissen van de rekeningen geverifieerd en gecontroleerd.
Zij dienden hun verslag in op 5 augustus 2011. De rekeningen 2010 werden dan door het Vast Comité P
goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 11 augustus 2011. Van 22 tot 25 augustus 2011
werden ze bovendien gecontroleerd door het Rekenhof. Het Rekenhof heeft zijn verslag, dat geen enkele
opmerking bevatte, op 6 oktober 2011 overgemaakt.
De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de
rekeningen 2010 van het Comité P op 31 januari 2012 goedgekeurd.
De rekeningen 2011 werden door het Vast Comité P goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van
21 juni 2012. Ze werden overgemaakt aan het parlement en aan het Rekenhof, dat zijn controle heeft
verricht in de week van 5 juni 2012. De rekeningen 2011 en de begrotingsvoorstellen 2013 zullen later
worden toegelicht aan de Commissie voor de Comptabiliteit.
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1

WIJKWERKING

Het Comité P heeft een aanzienlijk aantal klachten behandeld met betrekking tot domiciliëringen. De
omvang van dit type klachten kan worden verklaard door de administratieve gevolgen voor de burger.
Zoals reeds gemeld in het vorige jaarverslag, houden de klachten doorgaans verband met een van de
volgende drie aspecten:
1)

de betwisting van de conclusies die de politieambtenaar heeft geformuleerd;

2)

het gebrek aan kwaliteit van het onderzoek dat heeft geleid tot een voorbarig negatief advies
en;

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.

Uit diverse informatie die in dit verband vergaard werd, blijkt opnieuw dat sommige onderzoeken al te
lichtzinnig gevoerd werden en dat die opdrachten een lastig karwei zijn voor de wijkagenten die in
sommige diensten soms onderbemand zijn. Daardoor verstrijkt er erg veel tijd tussen de vraag tot
domiciliëring en de indiening van het verslag bij het betrokken gemeentebestuur.
In sommige gevallen hebben de resultaten van het onderzoek verricht door de dienst intern toezicht van
het betrokken politiekorps ertoe geleid dat de ingewonnen informatie werd overgemaakt aan de
gerechtelijke overheid aangezien het verslag betreffende het domiciliëringsonderzoek, door de leemtes
of onnauwkeurigheden die het bevat, kon worden beschouwd als valsheid gepleegd door een
politieambtenaar.
Uiteraard is, net als vorig jaar, een niet te verwaarlozen aantal klachten ongegrond in die zin dat de
politieambtenaar vaststelde dat de klagers hadden getracht om fraude te plegen door zich voor te doen
als alleenstaande om zo verhoogde sociale voordelen te krijgen.
Naast een ontevredenheid omtrent de inhoud van het gegeven advies aan de gemeentediensten, wordt
in deze klachten soms ook een schending van het beroepsgeheim aangekaart. De wijkagent zou in de
uitvoering van zijn buurtonderzoek informatie over het gerechtelijk verleden van klagers meedelen aan
de huisbaas of de buren.
Eveneens vermeldenswaardig zijn de dossiers waarin sprake is van een adreswijziging van een
minderjarige van wie de ouders niet meer samenleven en een van de ex-partners gebruik maakt van
een vonnis teneinde de adreswijziging voor de kinderen te laten doorvoeren. De effectieve aanwezigheid
van kinderen vaststellen in dergelijk geval van co-ouderschap is geen evidente zaak.
In het algemeen werd vastgesteld dat klachten over domiciliëringen vaker voorkomen in grote steden,
plaatsen waar vaker verhuisd wordt en waar de wijkpolitie soms over een beperkt aantal
personeelsleden beschikt.
Deze nieuwe vaststellingen uit 2011 bevestigen het belang van het toezichtsonderzoek dat het Comité P
voert naar de tussenkomsten van de lokale politie bij de verificatie van domiciliëringen.
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2

RECHERCHE

2.1

Recherchematige aanpak van een diefstal met geweld door de PZ
Schaarbeek/Evere/St-Joost-ten-Node

Eind december 2009 vond op de openbare weg in Schaarbeek een diefstal met geweld plaats.
Onmiddellijk na de feiten nam het slachtoffer telefonisch contact op met de politiezone
Schaarbeek/Evere/St-Joost-ten-Node, die volgens de betrokkene laks gereageerd zou hebben. Het zou
“te laat” geweest zijn om een patrouille ter plaatse te sturen en het slachtoffer moest zelf naar het
bureel komen voor aangifte. Vragen rezen dan ook over het telefonisch onthaal, het interventiebeleid, de
slachtofferbejegening maar ook over de recherchematige aanpak van het feit aangezien er o.a. sprake
was van een onzorgvuldige samenstelling en slechte kwaliteit van het fotoboek dat aan het slachtoffer
werd voorgelegd.
Uit het onderzoek kwamen enkele structurele problemen naar voor in de recherchematige
aanpak, met name: problemen in de samenstelling van fotoboeken van verdachten gedeeltelijk als
gevolg van de gebruikte software, onvolledige vatting van identificeerbare documenten in de ANG o.a.
doordat slachtoffers niet alle gegevens aanleverden (zoals serienummers van bepaalde documenten),
waardoor latere recherchematige exploitatie bezwaard wordt, het nemen van initiatieven in dergelijke
dossiers en de opvolging ervan door de APO-officieren van de politiezone.

2.2

Eerder uitgebrachte aanbevelingen

Door het Vast Comité P werden dan ook de volgende aanbevelingen aan de politiezone meegegeven:

2.3

1)

de nodige maatregelen overwegen om, in overleg met het AIK Brussel, de kwaliteit van de
fotoboeken, die getoond worden aan de benadeelden, te verhogen;

2)

in de interne onderrichtingen het belang benadrukken van de volledigheid van signaleringen in
de ANG, met het oog op latere recherchematige exploitatie van deze gegevens. De
controleprocedures indien nodig verder uitbouwen en;

3)

nagaan in welke mate de operationele exploitatie van nuttige onderzoekselementen voldoende
gegarandeerd wordt in het licht van het potentiële risico dat de APO-officier onvoldoende
initiatieven neemt.

Opvolging in 2011

Na het nodige aandringen nam de politiezone een aantal stappen ter remediëring van de aanvankelijke
tekortkomingen. Naast onderzoek naar de mogelijke individuele disfunctie van de onthaalbediende en
verfijning van de instructies inzake ‘calltaking’, teneinde de kans op herhaling van dergelijk incident te
verkleinen, werden stappen ondernomen om de kwaliteit van de fotoboeken te verhogen. Opvallend was
dat, na contactname met het AIK Brussel, aanvankelijk enig misverstand bleef bestaan omtrent de toe
te passen werkwijze. Het Comité P nam dan ook het initiatief om de directie van de operationele
politionele informatie van de federale politie expliciet te wijzen op de vastgestelde problemen bij de
toepassing van de door haar verspreide software.
In welke mate de politiezone ook effectief en structureel een beter toezicht op de volledigheid van de
vatting kan of wil realiseren, is echter minder duidelijk. Dit aspect gaat samen met het toezicht op de
kwaliteit en de volledigheid van het dossier door de APO-officieren. Het veel voorkomende fenomeen dat
klagers op het ogenblik van de klacht niet beschikken over alle nuttige gegevens (zoals serienummers
van documenten of van toestellen) en er door de werklast, mogelijk door een gebrekkig toezicht van de
APO-officieren en/of functioneel beheerders, nooit een vervollediging van de vatting in de ANG komt, is
uiteraard een probleem voor iedere politiezone. De vraag rijst dan ook in welke mate de eerder beperkte
oplossing die door de politiezone werd vooropgesteld, met name het ter sprake brengen van de
problematiek door de directeur strategie op een vergadering met de APO-officieren, een voldoende
sensibiliseringseffect zal veroorzaken en dit effectief een positief resultaat zal meebrengen. In 2012
volgt een nieuwe opvolging van deze problematiek.
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2.4

Informatiebeheer-opslag van gegevens in de ANG en toepassing MFO-3

Het Comité P deed n.a.v. een onderzoek naar de aanpak van drugsoverlast in de politiezone Antwerpen
een aantal vaststellingen m.b.t. de noodzaak van een zo correct mogelijke voeding van de ANG evenals
van de strikte toepassing van de MFO-3. Dit onderwerp wordt verderop in de tekst behandeld onder de
functionaliteit genegotieerd beheer van de publieke ruimte, meer bepaald onder de hoofding 3.3
bestuurlijke aanhouding bij drugsoverlast.
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3

GENEGOTIEERD BEHEER VAN DE PUBLIEKE RUIMTE

3.1

Politieoptreden in jeugdinstellingen bij staking van het
gevangenispersoneel

België telt drie centra voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit
hebben gepleegd of zogenaamde jeugdgevangenissen (hierna afgekort als centra). De centra bevinden
zich in Everberg (°2002), Tongeren (°2009) en Saint-Hubert (°2010). Daarnaast zijn er nog een aantal
Gemeenschapsinstellingen voor minderjarigen (Ruiselede, Mol, Beernem, …) die enkel ressorteren onder
de gemeenschappen: de Gemeenschapsinstellingen Bijzondere Jeugdzorg (GBJ).
In geval van staking door het personeel in de centra of zgn. jeugdgevangenissen dient bij ontstentenis
van een minimumbezetting de politie de bewakingstaken over te nemen.
Het Comité P onderzocht welke wetgeving, reglementering, eventuele protocollen of informele
procedures zulke bijstand van de politie regelen. Hamvraag daarbij was tevens of er voldoende
juridische basis is voor het vorderen van de politie en welke taken daarbij dan dienen uitgevoerd.
Onderzoek op het terrein en i.h.b. wat betreft de reactie van de politie op de stakingen leert dat de
toestand in de drie settings vrij verschillend is.
Bij stakingen in het centrum te Everberg is er geen minimale bezetting geregeld door
bewakers/begeleiders van het centrum. De politiemensen dienen dan ook alle taken over te nemen:
sleutelbeheer, begeleiding wandelingen, bewaking, sigarettenbeheer e.a. Dit veroorzaakt volgens de
korpschef van de betrokken politiezone Herent-Kortenberg (HERKO) problemen op het vlak van de
wettelijkheid van de vordering, het optreden van de politie, het tekort aan capaciteit o.m. ook door de
overbrengingen inherent aan een dergelijk centrum en, ten slotte, het niet verder kunnen garanderen
van de basispolitiezorg in de politiezone. Bij één van de stakingen in Everberg sloot de zone dan ook
haar onthaal. Na de golf van stakingen in 2009 en begin 2010 weigerde de korpschef van de politiezone
HERKO vervolgens, met steun van zijn twee burgemeesters, om nog politiemensen in te zetten bij
stakingen van de bewakers/begeleiders. De leiding van de PZ voelt zich hierin gesteund door het advies
van de federale politie die stelt dat de directeur-generaal van het Bestuur der Strafinrichtingen of zijn
afgevaardigde de politie niet kan vorderen op basis van artikel 23, § 5 Wet Politieambt voor de
handhaving van de orde en de veiligheid in de gevangenissen in geval van oproer of onlusten die van
aard zijn de openbare orde ernstig in gevaar te brengen. De gesloten instelling Everberg zou volgens de
federale politie immers niet te beschouwen zijn als een gevangenis zoals juridisch bedoeld bij de Wet
van 12 januari 2005 4.
Sinds de opstart in november 2009 vond slechts één staking plaats in de jeugdgevangenis van
Tongeren, met name op 1 september 2010. Bij staking worden door de lokale politie één
hoofdinspecteur en vier inspecteurs ingezet die enkel opdrachten van bewaking en begeleiding
uitvoeren. De korpschef van de PZ Tongeren/Herstappe en de leidinggevende van de CSD Tongeren
hebben, in tegenstelling tot de korpschef van de PZ HERKO, geen probleem met de wettelijkheid inzake
het optreden bij stakingen in dit gesloten centrum. Er is volgens hen ook geen alternatief. Volgens de
korpschef van de PZ Tongeren/Herstappe is zeker bij langdurige stakingen echter wel versterking nodig
omdat anders de basispolitiezorg en de minimale dienstverlening in het gedrang zouden komen.
Het centrum voor minderjarigen van Saint-Hubert is open sinds 30 april 2010. De bewakers hebben
slechts een keer gestaakt en dit gedurende 24 uur. De directeur van de instelling heeft het probleem
intern opgelost zonder versterking van de politie. Er bestaat geen specifiek protocol tussen de PZ Lesse
et Semois en de directeur van het centrum van Saint-Hubert. In geval van staking zal de politiezone zich
baseren op de procedure die wordt toegepast in geval van staking in het detentiecentrum van SaintHubert. De directeur van de twee instellingen die op dezelfde site zijn gevestigd, is immers één en
dezelfde persoon. Het probleem dat wordt veroorzaakt door dit soort van staking ligt volgens de
korpschef van de PZ Lesse et Semois in het feit dat deze opdracht wordt uitgevoerd ten nadele van de
prioritaire opdrachten ten behoeve van de plaatselijke bevolking.

4

Basiswet van 12 januari 2005
1 februari 2005.
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3.1.1

Afspraken en protocollen tussen politie en centra

Wat de drie instellingen betreft, kon nergens worden vastgesteld dat er protocollen of informele
procedures bestonden die de bijstand van de politie regelen in geval van stakingen van het penitentiair
personeel.
De problematiek met betrekking tot de staking in deze centra en de inzet van politie blijkt hierbij
ongeveer dezelfde als deze bij een staking in de gewone gevangenissen. Deze problematiek wordt hier
wel versterkt door het feit dat de centra opgericht werden na het bepalen van de KUL-norm en dus niet
meetellen voor de capaciteitsberekening. Bovendien dient gesteld dat het aantal stakingen vooralsnog
beperkt bleef en de inzet bij stakingen in de centra niet zo’n grote capaciteit vergt als deze bij een
gewone penitentiaire instelling.

3.1.2

Juridische basis voor het politieoptreden

Wat de juridische basis voor de inzet van politie betreft, deelt het Comité P de mening van de PZ HERKO
niet. Het bereik van de rol van de politie in de centra of zogenaamde ‘jeugdgevangenissen’ is volgens
het Comité P identiek aan deze in de gevangenissen voor volwassenen. Artikel 23, § 5 Wet Politieambt
viseert nl. ook zulke centra. Het is wel zo dat artikel 23, § 5 Wet Politieambt enkel spreekt van
‘gevangenissen’ en niet uitdrukkelijk verwijst naar de centra of ‘jeugdgevangenissen’. Dit is ook
normaal. Ten tijde van de uitvaardiging van de Wet op het Politieambt was er namelijk nog geen sprake
van de bedoelde centra. De oprichting ervan werd pas mogelijk met de wet van 1 maart 2002
betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd, de zogenaamde ‘Everbergwet’ 5. Hieraan dient toegevoegd dat de directeur-generaal van het
SAT FOD Justitie van oordeel is dat een directeur van een centrum voor minderjarigen juridisch
gelijkgesteld kan worden met een directeur van een penitentiaire instelling en dat derhalve zelfs het
protocolakkoord (nr. 351 van 19 april 2010) binnen het sectorcomité III – justitie van toepassing is. Aan
te stippen valt ten slotte dat deze centra onderscheiden dienen te worden van de openbare
gemeenschapsinstellingen voor minderjarigen. Voor deze instellingen is de juridische toestand anders
dan hiervoor geschetst. De uitvoering van maatregelen t.a.v. (delinquente) minderjarigen is namelijk
een gemeenschapsmaterie, terwijl de kwestie van de hiervoor bedoelde centra een federale
aangelegenheid is.

3.1.3

Taken van politie

In dit verband is het Comité P van mening dat in de huidige stand van de wetgeving de reguliere politie
bij staking in gevangenissen enkel kan optreden indien er sprake is van onlusten of minstens van
redelijkerwijze te verwachten onlusten die het gevangenispersoneel niet aankan. Het loutere feit van
onderbestaffing van het penitentiair bewakingspersoneel of van een staking van deze beroepsgroep kan
volgens de wetgever niet als dusdanig gelijkgesteld worden met onlusten, laat staan met een a priori
ontoereikendheid van het gevangenispersoneel om de orde in de gevangenis te handhaven.
Wanneer de reguliere politie dan toch moet optreden, heeft deze als taak de openbare orde te
handhaven en/of te herstellen zonder dat dit kan betekenen dat de reguliere politie administratieve of
logistieke taken dient uit te voeren die tot het takenpakket van het gevangenispersoneel behoren. De
politie moet als het ware de situatie stabiliseren, desgevallend door gebruik te maken van haar
bevoegdheden, zoals bepaald in de Wet Politieambt, en nadien vertrekken. Het wettelijk kader
verhindert dat de politie de rol van cipier zou gaan spelen. Zulke strikte invulling van de
ordehandhavende taak van de reguliere politie in de (jeugd)gevangenissen, onder meer bij staking, is
bovendien correct en opportuun vanuit de insteek van het EVRM.

3.1.4

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan dat:
1)

5

de lokale en de federale politie niet langer in de penitentiaire instellingen worden ingezet
wanneer dit vanuit het oogpunt van de handhaving van de orde niet strikt noodzakelijk is;

KB 1 maart 2002 tot oprichting van een Centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven
feit hebben gepleegd, BS 1 maart 2002. Artikel 1 van dit besluit luidt: “Er wordt een Centrum voor voorlopige plaatsing van
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, bedoeld in de wet van 1 maart 2002 betreffende de
voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, opgericht te EverbergKortenberg en waarvan de zetel gevestigd is bij het Ministerie van Justitie te Brussel”.
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2)

de problematiek volwaardig wordt opgenomen bij de herziening van de MFO-1;

3)

de KUL-norm voor de betrokken politiezones wordt aangepast en;

4)

de overheden een duidelijk en eensgezind juridisch standpunt bepalen ter zake.

3.2

Veiligheidsmaatregelen tijdens een Europese top

Ten tijde van het Belgisch voorzitterschap diende de politiezone (PZ) Brussel-Elsene 49 evenementen te
beheren. Een van de hoogtepunten was de betoging van de Europese vakbonden met
80.000 manifestanten d.d. 29/09/2010 waarbij ongeveer 30 pelotons werden ingezet en 290
bestuurlijke aanhoudingen werden verricht. Dit genereerde heel wat klachten en parlementaire vragen.
Het Comité P startte een toezichtsonderzoek met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die genomen
worden door de PZ ter gelegenheid van belangrijke vergaderingen van de Europese Unie. Daarbij werd
gefocust op welke maatregelen de politie neemt opdat enerzijds de delegaties veilig aan de top kunnen
deelnemen (inclusief verplaatsingen, verblijf en plaats van de vergadering) en anderzijds manifestanten
op een veilige afstand worden gehouden met inachtneming van het normale economisch en sociaal leven
en het recht op vrije meningsuiting. Bij dergelijke grootschalige gebeurtenissen wordt elke organisatie,
dus ook de politie, geconfronteerd met risico’s die het bereiken van de doelstellingen van de organisatie
kunnen hypothekeren. Belangrijk in dit verband is het uitvoeren van een afdoende risicoanalyse. Naar
aanleiding van een eerder incident met Greenpeace tijdens een Eurotop kan het Vast Comité P enkel
stellen dat dergelijke analyses enkel in belang toenemen.
De politiediensten stellen in hun aanpak het concept van de gemeenschapsgerichte politiezorg toe te
passen 6. Dialoog en overleg nemen een centrale plaats in. Van de politie wordt daarbij verwacht dat ze
alles in het werk stelt opdat het leven zijn normale gang kan gaan en de levenskwaliteit in de stad en de
wijken rond een bijeenkomst gehandhaafd blijft. De lokale overheid stelt in dat verband de volgende
objectieven: het verminderen van de overlast voor de stadsgebruikers en indien mogelijk de
leefbaarheid van de wijken bewaren; de veiligheid van de VIP’s verzekeren; een goede en rustige afloop
van de vergadering verzekeren en ten slotte de vreedzame en democratische uitingen garanderen.
Naar verluidt trad de politie tijdens de Eurotoppen (tijdens het Belgisch voorzitterschap ook BELEUR
geheten) naar algemene tevredenheid op van zowel de Europese Unie als de federale en de lokale
overheden. Dit werd bevestigd 7 in de schoot van de Nationale School voor Officieren die stelt dat het
succes van het politioneel optreden tijdens BELEUR te danken is aan o.m. de gekozen werkmethode die
gekenmerkt werd door dialoog en genegotieerd beheer, een groot professionalisme in de voorbereiding
en planning, het faciliteren van legitieme manifestaties met hoge tolerantiegrenzen en ‘crowd hospitality’
en ten slotte het aandurven van berekende risico’s.

3.2.1

Beheer van processen en risicoanalyse

De politie blijkt evenwel geen draaiboeken noch uitgeschreven procedures (nodig) te hebben om
evenementen te beheren. De risico’s zijn volgens onze respondenten van de PZ voldoende gekend door
alle actoren en de risicoanalyse steunt vooral op ervaring. Ook voor debriefings en evaluaties is er
volgens de PZ weinig tot geen tijd. De sterkte van de PZ op dat vlak zou bestaan uit flexibiliteit,
terreinkennis en grote ervaring met het beheer van dergelijke evenementen.
De maatregelen worden genomen op basis van het dreigingsniveau bepaald door het OCAD, in overleg
met de organisator. Ze zijn het resultaat van een consensus waarbij een juist evenwicht wordt gezocht
tussen de veiligheid van personen, de veiligheid van het evenement, de voortgang van het dagelijks
sociaal leven en het recht op vrije meningsuiting.
Er kon worden vastgesteld dat de informatie(cyclus) en de communicatie zeer gestructureerd verlopen
wat betreft planning en timing, niettegenstaande de PZ soms slechts zeer laat de nodige informatie
krijgt. Er zijn briefings op het strategische en op het operationele niveau die worden georganiseerd op
basis van een planning weergegeven in een gestandaardiseerde tijdslijn.

6
7

Zie A. LEFEVER, De veiligheidsaspecten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, Politiejournaal, nov. 2010,
afl. 9, pp. 22-25, p. 25.
Deze evaluatie gebeurde naar aanleiding van de terugkomdag georganiseerd in het raam van de cursus “Goldcommander”
door de Nationale School voor Officieren, Vakgroep Bestuurlijke Politie. Er werd toen zowel een evaluatie voorgesteld van
BELEUR GENT als van BELEUR BRUSSEL.
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De politiezone Brussel-Elsene betreurt ten slotte dat zij over te weinig politiecapaciteit beschikt om
dergelijke evenementen te beheren en onderstreept tevens het gebrek aan opleiding en training van de
politieambtenaren inzake ordehandhaving.

3.2.2

Diverse perimeters

Ofschoon door een voorgaand incident met Greenpeace-activisten, die eind 2009 binnen de
veiligheidsperimeter raakten, er heel wat strategische en operationele aanpassingen uitgevoerd werden,
werkt de politie nog steeds niet conform formeel uitgewerkte procedures.
In dat verband werd het volgende vastgesteld. Bij een Europese top worden drie perimeters in plaats
gesteld: de perimeter openbare orde, de veiligheidsperimeter en de organisatieperimeter. De perimeter
openbare orde wordt enkel op bevel en overeenkomstig de dreiging openbare orde ingesteld. De
organisatieperimeter wordt opgesteld rondom het gebouw waar de top plaatsvindt. De controle gebeurt
er door de veiligheidsdienst van de organisator. De toegang tot de veiligheidsperimeter is enkel mogelijk
voor personen geaccrediteerd door de organisator. De perimeter openbare orde wordt bijna nooit meer
in plaats gesteld. Nu wordt er eerder voor gekozen om de manifestanten af te leiden naar de zone ‘vrije
meningsuiting’. De organisatie en het protocol hebben hierbij lange tijd de bovenhand gekregen op het
luik ‘veiligheid’. Sinds het incident met Greenpeace in 2009 hebben de maatregelen waarop de
politiediensten zo vaak hadden aangedrongen echter weerklank gevonden. Uit observatie op het terrein
blijkt evenwel dat de controles op de veiligheidsperimeter verre van waterdicht zijn en dat de reserveeenheden niet maximaal aangewend worden. Bovendien kon worden vastgesteld dat de volledige
Spaanse delegatie, tegen alle veiligheidsregels in, te voet aankwam op de perimeters om zich naar het
Justus Lipsiusgebouw te begeven.

3.2.3

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan dat:
op het vlak van beheer van processen en de risicoanalyse:
1) de (primaire) processen en de algemene werkwijze door de politiezone Brussel-Elsene worden
vastgelegd en geofficialiseerd bij het voorbereiden en organiseren van een Europese top en dit
conform het handboek voor ‘Gold Commanders’ 2010 van de Belgische School voor officieren en
mogelijke, bijkomende richtlijnen van de overheden;
2)

het door de PZ gemelde gebrek aan opleiding en training van bepaalde politieambtenaren wordt
gemeld aan de commissaris-generaal van de federale politie en aan de voorzitter van de Vaste
Commissie van de Lokale Politie;

3)

systematisch evaluaties en debriefings worden gehouden;

wat betreft de perimeters:
1) een efficiëntere en effectievere controle aan de veiligheidsperimeter wordt bewerkstelligd;
2)

een betere taakomschrijving en inzet van de reserve-eenheden wordt verzekerd;

3)

door de politiediensten bij de organisator wordt aangedrongen om over meer technische
controlemiddelen te kunnen beschikken op de veiligheidsperimeter;

4)

om een nog betere invulling te geven aan de filosofie van de community policing en tegemoet te
komen aan de verwachtingen van de lokale overheid inzake “het dagelijks leven”, het dispositief
‘hospitality’ meer zichtbaar en beter identificeerbaar opgesteld wordt ter hoogte van de
voornaamste controleposten langs de perimeter;

5)

rechtstreekse contacten mogelijk worden gemaakt tussen de pelotonscommandant van de
perimeter openbare orde en de begeleidende motorrijders en;

op het vlak van de organisatie van de dienst:
door de respectieve korpschefs van de Brusselse politiezones wordt onderzocht waarom er zo veel
afwezigen zijn bij de politie-eenheden die aan de veiligheidsperimeter controles dienen uit te voeren.
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3.3

Bestuurlijke aanhouding bij drugsoverlast

In 2009 werd door de (drug)hulpverlening in de stad Antwerpen gemeld dat de politiezone (PZ)
Antwerpen een nieuwe aanpak van drugsgebruikers zou hanteren waarbij deze laatsten bestuurlijk
worden opgesloten op basis van de notie ‘zoekgedrag’ en de intentie om een misdrijf te plegen. Na
onderzoek van het Comité P kon geen systematisch gebruik of misbruik worden vastgesteld van de
bestuurlijke aanhouding als middel om gedragswijziging te bekomen. Er kon wel worden vastgesteld dat
door een onzorgvuldige overname van tekstfragmenten uit de vigerende regelgeving, het operatieorder
een te veralgemeende interpretatie toeliet van de wettelijke grond waarop tot een bestuurlijke
aanhouding kon worden overgegaan. Ook werd vastgesteld dat er onzorgvuldig werd omgesprongen met
de voeding van de algemene nationale gegevensbank (ANG). Verder riep de registratie van gegevens
van de gecontroleerde personen vragen op. Bovendien bleek het aanhoudingsregister van het
cellencomplex van de PZ Antwerpen niet steeds even zorgvuldig te worden bijgehouden.
Het Comité P beval in dat verband dan ook aan om een zo correct mogelijke voeding van de ANG na te
streven, waarbij de strikte toepassing van de MFO-3 op geen enkele wijze bezwaard mag worden door
de voeding van een eigen, geregistreerd bestand. Tevens werd aangedrongen op een zorgvuldige
omgang met de registratie van de bestuurlijke aanhoudingen in het aanhoudingsregister van de
politiezone. De PZ Antwerpen stelde daarnaast spontaan voor om het operatieorder aan te passen in de
zin van de gemaakte opmerkingen.

3.3.1

Eerste opvolging van de aanbevelingen in 2010

In het najaar van 2010 werd bij wijze van opvolging een nieuwe bevraging gedaan van de politiezone in
kwestie. Hieruit bleek dat de toestand niet verbeterd was, integendeel:
1)

personen die driemaal werden aangetroffen in het kader van zulke acties en bestuurlijk werden
aangehouden bleken niet of nauwelijks te zijn gevat in de ANG via het gebruik van een RIR;

2)

een herwerkte tekst voor het operatieorder werd niet geïmplementeerd waardoor de begrippen
‘zoek- of rondhanggedrag’ nog steeds werden gebruikt. In combinatie met een
Powerpointpresentatie die werd gebruikt bij de briefing kon dit leiden tot het gebruik van een
foutieve interpretatie van artikel 31 Wet Politieambt en i.h.b. de koppeling van de bestuurlijke
aanhouding aan een zgn. ‘driestappenregel’ 8;

3)

het door de politiezone gehanteerde bestand bleef vragen oproepen. Na vergelijking met de
vermeldingen in het aanhoudingsregister enerzijds en de eventueel ter zake opgestelde
processen-verbaal anderzijds, bleek dat dit bestand onzorgvuldig gevoed werd. Gezien deze
onbetrouwbare ‘telling’ bleek de hieruit voortvloeiende vatting van de ANG evenmin
betrouwbaar en;

4)

er diende opnieuw te worden vastgesteld dat de (bijzondere) aanhoudingsregisters die in het
cellencomplex aan de Noorderlaan te Antwerpen gebruikt worden voor de aanhoudingen bij
ordediensten of politieacties, onzorgvuldig werden bijgehouden 9.

3.3.2

Tweede opvolging van de aanbevelingen in 2011

Bij een hernieuwde toetsing in mei 2011 bleek dat de initieel opgevolgde acties Minerva/Fortuna
eindigden in 2010. Voor de nieuwe soortgelijke acties ‘SaturnV’ werd een andere structuur en een nieuw
operatieorder ontwikkeld waarbij na een uitgebreid voorafgaand overleg met de bestuurlijke en
gerechtelijke overheid met een nieuwe aanpak gewerkt wordt. Dit leidde tot de volgende vaststellingen:

8

Bij aantreffen van “Elke persoon die verdacht wordt van het treffen van voorbereidingen voor het aankopen van verdovende
middelen of zich ophoudt op bepaalde plaatsen” wordt volgende driestappenregel gehanteerd: bij 1ste vaststelling: actief
aanspreken van betrokkene, hem identificeren en hem meedelen dat overlastgedrag in deze buurt met het oog op het
aankopen/verkopen/gebruiken van verdovende middelen niet langer getolereerd zal worden. Bij 2de vaststelling: betrokkene
overbrengen naar bureel en hem verhoren waarbij hem meegedeeld wordt dat hij bij een 3de vaststelling bestuurlijk zal
aangehouden worden voor een maximale duur van 12 uur. Bij 3de vaststelling: betrokkene wordt bestuurlijk aangehouden
voor een maximale duur van 12 uur wegens het treffen van voorbereidingen tot het plegen van een misdrijf welk de
openbare rust of veiligheid ernstig in gevaar brengt.
9
De reguliere aanhoudingsregisters van het cellencomplex Noorderlaan leken, zonder dat dit in extenso het voorwerp van
nazicht uitmaakte, te voldoen. Voor de ordediensten of politieacties worden afzonderlijke registers gehanteerd die niet door
het vast personeel van het cellencomplex worden bijgehouden. Het zijn deze afzonderlijke registers waarin slordigheden met
betrekking tot de inschrijvingen inzake de acties Fortuna/Minerva werden vastgesteld.
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10
11
12

1)

de gedifferentieerde aanpak van drugsgebruikers, respectievelijk drugsdealers, wordt in functie
van de aard en ernst van de vaststellingen gezien. Er wordt niet langer gewerkt met een
stappenplan waarbij de bestuurlijke aanhouding het ‘gevolg’ kan zijn van een driestappenregel.
In die zin werd met andere woorden voldaan aan één van de fundamentele kritieken uit het
eerder gevoerde onderzoek (cf. supra opmerking ‘2’ uit de eerste opvolging);

2)

de vaststellingen die gedaan werden tijdens de nieuwe ordediensten ‘SaturnV’ kenden geen
enkele vorm van registratie in de ANG. De omschrijving van deze ordediensten stelt dat het
gaat om ‘een herstel van de openbare orde in de afdeling City en Koningin Astridplein’ waarbij
expliciet wordt aangegeven dat één van de objectieven is om Antwerpen minder aantrekkelijk te
maken voor drugstoeristen 10. Desondanks is het duidelijk dat bij deze acties uiteraard tal van
vaststellingen worden gedaan met betrekking tot drugsgebruik en –verkoop. Maar zelfs voor
gebruikers die op enkele maanden tijd tot negenmaal toe werden aangetroffen en toch minstens
als problematische gebruikers kunnen worden aanzien, werd geen enkele registratie verricht. Na
overleg ter zake werd door de PZ Antwerpen een inhaaloperatie uitgevoerd en werden alsnog
55 informatierapporten aangemaakt. Een en ander blijft er echter op duiden dat er vermoedelijk
geen doorleefde visie bestaat met een strikte toepassing van de MFO-3;

3)

wat betreft de zorgvuldigheid van registratie in de aanhoudingsregisters blijkt uit het
operatieorder ‘SaturnV’ dat thans meer aandacht wordt besteed aan de afhandeling van de
administratie en een specifiek medewerker van de dienst OPO/Amigo instaat voor de invulling
van het amigoboek en de bewaking van de arrestanten 11 en;

4)

met betrekking tot de eerdere vaststellingen (cf. het initieel onderzoek in 2009 en de opvolging
in 2010) dat het operatieorder van de acties Minerva/Fortuna ongelukkig omsprong met het
woordgebruik ‘zoekgedrag’ en ‘rondhanggedrag’, en deze vervolgens koppelde aan bestuurlijke
aanhoudingen, dient thans opgemerkt dat de situatie bij de ‘SaturnV’-acties gewijzigd is. Het
wettelijk instrumentarium werd aangepast via een politiereglement waardoor het verboden werd
om zich op de openbare ruimte te bevinden met het doel illegale drugs aan te schaffen. In de
tekst van dit reglement is eveneens sprake van ‘rondhangen in straten’ 12 met het oogmerk om
drugs te kopen of te zoeken.

Operatieorder SaturnV, p. 6.
Operatieorder SaturnV, p. 11.
Als een overlast veroorzakende handeling die gepaard gaat met aanschaf of consumptie van illegale drugs wordt in het
politiereglement o.a. opgesomd: “…rondhangen in straten of op pleinen of in parken of in ruimtes aanpalend aan de
openbare ruimtes, zoals portalen van kleinhandelaars en privépersonen met het oogmerk om illegale drugs aan te kopen of
met het oogmerk om het aankopen van de illegale drugs te vergemakkelijken of met het oogmerk om illegale drugs te
zoeken…”.
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4

ONTHAAL

4.1

Politiezone Namur

Op grond van een verontrustende klacht in verband met het niet akteren van feiten van agressie door de
politie van Namur, besliste het Comité P een toezichtsonderzoek te openen naar de invulling die in de
politiezone Namur gegeven wordt aan de basisfunctionaliteiten “onthaal” en “politionele
slachtofferbejegening”, enerzijds, en naar de problematiek van het “niet akteren”, anderzijds.
In dit onderdeel komt het aspect onthaal aan bod, wat betrekking heeft op de slachtofferbejegening
wordt behandeld in het betreffende hoofdstuk.

4.1.1

Resultaten

De lokale politie van Namur is op twee sites gevestigd. Op de site “Théâtre” is het onthaal de klok rond
bemand. Op de site “Hastedon” wordt de onthaalfunctie enkel overdag verzekerd. De politiezone haalt
dus ruimschoots de norm, die een fysiek onthaal voorziet van minimaal 12 uur per dag. Uit de bevraging
van de partners en overheden blijkt het volgende.
Er is een goede samenwerking tussen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Namur en
de dienst wijkwerking van de lokale politie van Namur. Het werk van de wijkagenten werd tijdens het
onderzoek vaak aangehaald en wordt erkend door de gecontacteerde stadsdiensten. Diezelfde diensten
wijzen evenwel op een probleem, nl. de politieambtenaren maken niet altijd het onderscheid tussen
burgerlijke en strafrechtelijke zaken, met alle gevolgen van dien. Ze zouden niet voldoende gevormd
zijn op dat vlak. De perceptie over het partnerschap met de politiezone Namur is binnen de school- en
onderwijssector over het algemeen positief. De samenwerking tussen die sector en de politiediensten
verloopt grotendeels via de wijkagent en wordt beschreven als zijnde zeer efficiënt. De schooldirecties
wachten op projecten die gezamenlijk met de politie ontwikkeld worden en inzake preventie verlangen
ze dat er grondiger werk geleverd wordt.
De partners kennen de klachten van burgers over het onthaal, voornamelijk over de zeer lange
wachttijd. De infrastructuur van het politiecommissariaat “Théâtre” is niet aangepast om iemand in alle
discretie en vertrouwen zijn verhaal te laten doen. Op die site is geen enkel specifiek ingericht lokaal
voorzien voor het verhoren van verzwakte slachtoffers. De verwachtingen van de gerechtelijke overheid
betreffende het eerste onthaal van slachtoffers gaan over de onmiddellijke opvang, de beschikbaarheid
en de actieve luisterbereidheid van de politieambtenaren. Herhaaldelijk krijgt het parket kennis van het
feit dat politieambtenaren weigeren te akteren. Soms voert de politie een ontradingsbeleid en probeert
ze door een gesprek een onmiddellijke interventie te vermijden. De overheid zegt dat ze tevreden is
over de dienstverlening, ook al kan een verbetering verwacht worden wat de aangehaalde problemen
betreft.
Volgens de bestuurlijke overheid is het onthaal op de site “Hastedon” van goede kwaliteit en dit mede
dankzij de moderne infrastructuur en de inzet van burgerpersoneel voor de eerste opvang. Ondanks die
gunstige onthaalomstandigheden dient vastgesteld dat de site niet zo vaak bezocht wordt als men zou
kunnen verwachten en dat er erg weinig klachten worden ingediend. Het onthaal op de site “Théâtre” is
anders en verloopt niet in optimale omstandigheden, waarbij het gebrek aan discretie een echt probleem
vormt voor de bezoekers. Afgezien daarvan is de bestuurlijke overheid over het algemeen tevreden over
de werking van de politiezone Namur in haar geheel.
Weinig inspecteurs stellen hun dienst aan het onthaal op de site “Théatre” op prijs. Vooral over de
infrastructuur wordt er vaak geklaagd. Sommigen zien meer heil in de invoering van een onthaalpool om
de werkwijze te standaardiseren. De medewerkers die op de site “Hastedon” instaan voor het onthaal
zijn tevreden over de moderne infrastructuur maar de inspecteurs die de permanentie verzekeren,
vinden het jammer dat zij gemiddeld slechts één klacht per dag moeten behandelen.

4.1.2

Aandachtspunten op het niveau van de organisatie

Uit het onderzoek blijkt dat er een gebrek aan coördinatie is tussen de site “Théâtre” en de site
“Hastedon” en dat de ingezette middelen in termen van infrastructuur onvoldoende zijn.
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Inzake onthaal komt de gevolgde strategie ook niet duidelijk tot uiting en evolueert de situatie vrij
verschillend op de twee sites van de lokale politie van Namur. Zo bijvoorbeeld is het onthaalcharter dat
door de politiezone opgesteld werd niet beschikbaar op het onthaal van de site “Hastedon”.
Verder is de identificatie van de politieambtenaar aan het onthaal niet mogelijk omdat deze geen
naamplaatje draagt, niettegenstaande dit deel uitmaakt van het basisuniform.
Over de problematiek van het onthaal werd niet meer grondig nagedacht sinds de politiehervorming.
Een toekomstvisie op deze functionaliteit ontbreekt. De huidige organisatie is vooral het gevolg van een
aanpassing van de zone aan de bestaande infrastructuur. Dat de openingsuren van het onthaal en die
van de klachtopname op de site “Hastedon” niet op elkaar afgestemd zijn, illustreert bijvoorbeeld deze
leemte in de aanpak en de strategie inzake onthaal.

4.1.3

Gemeenschapsgerichte politiezorg

Op basis van de diverse gesprekken die in de loop van het onderzoek gevoerd werden, konden de
volgende tendensen geschetst worden inzake het niet akteren in de politiezone Namur:
1) herhaaldelijk proberen politieambtenaren aan het onthaal van de site “Théâtre”, door middel
van een gesprek, klagers af te raden om klacht in te dienen;
2) herhaaldelijk sturen politieambtenaren klagers eerst door naar medische diensten in plaats van
onmiddellijk hun klacht te akteren;
3) de meeste gecontacteerde personen merken bij de politieambtenaren enige verwarring omtrent
burgerlijke versus strafrechtelijke zaken. Vaak verwijzen zij burgers door naar het parket;
4) soms weigeren politieambtenaren zich te verplaatsen om een klacht te akteren, meer bepaald
wanneer de klagers in het ziekenhuis liggen en;
5) politieambtenaren sturen klagers soms weg wanneer de situatie die ze wensen aan te klagen tot
het bevoegdheidsdomein van de politieassistent van wacht behoort en die niet aanwezig is.

4.1.4

Democratische werking

Tijdens het onderzoek hebben sommigen erop gewezen dat politieambtenaren die geconfronteerd
worden met studenten onder invloed niet goed weten hoe ze hierop moeten reageren en daarom nog te
vaak gespierd optreden.

4.1.5

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan dat de korpsleiding initiatieven neemt om een beleid en een strategie
inzake klachtenbeheer op de twee sites te ontwikkelen, wat een positieve impact zal hebben op de
wachttijden.
Voor de site “Théâtre” luiden de aanbevelingen als volgt:
1) de mogelijkheid evalueren om een vaste pool van onthaalbeambten op te richten, bestaande uit
hetzij politieambtenaren hetzij burgerpersoneel, en deze personeelsleden specifiek opleiden voor
de functie onthaal;
2) de politieambtenaren verplichten om hun naamplaatje te dragen;
3) zorgen voor meer vertrouwelijkheid aan het onthaalloket door dit passend in te richten;
4) een verhoorlokaal voor verzwakte slachtoffers/getuigen ter beschikking stellen en;
5) de ruimte bedoeld voor het onthaal scheiden van de ruimte bedoeld om klachten op te nemen.
Voor de site “Hastedon” is het raadzaam:
1) een beleid inzake aanvankelijke klachten te ontwikkelen;
2) de openingsuren van het onthaal te laten samenvallen met het tijdstip waarop klachten kunnen
worden opgenomen en;
3) de onthaalruimte passend in te richten om de vertrouwelijkheid te verbeteren, zodat de
bezoeker in alle discretie zijn verhaal kan doen.

33

deel II : observatoriumrapport

5

INTERVENTIE

5.1

Verplichting om een proces-verbaal op te stellen wanneer de burger
erom verzoekt?

Na zowel telefonisch als per fax door een huurder op de hoogte gebracht te zijn van kap- en
breekwerken door de onderhuurders in een appartement, die de huurder als opzettelijk toebrengen van
beschadigingen aan andersmans onroerende eigendommen catalogeert, weigeren politieambtenaren ter
plaatse te gaan om de nodige vaststellingen te doen aangezien het geen misdrijf betreft. Een
gerechtsdeurwaarder kan volgens hen perfect de nodige vaststellingen doen. Hier rijst de vraag of
politiediensten verplicht zijn om een proces-verbaal op te stellen wanneer burgers erom verzoeken.
Artikel 40 van de Wet Politieambt stelt dat de bij een politieambtenaar ingediende klachten of aangiften,
alsook de over misdrijven verkregen inlichtingen en gedane vaststellingen worden opgenomen in
processen-verbaal die aan de bevoegde gerechtelijke overheden worden toegezonden. Artikel 53 van het
Wetboek van Strafvordering stelt verder dat de ‘hulpofficieren van politie’ ertoe gehouden zijn de
aangiften, processen-verbaal en andere akten, die door hen worden opgemaakt in de gevallen waarin zij
bevoegd zijn, onverwijld aan de procureur des Konings te zenden. Artikel 54 van het Wetboek van
Strafvordering ten slotte bepaalt dat in geval van aangifte van andere misdaden of wanbedrijven dan die
waarvan de vaststelling tot hun onmiddellijke bevoegdheid behoort, de officieren van gerechtelijke
politie de aan hen gedane aangiften ook onverwijld doen toekomen aan de procureur des Konings, die ze
samen met zijn vordering aan de onderzoeksrechter bezorgt.
Uit deze bepalingen blijkt duidelijk dat de politieambtenaren geen appreciatierecht hebben om al dan
niet een proces-verbaal op te stellen van misdrijven die hen ter kennis worden gebracht of die zij zelf
vaststellen. Wanneer er echter geen misdrijf is of geen band is met een misdrijf, zijn de
politieambtenaren er niet toe gehouden een proces-verbaal op te stellen. Dit geldt ook wanneer de
politie van oordeel is dat een aangifte of klacht lichtzinnig is en elke vorm van geloofwaardigheid mist 13.
In de praktijk komt het regelmatig voor dat burgers die menen benadeeld te zijn bij de politie klacht
indienen wegens feiten waarin, volgens de gegevens die verstrekt worden, geen elementen van een
strafbaar feit teruggevonden kunnen worden. Men zal in overduidelijke gevallen proberen de klager te
overtuigen van de onbevoegdheid van de politie in burgerlijke zaken 14. Er is evenwel geen bezwaar dat,
indien de klager aandringt, de klacht in een proces-verbaal geakteerd wordt. Het is immers de procureur
des Konings die over de gegrondheid en de verdere bestemming van de klacht dient te oordelen. Indien
de feiten uiteindelijk niet strafbaar blijken of uit het onderzoek geen strafvordering volgt, is er nog altijd
een burgerlijke procedure mogelijk om de verantwoordelijkheid vast te stellen en de schade-eis te
regelen. Processen-verbaal kunnen daarvoor als basis dienen. De verbalisant zal echter op burgerlijk
gebied geen initiatieven nemen omdat hij daarvoor niet bevoegd is 15.

13
14
15

A. DE NAUW, “De beoordelingsruimte van de politie in de opsporing en het strafprocesrecht”, Rechtskundig Weekblad, 199091, p. 73.
E. DE RAEDT, H. BERKMOES, M. DE MESMAEKER, A. LINERS, De wet op het politieambt Handboek van de politiefunctie,
Brussel, Politeia, 2011, p. 643; P. LAMBERT, “Proces-verbaal” in Postal Memorialis, Mechelen, Kluwer, 2009, p. 80/7.
M. BOCKSTAELE, Processen-verbaal, Antwerpen, Maklu, 2005, pp. 63-64.
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6

INTERNE KLACHTAFHANDELING

Het Vast Comité P heeft in verscheidene politiezones een onderzoek gevoerd naar de werking van het
intern toezicht, en dit zowel naar de wijze waarop het toezicht georganiseerd is als naar de werking van
de dienst en de hem toebedeelde taken. Er werden dertig politiezones geselecteerd om een
representatief staal te verkrijgen 16.

6.1

Resultaten

Met betrekking tot het intern toezicht en de klachtafhandeling werd vastgesteld dat er, bij gebrek aan
een wettelijk of regelgevend kader waarop de korpschefs zich kunnen richten bij de organisatie en de
werking van hun intern toezicht, in de politiezones aan die functie een verschillende invulling gegeven
werd.
Daarenboven werd bevestigd dat het intern toezicht doorgaans nog beperkt blijft tot het aspect
“klachtafhandeling”, waarbij de systematische en globale analyse van deze klachten te zelden gebruikt
wordt als beheersinstrument.
Dit resulteert in een reactief beleid waarbij de vastgestelde disfuncties afzonderlijk en gericht worden
bijgestuurd, zonder er systematisch lessen uit te trekken op het niveau van de organisatie en de werking
van het politiekorps.
Zelfs als de structuur van de politiezone de korpschef in staat stelt om snel eventueel terugkerende
problemen op te sporen en maatregelen te nemen ter remediëring, dan nog zou een meer systematische
proactieve aanpak in de opsporing van potentiële disfuncties een stap vooruit zijn op het vlak van intern
toezicht in de ruime zin.
Bijgevolg zou het aangewezen zijn om na te denken over een verruiming van het begrip ‘intern toezicht’.
Die conclusies betekenen niet dat de politiezones geen aandacht schenken aan intern toezicht. De
ontmoete gesprekspartners zien er immers zowel het nut als het belang van in, maar, hoofdzakelijk om
capaciteitsredenen, lijken ze enige moeite te hebben om het in praktijk te brengen.
Sommige politiezones hebben op het vlak van intern toezicht en klachtafhandeling nu al procedures
uitgewerkt en maatregelen genomen die als proactief bestempeld kunnen worden. Die zogenaamde
goede praktijken moeten worden aangemoedigd en voor zover mogelijk worden verspreid in andere
politiezones.
Niettemin kan worden gesteld dat de diverse ontmoete personen zich bewust leken te zijn van het
belang van een passende en performante behandeling van de klachten die bij hen worden ingediend, en
dit zowel wat de vorm als wat de inhoud betreft.
In dit verband dient benadrukt dat de wens om de administratieve werklast in het kader van de
klachtafhandeling te beperken (gesprekken of verslagen eerder dan verhoren, weinig genummerde en
geïnventariseerde stukken, …) niet ten koste mag gaan van de rechten van de verschillende betrokken
partijen, voornamelijk klagers en personeelsleden.

6.2

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan dat de korpschefs zich laten leiden door de aanbevelingen die het Vast
Comité P gepubliceerd heeft in zijn verslag 2010 en door de ministeriële omzendbrief CP3 van
29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus 17. Dit zou dit de korpschefs in staat moeten stellen om hun werkwijze te herzien en eventueel
aan te passen.

16

PZ Liège (5277), PZ Charleroi (5330), PZ Gent (5415), PZ Antwerpen (5345), PZ Mons-Quévy (5324), PZ Namur (5303), PZ
Basse-Meuse (5281), PZ Mouscron (5317), PZ La Louvière (5325), PZ Boraine (5327), PZ Seraing-Neupré (5278), PZ
Châtelet-Aiseau-Presles-Farciennes (5331), PZ Leuven (5388), PZ Ieper (5462), PZ AMOW (5408), PZ Oostende (5449), PZ
GAOZ (5384), PZ Brunau (5337), PZ Entre Sambre et Meuse (5306), PZ Ottignies-Louvain-la-Neuve (5275), PZ Brainel’Alleud (5273), PZ Arlon-Attert-Habay-Martelange (5297), PZ Spoorkin (5459), PZ Laarne-Wetteren-Wichelen (5438), PZ
Neteland (5369), PZ Demerdal-DSZ (5396), PZ Vlaamse Ardennen (5425), PZ Balen-Dessel-Mol (5368), PZ Heist (5362), PZ
Geel-Meerhout-Laakdal (5366).
17
BS 21 april 2011.
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7

SLACHTOFFERBEJEGENING

7.1

Politiezone Namur

Op grond van een verontrustende klacht in verband met het niet akteren van feiten van agressie door de
politie van Namur, besliste het Comité P een toezichtsonderzoek te openen naar de invulling die in de
politiezone gegeven wordt aan de basisfunctionaliteiten “onthaal” en “politionele slachtofferbejegening”,
enerzijds, en naar de problematiek van het “niet akteren”, anderzijds.
In dit onderdeel komt het aspect slachtofferbejegening aan bod, wat betrekking heeft op het onthaal
wordt behandeld in het betreffende hoofdstuk.

7.1.1

Resultaten

De politiezone Namur telt twaalf gespecialiseerde personeelsleden met de hoedanigheid van
politieassistent die de specifieke opdracht van politionele slachtofferbejegening vervullen. Dit aantal is
hoog in verhouding tot de norm voorzien inzake politionele slachtofferbejegening. Dit specifiek kenmerk
is eigen aan de politiezone.
In deze politiezone verricht de politieassistent het eerstelijnswerk van de politieambtenaar. Deze laatste
ontsnapt dus aan zijn basistaken van politionele slachtofferbejegening. Sinds 1994 wordt een slachtoffer
systematisch doorverwezen naar de politieassistent met wachtdienst. In de ogen van diverse partners
wordt er vaak een beroep gedaan op de politieassistent voor zulke eerstelijnspolitietaken, waardoor deze
de facto te weinig beschikbaar is voor gespecialiseerde opdrachten. De politieambtenaren in Namur zijn
dus minder ingewerkt in politionele slachtofferbejegening dan hun collega’s in de andere politiezones van
het gerechtelijk arrondissement. Sommigen halen nog documenten zoals ‘burgerlijke partijstelling’ en
‘attest benadeelde persoon’ door elkaar. De ontmoete partners wensen een grotere beschikbaarheid van
het gespecialiseerd personeel. De zorg van de politieambtenaren voor de slachtoffers moet verbeteren.
Wanneer de politieassistenten aanwezig en beschikbaar zijn in de interventiedienst, bieden zij
ontegensprekelijk een meerwaarde. A contrario, in hun afwezigheid, dreigen de slachtoffers niet de
eerste opvang te krijgen waarop ze recht hebben en dreigen ze te weinig informatie te krijgen. De
moeilijkheden verbonden aan de werking van de politieassistenten in Namur zijn gekend door de
gerechtelijke overheid die meent dat hun eerstelijnsinterventie een goede zaak is, vooral in geval van
zedenfeiten of ernstige misdrijven. Die personeelsleden kunnen zich rechtstreeks om het slachtoffer
bekommeren. Wat meer verbazing wekt, is dat ze zelf het parket inlichten en daarna alle plichten
voorgeschreven door de magistraat moeten uitvoeren. Inzake politionele slachtofferbejegening kijkt de
bestuurlijke overheid reikhalzend uit naar een oplossing voor de relationele problemen tussen de
politieassistenten uit de interventiedienst en deze uit de dienst wijkwerking.
Van de zes politieassistenten die werken ter ondersteuning van de interventiedienst, zijn er twee
politieambtenaren belast met de specifieke opdracht van politionele slachtofferbejegening. Ze werden
aangeworven na de politiehervorming en zijn opgeleid als middenkader met de specialisatie
politieassistent. Drie andere politieassistenten verkiezen te werken volgens de werkfilosofie van de
GPI 58 18 die de opdrachten van het gespecialiseerd personeel inzake politionele slachtofferbejegening
regelt. Ze willen uitgroeien tot een dienst politionele slachtofferbejegening, die in de huidige stand van
zaken ontbreekt. Aangezien die politieassistenten bij de politiehervorming een politiegraad van
middenkader gekregen hebben, valt die ambitie om zo’n dienst te creëren niet in goede aarde bij de
interventiedienst. Er werd een hoge absenteïsmegraad vastgesteld bij de politieassistenten die op de site
“Théâtre” werken. Het onderzoek wijst op een ontevredenheidsgevoel dat te maken heeft met de
infrastructuur en met het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt van die zes personeelsleden. De
politieassistenten die werken in de dienst wijkwerking voelen zich erkend binnen hun dienst en hun
team. Hun opdrachten en hun taken zijn duidelijk bepaald, ze richten zich bij voorrang naar de GPI 19 19
– opdrachten van politieassistenten – en bijkomend naar de GPI 58 – politionele slachtofferbejegening.
Alle politieassistenten betreuren dat er geen aangepast opleidingsprogramma is. Het personeel van de
interventiedienst voelt zich niet voldoende opgeleid inzake politionele slachtofferbejegening en inzake

18
19

Ministeriële omzendbrief GPI 58 van 4 mei 2007 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus, BS 5 juni 2007.
Ministeriële omzendbrief GPI 19 van 6 mei 2002 betreffende de functie, bevoegdheden en opdrachten van de
politieassistenten, BS 11 juni 2002.
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intrafamiliaal geweld want er is altijd een politieassistent van wacht geweest om die materies te
behandelen.

7.1.2

Aandachtspunten op het niveau van de organisatie

De organisatie- en werkingsprincipes van de functionaliteit politionele slachtofferbejegening in de
politiezone Namur werden vastgelegd in geactualiseerde richtlijnen. Er is een synergie tussen de
wijkagenten en de politieassistenten tewerkgesteld bij de dienst wijkwerking. Hun werk wordt
gewaardeerd en erkend. Dit is niet het geval voor de politieassistenten tewerkgesteld bij de
interventiedienst. De integratie van hun werking in de dienst kan klaarblijkelijk beter. Tussen de
politieassistenten komen werkingsprincipes met elkaar in botsing. Dat verklaart waarom de standpunten
moeilijk verzoend kunnen worden wanneer en er één dienst politionele slachtofferbejegening in het
leven geroepen moet worden.
In partnerschap met verschillende actoren in het domein van de slachtofferzorg werd op initiatief van de
politiezone Namur een gemeenschappelijk project opgestart. Er werd een blad genaamd « Victime vous
et vos proches » (slachtoffer, u en uw naasten) uitgewerkt. Dit project werd door de bezochte actoren
erg op prijs gesteld, als zijnde een zeer goede praktijk van de politiezone Namur.
Sinds het verschijnen van de laatste interne richtlijn situeert de voornaamste verandering zich bij de
politieassistenten van de dienst wijkwerking die de wacht “bereikbaar en terugroepbaar” moeten
verzekeren met de politieassistenten die ondersteuning bieden aan de interventiedienst. Hoewel ze deze
beslissing niet in twijfel trekken, betreuren sommigen de hoge absenteïsmegraad van de
politieassistenten van de interventiedienst, wat meer werk betekent voor de assistenten wijkwerking die
de facto meer wachtdiensten moeten verzekeren. Wanneer ze tijdens hun wachtdiensten “bereikbaar en
terugroepbaar” worden teruggeroepen, is dat terecht en er wordt dan uitstekend samengewerkt met de
leden van de interventiedienst. Binnen de politiezone in haar geheel en bij de politieassistenten
onderling wordt de communicatie als onvoldoende beschouwd. De politieassistentendie bij de dienst
wijkwerking tewerkgesteld zijn, genieten een grote autonomie en de werksfeer is gemoedelijk. Ze
betreuren dat dit niet het geval is voor hun collega’s tewerkgesteld bij de interventiedienst.
De politieassistenten die werkzaam zijn bij de interventiedienst hebben carte blanche gekregen om de
ondersteuningsopdrachten opnieuw vorm te geven. Dat is een unieke kans om een nieuwe dynamiek
van verbetering op gang te brengen, voor zover ze daadwerkelijk en naar behoren gesuperviseerd en
omkaderd wordt door de verantwoordelijken van de politiezone. Algemeen gesproken, is het
politiepersoneel, tenminste op het niveau van de dienst interventie, zich nog maar weinig bewust van de
problematiek van de politionele slachtofferbejegening.
De strategische beslissing om een aanzienlijk aantal politieassistenten (12) in te zetten voor de
functionaliteit “politionele slachtofferbejegening” bewijst het belang dat de politiezone hecht aan die
functionaliteit. De reflectie over de toekomst van deze functionaliteit en over een manier om de
moeilijkheden te boven te komen is niet gestructureerd op lange of middellange termijn. Bovendien
gebeurt deze reflectie niet systematisch in overleg met alle belanghebbende partijen, zowel intern als
extern. Alle politieassistenten erkennen dat er binnen de interventiedienst misbruiken geweest zijn met
betrekking tot de inzet van gespecialiseerd personeel.

7.1.3

Conclusies

Wat de bestudeerde basisfunctionaliteiten betreft, heeft het onderzoek aangetoond dat de
politieambtenaren een gebrekkige kennis hebben inzake politionele slachtofferbejegening en dat er
aanhoudende interpersoonlijke problemen zijn, enerzijds, tussen de politieassistenten en sommige leden
van de interventiedienst en, anderzijds, tussen de politieassistenten onderling.

7.1.4

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan dat de leiding van het politiekorps in de allereerste plaats initiatieven
neemt om:
1)

de personeelsleden bewust te maken van de politionele slachtofferbejegening en dit door: alle
personeelsleden het belang en de opdrachten van de dienst politionele slachtofferbejegening
mee te delen en uit te leggen; het politiepersoneel intern op te leiden, meer bepaald met
betrekking tot het gebruik van verschillende formulieren die bestemd zijn voor slachtoffers in
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toepassing van de COL 5 van 2009 20; documentatie bestemd voor de slachtoffers ter
beschikking te stellen van het personeel;
2) concreet gestalte te geven aan haar visie op politionele slachtofferbejegening door: een beleid
en een strategie uit te stippelen, door de dienst politionele slachtofferbejegening daadwerkelijk
op te richten en door zijn opdrachten en zijn werking duidelijk te definiëren; de nieuwe interne
nota van juni 2010 aan alle personeelsleden van de politiezone kenbaar te maken en toe te
lichten en vooral aan de leden van de interventiedienst; het politionele werk van het
gespecialiseerd personeel in eerste lijn te handhaven in het kader van de verhoren van
verzwakte slachtoffers/getuigen; de noodzaak van de tussenkomst in eerste lijn van de
politieassistenten in gerechtelijke dossiers te herzien ten gunste van een interventie in tweede
lijn in diezelfde dossiers (herbezoeken, hercontactnames met de slachtoffers, voorlichtingen
afhankelijk van de behoeften); en de realisering van deze diverse punten te evalueren en ze zo
nodig bij te sturen;
3) de externe doorverwijzing te verbeteren door: de projecten inzake politionele
slachtofferbejegening en inzake de opdrachten van de politieassistenten die voorgesteld werden
door gespecialiseerde personeelsleden en uit te werken; het doorverwijsformulier aan te passen
in functie van de akkoorden afgesloten met de actoren uit de sector van de slachtofferzorg om
ervoor te zorgen dat verzwakte slachtoffers zeker de nodige verdere hulp krijgen;
partnerschappen uit te werken en te versterken met de actoren uit de sector van de
slachtofferzorg alsook met de actoren uit de onderwijssector; en de actoren van de sector van
de slachtofferzorg en de burgers in te lichten over de wijzigingen aangaande de organisatie van
de politionele slachtofferbejegening in Namur.
Alvorens die aanbevelingen worden doorgevoerd, moet er grondig worden nagedacht over het beleid en
de strategie die gevolgd zullen worden om de werking van de politionele slachtofferbejegening in de
politiezone Namur te verbeteren. Een van de kritieke succesfactoren bestaat er vermoedelijk in om een
correcte filter in te bouwen bij de interventiedienst zodat de politieassistenten die werken ter
ondersteuning van die dienst meer beschikbaar zijn voor de slachtoffers.

20

Omzendbrief nr. COL 5/2009 van het College van procureurs-generaal bij de Hoven van beroep van 27 april 2009
betreffende het gebruik van eenvormige attesten van klachtneerlegging, richtlijnen inzake de overhandiging van deze
attesten door de politiediensten en wijziging van de COL 8/2005 (A.P.O.V.P.V.).
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8

GEÏNTEGREERDE WERKING EN STEUN

8.1

Samenwerking tussen de politiediensten inzake milieu

Uit een onderzoek naar de activiteiten van de politiediensten inzake milieu, en hun onderlinge
samenwerking ter zake, bleek dat deze milieuproblematiek verschillend, gedifferentieerd en niet
noodzakelijk geïntegreerd wordt aangepakt.

8.1.1

Resultaten

Geen enkele van de 12 bezochte zones kan zich baseren op kwantitatieve gegevens om de impact van
de acties van de politiediensten op het vlak van milieu in te schatten. Hooguit geven de beschikbare
indicatoren een zeker activiteitsniveau weer. Het is des te moeilijker om de impact van de acties in te
schatten omdat er geen ‘nulmeting’ gemaakt werd alvorens de strijd tegen overlastgedrag aan te
binden. Bovendien werden de strategische doelstellingen zelden geoperationaliseerd.
De steun van de lokale overheid, maar ook van justitie en van het Waals Gewest aan de politiediensten
werd door deze laatsten als zeer positief naar voren geschoven. De herhaaldelijke acties van de
politiediensten, in samenwerking met andere, vooral gemeentelijke diensten, droegen bij tot een positief
veiligheidsgevoel bij de burgers. Dit kon worden vastgesteld op basis van de Veiligheidsmonitor, van
lokale diagnostieken of onderzoeken.
In sommige politiezones neemt de politie bovendien deel aan wijkvergaderingen waarop de
milieuproblematiek, meer bepaald de overlast, besproken wordt. Er wordt rekening gehouden met de
mening van de burgers. Die initiatieven lijken eensgezind gewaardeerd te worden, zowel door de
overheid als door de bevolking.
In verscheidene zones heeft de overheid (schepen van milieu, overlastmanager, …) de
overlastproblematiek met lijf en ziel aangepakt zodat de politie er zich als partner bij aangesloten heeft
op dezelfde wijze als anderen. Zowel voor de overheid als voor de partners loont die aanpak. In dit
verband moet de politie uiteraard informatie aanleveren om daarna doelgerichte acties te kunnen
uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de gemeentediensten (stadswachten, reinigingsdienst, …).

8.1.2

Aandachtspunten op het niveau van de organisatie

In bepaalde zones werd de strategie niet altijd geoperationaliseerd. Specifieke actieplannen en hun
gedetailleerde uitvoeringsplannen worden lang niet altijd opgesteld. Desalniettemin lijdt het geen twijfel
dat de politiediensten actief zijn geweest op het terrein in de strijd tegen ernstige criminaliteit, hinder en
ander overlastgedrag.
Met uitzondering van de zones waar de strategie op gestructureerde wijze doorsijpelde tot op het
terrein, is er evenwel geen sprake van georganiseerde, gecorrigeerde of herziene processen. Dit gebrek
aan een duidelijke ambitie heeft tot gevolg dat de impact van de acties moeilijk te schatten is.
In verscheidene zones werd rekening gehouden met de verwachtingen van de burgers om de strijd
tegen overlast aan te binden. Sommige zones baseren zich uitsluitend op de laatste Veiligheidsmonitor,
terwijl andere lokale instrumenten ontwikkeld of gebruikt hebben (cf. lokale veiligheidsdiagnostiek – LVD
of tevredenheidsonderzoek).
In sommige politiezones geeft de sanctionerende ambtenaar feedback met de bedoeling de
medewerkers te motiveren.
Partnerschappen bestaan op lokaal niveau of op niveau van de federale politie, maar tussen de twee
niveaus van de politie is dit veel minder het geval.
Op lokaal niveau blijkt dat dit partnerschap niet noodzakelijk kadert in een vooraf bepaald proces, een
budgettering en een toekenning van de middelen. Zelfs indien de voorziene activiteit uit een actieplan
wordt uitgevoerd, is het partnerschap niet noodzakelijkerwijs gesteund op planning van welke middelen
dan ook.
Op dit lokaal niveau gaat het partnerschap nu eens uit van de overheid, dan weer van de politie maar
niet van de potentiële partners.
Zelfs indien er aandacht besteed wordt aan informatie en kennis, zijn er geen elementen om te stellen
dat ze echt beheerd worden. In sommige zones zijn er inderdaad gecentraliseerde en gedecentraliseerde
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referentiepersonen, of een milieudienst, die als opdracht hebben om te informeren, maar ook om te
sensibiliseren, zich te ontwikkelen en informatie te verspreiden. Er werd een milieunetwerk (afvalplan)
opgericht, maar dat is vooral eenrichtingsverkeer (lokaal naar federaal) en het werkt bovendien beter in
het noorden dan in het zuiden van het land. Kortom, er zijn geen duidelijke tekenen dat de organisatie
vooruitgang boekt op het vlak van zowel de informatie als de kennis.
De dienst leefmilieu - DJB/Env organiseerde verscheidene opleidingen, hoofdzakelijk voor leden van het
milieunetwerk (ongeveer 800 personen), waaraan politiezones maar ook verschillende diensten van de
federale politie deelnamen. De medewerkers konden opleidingen volgen die gegeven werden door
externe experten en die blijkbaar op prijs gesteld werden.
Dit gezegd zijnde, blijkt dat het algemeen aanbod van de federale politie weinig of niet overeenstemt
met de lokale behoeften. De meeste zones benadrukken dat het federaal en het lokaal niveau met een
andere realiteit te maken hebben en dus andere prioriteiten hebben. De bezochte politiezones zorgen
voor interne (via de referentiepersoon of de milieudienst van de zone en/of via de sanctionerend
ambtenaar) of externe vorming (gewestelijke instellingen bevoegd voor milieuaangelegenheden). Die
opleidingen zijn vaak informeel maar soms worden de voorgestelde interne opleidingen inzake milieu als
baremieke opleiding erkend. Dit is gunstig, zowel voor de organisatie als voor de medewerkers.
Het verschil in realiteit en prioriteiten verklaart waarschijnlijk de vaststelling van DJB/Env dat de
politiezones niet echt warm lopen voor zijn opleidingsaanbod (buiten het netwerk) dat paste in het
actiepan Afval 2010.
Wat de bovengenoemde referentiepersoon of gespecialiseerde dienst betreft, beschikken alle
politiezones, afhankelijk van hun omvang en hun middelen, over ten minste één referentiepersoon
inzake milieu. Die persoon moet op de hoogte blijven van de evolutie van de wetgeving. In sommige
zones kan de referentiepersoon de rol vervullen van coördinator en van stimulans voor andere
referentiepersonen in andere diensten. Deze persoon onderhoudt ook contacten met externe partners en
overheden en kan om bijstand gevraagd worden bij operaties waarbij een milieuproblematiek opduikt of
kan opduiken.
Er is niet alleen behoefte aan opleiding. Het is ook nodig om de andere personeelsleden te sensibiliseren,
opdat, enerzijds, de informatie tot bij de referentiepersoon of de milieucel zou raken en, anderzijds, de
personeelsleden hun kennis zouden verruimen en de procedures zouden beheersen. Hierin hebben de
verantwoordelijken, maar ook de referentiepersoon of de gespecialiseerde dienst een belangrijke rol te
vervullen.
Voor de invoering van referentiepersonen op het vlak van milieu lijken sommige zones een beroep te
hebben gedaan op vrijwillige medewerkers met een passie voor milieu, terwijl andere daarvoor iemand
uit een bestaande milieudienst aangeduid hebben, en dit bij gebrek aan voldoende capaciteit om de
functionaliteit wijkwerking te versterken. Uit de vergaarde elementen blijkt niet dat het menselijk
potentieel daadwerkelijk beheerd of ontwikkeld wordt volgens een vooraf bepaald beleid. Ondanks het
bestaan van erkende interne opleidingen en de wil van sommigen om bij te blijven, moet worden
herinnerd aan wat eerder gezegd werd over de zwakte van het opleidingsaanbod inzake milieu.

8.1.3

Gemeenschapsgerichte politiezorg

Voor zover de politie, zowel federale als lokale, rekening gehouden heeft met de mening van de burgers
(cf. Veiligheidsmonitor, lokale diagnostieken en andere onderzoeken) op het vlak van milieu en kleine
hinder, kan worden gesteld dat zowel de federale politie als de politiezones minstens de wil hadden om
‘community oriented’ te werken. Toch toont de praktijk dat dit niet overal in dezelfde mate gebeurd is.
De federale politie heeft zich toegelegd op ernstige milieudelicten, in het bijzonder afval, terwijl de lokale
politiezones hun activiteiten toegespitst hebben op kleine fenomenen, die misschien dichter bij de burger
staan of beter zichtbaar zijn.

8.1.4

Conclusies

Het onderzoek heeft aangetoond dat de milieuproblematiek verschillend, gedifferentieerd en niet
noodzakelijk geïntegreerd wordt aangepakt. Zo spitst de federale politie haar activiteiten bijna
uitsluitend toe op ernstige milieucriminaliteit. De politiezones, van hun kant, houden zich hoofdzakelijk
bezig met hinder en andere overlast, in het bijzonder sluikstorten, een vorm van overlastgedrag
waarmee alle zones te maken hebben.
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Dat er geen echt samenwerkingsverband is tussen de twee niveaus, belet hen niet om ad hoc samen te
werken. Dat was trouwens ook geen hinderpaal bij de oprichting van een geïntegreerd expertennetwerk
of voor de informatie-uitwisseling. Dit geldt ook, nog meer uitgesproken voor de externe partners en ook
voor de politie in het algemeen, voor wie de actoren en de bevoegdheden niet duidelijk geïdentificeerd
zijn, bovenop een ingewikkelde wetgeving en het feit dat hun prioriteiten verschillen.
Deze leemte tussen de twee niveaus doet m.a.w. geen afbreuk aan het feit dat ze daadwerkelijk
samenwerken met de partners of overheden die op hun niveau werkzaam zijn. Zo werkt de federale
politie mee aan internationale, Europese, nationale en gewestelijke platformen en de zones aan andere
lokale of gewestelijke platformen, zonder het eerder aangehaalde geïntegreerde netwerk te vergeten.
De samenwerking wordt als goed bestempeld, ook al zou er meer informatie uitgewisseld moeten
worden.
Wat de medewerkers betreft, zou er meer aandacht moeten worden besteed aan de kennis en de
expertise. Immers, ook al werden er gecentraliseerde en/of gedecentraliseerde referentiepersonen, zelfs
een gespecialiseerde milieudienst in het leven geroepen binnen een of andere politiezone om informatie
te verzamelen en te verspreiden, dan nog volstaat dit niet om op duurzame wijze een expertise ter zake
uit te bouwen en te handhaven noch om de werkprocessen te beheersen.

8.1.5

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan een geïntegreerd en integraal beleid te voeren om doeltreffend en
doelmatig te strijden tegen milieucriminaliteit, zowel voor de ernstige en georganiseerde vormen, als
voor deze die impact hebben op het dagelijkse leven in de vorm van hinder en overlast.
Een doeltreffend en doelmatig beleid van de politiediensten inzake milieu veronderstelt dat de volgende
aspecten geconcretiseerd worden of, indien dit reeds (ten dele) het geval is, verankerd worden:
1)

het aanpakken van vormen van milieudelicten op basis van een beeld dat men zich vormt met
behulp van objectieve en subjectieve gegevens;

2) het
vertalen
van
strategische
doelstellingen
in
operationele
doelstellingen
of
resultaatsdoelstellingen, het begroten van de nodige middelen, het plannen van acties en het
evalueren van die acties;
3) het uitwerken van opvolgingsindicatoren waarmee de impact van de acties gemeten kan worden
en, a posteriori, het beeld van de problematiek geactualiseerd kan worden;
4) het voortdurend ontwikkelen van de kennis van de eerstelijnsmedewerkers, zowel wat de
inhoud als wat de werkingsprocessen betreft en;
5) het aanknopen van samenwerkingsverbanden met partners, zowel intern als extern.
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9

INTERNE WERKING POLITIEDIENSTEN

9.1

Operationele informatiestromen op de luchthavens

In een toezichtsonderzoek naar de werking van de luchtvaartpolitie (LPA) werd onderzocht hoe de
informatie-uitwisseling verloopt binnen deze dienst en tussen deze dienst en zijn partners.
Zeven diensten maakten het voorwerp uit van dit toezichtsonderzoek, met name: LPA BRUNAT, LPA
Oostende, LPA Deurne, LPA Bierset, LPA Gosselies, AIK Asse en DGJ/FGP Brussel-Asse/OA Airport.

9.1.1

Organisatie van de informatiestromen

Uit het onderzoek blijkt hoe iedere dienst voor zichzelf de informatiebehoeften bepaalt afhankelijk van
zijn opdrachten. Deze behoeftebepaling verloopt niet (centraal) gecoördineerd en er is geen (centraal)
gestructureerde aansturing. Bij diverse diensten bestaan ook verschillende informele informatiestromen.
Bovendien maakt elke dienst zijn informatiebehoeften op een niet-identieke, noch centraal gestuurde
wijze over aan zowel interne als externe diensten. Hierdoor is er geen garantie op een systematische en
controleerbare werking van de informatiedoorstroming.
Sommige diensten klagen over de termijn waarbinnen de informatie beschikbaar is, zoals in die gevallen
waar men geen rechtstreekse toegang heeft tot bepaalde databanken.
Verder klagen diensten ook over de bestaande systemen en de werkwijzen, die te weinig rekening
houden met de specificiteit van elke luchthaven afzonderlijk. Sommige behoeften aan
informatieverwerking worden daarom opgevangen door het gebruik van expertendatabanken.
Het merendeel van de diensten LPA stelt dat er, met uitzondering van de algemene regels voorzien in de
MFO-3, geen schriftelijke procedure is die dit informatiebeheer regelt en er geen structuren of
procesindicatoren bestaan die dit opvolgen en bijsturen.
Met betrekking tot de gerechtelijke informatiestromen kan globaal gesteld worden dat de werking via
het AIK naar behoren verloopt. Er is een degelijke samenwerking en waar mogelijk feedback.
De luchtvaartpolitie verzamelt in haar dagdagelijkse werking ook een grote hoeveelheid bestuurlijke
informatie. Een bijzonder belangrijk deel van deze informatie wordt echter niet opgenomen in de
bestuurlijke informatiecyclus omdat ze het voorwerp uitmaakt van een specifieke verslaggeving.
Bovendien wordt hierdoor mogelijkerwijze ook de terugkoppeling naar en het gebruik van deze
informatie bij gerechtelijke opdrachten vergeten.
Naast de reguliere contacten die bij wet- of regelgeving voorzien zijn, zijn er door de jaren heen ook
informele contacten gegroeid met diverse interne en externe partners uit de nood aan informatie op
verschillende niveaus en in verschillende domeinen.
Sommige externe partners zijn weinig bereid om in te gaan op lokale behoeften van een politiedienst op
een luchthaven, vaak uit miskenning of gebrek aan kennis van de behoefte.
Zo verloopt de informatie-uitwisseling niet voldoende vlot met diensten zoals het OCAD, de VSSE, het
ADIV, het DGLV en de securityverantwoordelijken van private partners.
In het bijzonder wat de diensten van de federale politie op de nationale luchthaven betreft, werden bij
de
politiehervorming
bijkomende
hiërarchische
niveaus
geïnstalleerd.
Dit
heeft
in
de
informatiehuishouding gezorgd voor een verslechtering van de werkomstandigheden voor sommige
afdelingen wat betreft de informatie-uitwisseling met andere diensten. Dit schept niet alleen wantrouwen
en verwarring intern de politiediensten maar ook bij de diverse partners die dan bijvoorbeeld “partij
(moeten) kiezen” voor de ene of de andere politiedienst.
De FGP/OA Airport stelt dat om alle mogelijke informatiebehoeften op de luchthaven te dekken, het
onontbeerlijk is om de bestaande structuren aan te passen. Deze dienst zegt dit zelf ook te hebben
uitgevoerd en zich daardoor in de afgelopen vijf jaar te hebben ontwikkeld van een eerder
eerstelijnsgerichte politiedienst naar een ‘intelligence based’ entiteit, hierbij vooral ondersteund door de
techniek van ‘profiling’. Deze techniek houdt in dat op basis van algemeen gekende profielgegevens over
reisroutes, reisgewoontes, politionele gegevens, … individuen uit de passagiersmassa worden
geselecteerd om verder te worden onderworpen aan een grondige controle en dit in plaats van ‘lukraak’
sommige of systematisch alle passagiers te moeten controleren. Er is volgens de verantwoordelijken
binnen de dienst onvoldoende wettelijke basis om deze techniek te hanteren. Voorlopig wordt de
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goedkeuring ad hoc verkregen van het parket maar deze problematiek dient te worden onderzocht in het
kader van de Europese regelgeving.
Voor de informatieverwerking intern de federale politie wordt bijna uitsluitend verwezen naar de
geschreven processen in de MFO-3. Het AIK Asse stelt als structuur zeer performant te zijn: het beschikt
over procesindicatoren en doet op geregelde tijdstippen analyses van de (luchthavengebonden)
informatiebehoeften.

9.1.2

Conclusies

Als voornaamste conclusie kan worden onthouden dat elke dienst zich bewust is van het feit dat het zijn
informatiebehoeften op voorhand moet bepalen en dit ook doet. Het bekendmaken van deze behoeften
en de structurele opvolging en organisatie van de informatie-inwinning verlopen evenwel niet zonder
problemen. Procesbeschrijvingen ontbreken soms en voor die processen waar wel beschrijvingen
bestaan, ontbreekt uniformiteit voor de diverse diensten van de luchtvaartpolitie.
Een belangrijk probleem is het ontbreken van een wettelijk kader voor de techniek van de ‘profiling’ en
de nood aan een geïntegreerde aanpak o.a. in Europees verband.
Bijna alle respondenten halen de nood aan van een luchthavengebonden ‘Intelligence Center’ conform
de MFO-6 (werkingsmodaliteiten AIK), waarbij alle luchthavens betrokken worden evenals de diverse
diensten van de gerechtelijke en bestuurlijke politie. Voor LPA BRUNAT is deze behoefte zelfs prioritair
om de coördinatie met de FGP/OA AIRPORT verder te kunnen uitbreiden en de ‘intelligence based’benadering van de veiligheid op de luchthaven optimaal en efficiënt te organiseren.
Dit toezichtsonderzoek heeft er volgens de verschillende respondenten reeds toe bijgedragen dat er
diverse initiatieven werden opgestart om de informatiedoorstroming en het informatiebeheer op de
luchthavens te verbeteren. Algemeen kan worden gesteld dat men zich nu bewust is van de hierboven
geciteerde problemen en dat elk op zich deze aanpakt zonder dat er evenwel sprake is van een
gecoördineerde oplossing.
Bovendien kon worden vastgesteld dat, in tegenstelling tot een paar jaar geleden, er op de nationale
luchthaven een betere samenwerking en verstandhouding heerst tussen de twee diensten van de
federale politie en dit vooral op operationeel vlak.
De onderlinge gegevensuitwisseling tussen de LPA-secties verloopt niet optimaal.
Als grootste uitdaging en bouwstenen voor een efficiëntere werking geven de LPA-secties het belang aan
van de ontwikkeling van een luchthavengebonden ‘intelligence center’ en het uniformiseren van de
opleidingen.

9.1.3

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan dat:

21

1)

de federale politie meer investeert in personeelscapaciteit en competentiemanagement op het
vlak van het informatiebeheer zowel in de ondersteunende structuren (AIK, CIT) als in de
operationele diensten LPA en FGP;

2)

een duidelijke procesbeschrijving wordt opgemaakt en wordt voorzien in een systeem voor
opvolging voor de operationele informatiestromen die niet beschreven zijn in de MFO-3;

3)

het commando LPA de nodige initiatieven neemt om de operationele informatiestromen tussen
de verschillende secties LPA vlotter en meer gestructureerd te laten verlopen;

4)

de oprichting wordt overwogen van een expertisecentrum van luchtvaartgebonden materies, al
dan niet gekoppeld aan een centrum voor operationele coördinatie en ondersteuning en een
informatie- en ‘intelligence’-centrum;

5)

het commando LPA de aanbevelingen van de interne CAF-evaluatie 21 met betrekking tot de
informatiestromen uitvoert;

Begin 2009 werd binnen de volledige organisatie van DGA overgegaan tot het doorlopen van een dergelijk
zelfevaluatietraject waarbij één zelfevaluatiegroep werd ontwikkeld met vertegenwoordigers van zowel LPA als alle andere
gedeconcentreerde entiteiten van LPA. LPA als directie werd hierbij door alle verantwoordelijken en beleidsmedewerkers,
inclusief enkele operationele medewerkers, tegen het “evaluatielicht” gehouden.
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6)

gezien het bijzondere belang van de combinatie van bestuurlijke en gerechtelijke informatie
binnen de luchthavenproblematiek, beide informatiestromen op een geïntegreerde manier
worden benaderd en minder vanuit een verzuilde benadering “DGJ - DGA”;

7)

wordt voorzien in samenwerkingsprotocollen en de noodzakelijke wettelijke bepalingen om de
informatie-uitwisseling mogelijk te maken tussen politiediensten en private partners, VSSE,
Douane, …;

8)

een meer gestructureerde contacten/informatie-uitwisseling wordt op touw gezet met de
externe partners met luchtvaartbevoegdheid (DGLV, FOD Defensie, Belgocontrol);

9)

een allesomvattend opsporingsprogramma voor de volledige luchthavenproblematiek wordt
opgemaakt
met
als
kritieke
succesfactor
het
aanduiden
van
één
eindverantwoordelijke/leidinggevende, zonder dat het VCP zich evenwel uitspreekt over het
niveau waarop dit georganiseerd moet worden en;

10) een functionele opleiding LPA wordt in plaats gesteld.

9.2

Behandeling van tuchtdossiers in de politiezone (PZ) Semois et Lesse

Verschillende gerechtelijke dossiers behandeld op het niveau van de Dienst Enquêtes P hebben
tekortkomingen inzake de behandeling van tuchtdossiers in de PZ Semois et Lesse aan het licht
gebracht. Tegen talrijke tuchtbeslissingen zou beroep worden aangetekend en blijkbaar zouden slechts
zeer weinig van die dossiers tot een resultaat leiden. Bijgevolg heeft het Vast Comité P beslist om een
toezichtsonderzoek te openen naar de wijze waarop tuchtdossiers behandeld worden in de PZ Semois et
Lesse.

9.2.1

Analyse en conclusies

Negenentwintig tuchtdossiers, die betrekking hadden op de jaren 2002 tot 2009, werden grondig
bestudeerd. Het merendeel vertoont, min of meer belangrijke, lacunes of fouten in de behandeling van
de dossiers op het vlak van de procedure en/of in de samenstelling en het bijhouden van de
tuchtdossiers. Sommige van die lacunes of fouten doen zich bovendien herhaaldelijk voor. Andere
praktijken, die niet bestempeld kunnen worden als fouten of lacunes, werden als aandachtspunten
beschouwd. Dit zijn hoofdzakelijk praktijken die, zonder daarom een procedurefout te zijn, het principe
van goed bestuur tijdens het verloop van de tuchtprocedure kunnen schaden.
Toen hij daarover ingelicht en bevraagd werd, verduidelijkte de korpschef dat sommige
aandachtspunten onmiddellijk verholpen waren, in die zin dat hij bijvoorbeeld niet langer zelf aangeduid
was als voorafgaande onderzoeker. Van de andere aspecten waarop de aandacht gevestigd werd, heeft
hij nota genomen en hij is van plan daaraan in de toekomst bijzondere aandacht te besteden, meer
bepaald door een richtlijn op te stellen ter attentie van zijn directeur HRM, m.b.t. een aantal elementaire
regels inzake de samenstelling en het bijhouden van tuchtdossiers. Samen met het vertrek van sommige
personeelsleden die het voorwerp uitmaakten van tuchtdossiers, waardoor er dus minder tuchtdossiers
geopend worden, zou dit moeten leiden tot een betere kwaliteit van de behandeling van de lopende
tuchtdossiers.

9.2.2

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan dat de personen die min of meer betrokken zijn bij het beheer van
tuchtdossiers en/of de tuchtprocedure een passende opleiding ter zake volgen. Zowel de
personeelsleden die voorafgaande onderzoeken moeten voeren als de korpschef, gewone tuchtoverheid
van sommige personeelsleden, en de directeur HRM zouden niet enkel kennis moeten hebben van de
theoretische aspecten van de procedure maar zouden ook de subtiliteiten, bij de toepassing van die
procedure moeten kennen.
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10 INTEGRITEIT
10.1

Integriteitsonderzoek in de afdeling lokale recherche van de politiezone
Antwerpen

Naar aanleiding van in opspraak gebrachte medewerkers van de lokale recherche van de politiezone
(PZ) Antwerpen werd door het Comité P in de loop van 2009 in deze dienst een integriteitsonderzoek
uitgevoerd. De vaststellingen, conclusies en aanbevelingen van dat onderzoek werden eind 2009
meegedeeld aan de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité P, aan de burgemeester, de
procureur des Konings en de zonechef van de PZ Antwerpen. Mede op vraag van de burgemeester en de
zonechef van de PZ Antwerpen besliste het Comité P om in het eerste trimester van 2011 een
opvolgingsonderzoek van de eerder geformuleerde aanbevelingen op te starten. Daarnaast uitte de
korpschef de verwachting om eveneens te kunnen vernemen hoe het veranderingstraject liep en in
welke mate de doorgevoerde organisatorische veranderingen adequaat en gepast waren. Een omvattend
antwoord op deze laatste verzuchting zou een meer doorgedreven organisatorische audit noodzaken,
wat buiten het bestek van dit opvolgingsonderzoek viel dat zich in de eerste plaats richtte op de
uitvoering van de aanbevelingen betreffende het integriteitsbeleid. Desondanks werd door het Comité P
bij de medewerkers ook beknopt gepeild naar hoe zij de reorganisatie ervoeren. Het resultaat van dit
opvolgingsonderzoek leverde een ‘foto’ op van de stand van zaken van het integreitsbeleid in de lokale
recherche en dit met een ‘sluitertijd’ die liep van begin maart 2011 tot begin juli 2011. Net in deze
periode werd heel wat weerstand zichtbaar bij tal van recherchemedewerkers.

10.1.1 Conclusies
Begin 2010 besliste de korpschef, mede als gevolg van de integriteitsaudit van het Comité P, om een
nieuwe verantwoordelijke aan te stellen voor de lokale recherche. Deze nieuwe afdelingschef kreeg ook
de taak toebedeeld om het organisatiebeheer te optimaliseren en om een capaciteitsmanagementsysteem te implementeren. De schriftelijke opdrachtbrief van de korpschef aan de afdelingschef
hieromtrent bevatte evenwel geen duidelijk meetbare doelen noch termijnen.
Een positieve evolutie vormt de toenemende medewerking vanuit de centrale diensten en
directies van de politiezone aan het veranderingstraject in de recherche, onder meer door de
dienst intern toezicht en de integriteitsambtenaar. Deze steunverlening kan nochtans nog worden
versterkt, bv. vanwege de integriteitsambtenaar en de directie HRM. Verder blijkt dat dergelijke
ondersteuningsinitiatieven ten opzichte van de recherche niet gecoördineerd en geïntegreerd verlopen.
De functiebeschrijvingen, ook van de leidinggevenden, werden (gedeeltelijk) herzien en integriteit
werd daarin opgenomen als gedragscompetentie. Nieuwe rechercheurs die aan het werk gaan in de
recherche hebben voortaan ook een onthaalgesprek met de afdelingschef waarbij integriteit aan bod
komt. Het thema integriteit werd opgenomen in de selectieprocedure onder meer in de vorm van een
antecedentenonderzoek en vormt het voorwerp van een deel van de selectiegesprekken. Vastgesteld
werd evenwel dat de huidige manier van interviewen te weinig zicht op zaken geeft inzake de integriteit
van de kandidaat en vooral sociaal wenselijke antwoorden genereert. Hier ligt een uitdaging voor
verbetering, mogelijk in samenwerking met de directie HRM.
De aanbeveling om in de recherche een lokale beleidsverantwoordelijke of een vertrouwenspersoon
integriteit te voorzien, werd (nog) niet gerealiseerd.
Binnen de werkgroep integriteit werd een ontwerp van gedragscode ontwikkeld. Tijdens
dilemmatrainingen kregen de medewerkers de kans hierbij aanvullingen en verbeteringen aan te
brengen.
Verder wordt korpsbreed geregeld over integriteitskwesties gecommuniceerd via het intranet,
posters en het korpsblad en is er intern de recherche een vergaderstructuur geïnstalleerd. De
vergaderrichtlijn wordt, puur wat informatieverstrekking betreft, door de medewerkers als positief
ervaren, maar schoot duidelijk tekort in de verwezenlijking van een ‘bottom-up’ communicatie.
Medewerkers hadden de indruk dat er met hun opmerkingen of suggesties geen rekening wordt
gehouden en er wordt zelden feedback gegeven.
In het kader van de implementatie van het integriteitsbeleid in de recherche werd een werkgroep
integriteit in het leven geroepen met als eerste doel een risicoanalyse uit te voeren. Vastgesteld werd
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dat deze risicoanalyse beperkt bleef tot vooral organisatiegebonden regels of thema’s.
Kerntaakgerelateerde risicogebieden kwamen in de vermelde werkgroep niet aan bod. Integriteit krijgt
bijgevolg weliswaar de nodige aandacht in het veranderingstraject maar is er niet echt mee verweven.
Het ontbreekt het integriteitsbeleid in de recherche met andere woorden aan consistentie.
Inzake de aanbeveling om de taak- en werklastverdeling in beeld te brengen, werd daarvoor binnen
de lokale recherche een recherchemanagementsysteem (RMS) ontwikkeld en waarmee gestart werd via
een nulmeting. De resultaten daarvan waren nog niet bekend op het ogenblik van de afronding van dit
rapport. Door de vele kinderziektes, de dubbele en vaak omslachtige vatting, de gedetailleerdheid van
de gevraagde informatie, enz. genereerde het RMS heel wat weerstand bij de medewerkers van de
recherche.
In de projectnota van het veranderingstraject werden door de afdelingschef ook expliciet twee
doelstellingen geformuleerd voor de leidinggevenden. Een inzake de voorbeeldfunctie en een andere
met betrekking tot de interne communicatie rond integriteit. Voor zover kon worden nagegaan,
werden ter zake geen bijzondere initiatieven genomen. Verder viel het diensthoofd eigendommen uit de
toon. Over zijn gedrag en leiderschapsstijl werden tal van klachten en opmerkingen genoteerd.
In de integriteitsaudit werd er reeds op gewezen dat in een integriteitsbeleid idealiter een combinatie
wordt gehanteerd van een stimulerende (sensibiliserende) en een controlerende aanpak 22. Voor
dit laatste werd een inhaalbeweging gemaakt. Maar de diverse controles op die regels, de wijze waarop
de controles worden uitgevoerd en hoe daarover wordt gecommuniceerd, werden door de medewerkers
en ook door verschillende commissarissen als sterk overdreven gepercipieerd. Dit is één van de
oorzaken van het gebrek aan draagvlak en betrokkenheid en van het ontstaan van weerstand tegen het
beleid. De scope van dit algemeen beleid doorheen de verschillende diensten is bovendien niet dezelfde.
Er zijn afdelingen waar de diensthoofden zelf wat op de rem gaan staan en ook – weze het bescheiden –
aandacht hebben voor een stimuleringsaanpak binnen de algemene nalevingsstrategie. Dit gebrek aan
draagvlak vormt meteen ook de grootste bedreiging voor de realisatie van een duurzaam
integriteitsbeleid. Ook de overdreven formalisering en administratie en het – alleszins in de perceptie –
ondergeschikt belang van de kerntaken en ten slotte de leiderschapsstijl van de afdelingschef droegen
ertoe bij dat medewerkers het vernieuwde recherchebeleid en het veranderingstraject in het bijzonder
als unfair gingen beschouwen.
De implementatie van een integriteitsbeleid in de lokale recherche werd verder gehypothekeerd door de
wijze waarop en door de snelheid en de omvang waarmee de afdelingschef (in opdracht van de
korpschef) zijn veranderingstraject ten uitvoer bracht. Het onderzoek toont aan dat het
veranderingstraject zowel vormelijk als inhoudelijk vrijwel volledig door de nieuwe afdelingschef zelf in
een plan werd gegoten. Daarna werd gestart met de rigide uitvoering ervan, zonder daarbij gebruik te
maken van de kennis van de medewerkers. Kortom, bleek dat ‘gemanaged’ werd vanuit een
blauwdrukdenken 23. Bij het managen van ‘professionals’ en zeker bij het managen van veranderingen in
zo’n omgeving kan men niet enkel vervallen in structuren, procedures en controles. De aandacht voor de
medewerkers, de kerntaken en de kwaliteit ervan mogen niet uit het oog worden verloren, en vooral, de
betrokkenen moeten de mogelijkheid hebben om actief een bijdrage te leveren in het
veranderingsproces 24.
Na de integriteitsaudit werd aanbevolen om de functie van de directie opsporingen inzake recherche
te herzien door deze ofwel inhoudelijk te versterken ofwel te integreren op niveau van de recherche zelf.
In het organogram van de politiezone bestaat de functie van directeur opsporingen momenteel nog
steeds en werd deze niet herzien. De directeur blijft daardoor het eerste gezagsniveau voor de
afdelingschef van de recherche. Toch werd de functie van directeur na de herplaatsing van de vorige
hoofdcommissaris nog niet opnieuw ingevuld. De korpschef stelde dat hij zich nog bezint over de functie
en de invulling ervan. Daardoor rapporteert de afdelingschef sinds 1 januari 2010 rechtstreeks aan de
korpschef.

22
23
24

MAESSCHALCK, J., Een ambtelijk integriteitsbeleid in de Vlaamse overheid, Leuven: SBOV, 2005, pp. 26–27.
DE CALUWÉ, L. en VERMAAK, H., Leren veranderen: Een handboek voor de veranderkundige, Deventer, Kluwer, 2006,
496 p.
Zie onder meer DE BRUIJN, H., Managers en professionals. Over management als probleem en als oplossing, Den Haag:
Academic Service, 2008, 233 p. en FOLGER, R., ‘Unfairness and resistance to change; hardship as mistreatment’ in Journal
of organizational change management, vol. 12, 1999, p. 35-50.
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Ten slotte kan niet worden voorbijgegaan aan de verantwoordelijkheid van de korpschef ter zake. Er
werd al gewezen op het ontbreken van meetbare strategische doelen en op de erg strikte timing. Daarbij
komt dat vrij snel, nog in de loop van 2010, de eerste signalen kwamen dat er weerstand ontstond
tegen het veranderingstraject in de recherche. Een en ander werd ook voor de buitenwereld zichtbaar
toen in de media berichten verschenen over ziekteverzuim en over de leiderschapsstijl en het privégedrag van de afdelingschef. Het begeleidingscomité is sindsdien niet meer samengekomen en de
afdelingschef rapporteerde rechtstreeks aan de korpschef. Deze laatste greep echter tot eind juni 2011
niet in, bijsturingen gebeurden pas nadien.

10.1.2 Aanbevelingen
De lokale recherche van de PZ Antwerpen leverde tal van inspanningen voor de realisatie van een
integriteitsbeleid waardoor aan verschillende aanbevelingen uit 2009 gevolg werd gegeven. Met
betrekking tot de reeds gerealiseerde innovaties beveelt het Vast Comité P in het algemeen aan dat
blijvend aandacht wordt besteed aan de verdere uitwerking en structurele inbedding ervan. Het gevaar
schuilt er namelijk in dat eerdere verwezenlijkingen zouden worden vertraagd of ondermijnd door het
gebrek aan betrokkenheid en draagvlak. Verder beveelt het Vast Comité P aan dat:

25

1)

verder werk wordt gemaakt van de uitwerking van een integriteitsbeleid via zowel een
stimulerende als een controlerende benadering. De ontworpen richtlijnen kunnen daarbij,
eventueel na bijsturing in overleg met de medewerkers, behouden blijven en de controles ter
zake op een aanvaardbaar niveau teruggebracht worden. Vervolgens kan (meer) worden
geïnvesteerd in een sensibiliserende aanpak via dilemmatrainingen, een betere communicatie
door diensthoofden en middenkader en ruimte voor opbouwende kritiek en reflectie. Alleen zo
kan een ‘corporate integrity’ ontstaan waarbij de medewerkers actief meewerken, eerder dan
alles strikt volgens het boekje te doen;

2)

de inspanningen van diverse (steun)diensten en directies verder op elkaar worden afgestemd en
goede praktijken worden verspreid in de andere afdelingen van het korps. Hiervoor kan
eveneens inspiratie worden gevonden in de omzendbrief CP3 25;

3)

verder werk wordt gemaakt van de installatie van een aanspreekpunt inzake integriteit in de
recherche en bij uitbreiding in de andere delen van de politiezone;

4)

het vertrouwen van en vooral in de medewerkers wordt hersteld. De ontstane sfeer van
wederzijds wantrouwen tussen werkvloer en (afdelings)leiding hypothekeert de succesvolle
implementatie van vernieuwingen;

5)

de dienst HRM zijn expertise verder ter beschikking stelt voor de verbetering van de selectieinterviews en -interviewers, evenals voor de (op langere termijn) beoogde cultuurverandering
waarin meer thema’s (zoals integriteit, maar ook veiligheid, werkdruk en stress) (pro)actief en
onder collega’s op de werkvloer bespreekbaar kunnen worden gemaakt;

6)

de ‘bottom-up’ communicatie versterkt wordt. Het verdient aanbeveling minstens een degelijke
terugkoppeling te geven aan medewerkers die suggesties of opmerkingen naar voren schuiven.
Wanneer nog gebruik zou worden gemaakt van werkgroepen, wordt in dezelfde zin aanbevolen
dat er voldoende vertegenwoordigers van de werkvloer worden opgenomen en dat de leden een
daadwerkelijke inhoudelijke inbreng kunnen doen waarmee op basis van open argumentatie
rekening wordt gehouden;

7)

de risicoanalyse met betrekking tot de kerntaken wordt opgenomen. In samenspraak met de
medewerkers kan bijvoorbeeld per dienst een overzicht worden gemaakt van de meest
voorkomende of belangrijkste risicovolle taken, bv. inzake omgang met geld, arrestaties,
huiszoekingen, verhoren, vorderingen van slotenmakers of andere bijstand. Eens riscovolle
procedures of taken geïdentificeerd, kunnen dan risicobeperkende maatregelen worden
uitgewerkt. Daarbij dient er ook aandacht te worden besteed aan preventieve en
sensibiliserende maatregelen;

Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, BS 21 april 2011.
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8)

10.2

leidinggevenden niet enkel hun operationele leidinggevende taken opnemen, maar ook actief
bijdragen aan de lopende veranderingstrajecten zonder hun voorbeeldrol te verwaarlozen en
daartoe de hen aangeleerde gewenste attitudes en technieken (cf. situationeel leidinggeven) in
de praktijk brengen.

Toelagen en vergoedingen verbonden aan de politiefunctie

Op verschillende beleidsniveaus m.b.t. de politieorganisatie werden vragen gesteld bij de bedragen van
sommige vergoedingen en toelagen toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten. De
professoren De Ruyver en Fijnaut publiceerden een rapport over de politiezone Gent waaruit bleek dat er
binnen dat korps een zogenaamde “graaicultuur” heerste, wat reacties uitlokte bij de lokale overheid.
Daarnaast hadden een aantal politieke vertegenwoordigers en zelfs korpschefs uitspraken gedaan over
het te complexe statuut inzake verloning van het personeel, dat “premies” opstapelt. Tot slot wierpen
verschillende “schandalen” over een gebrek aan integriteit een smet op het imago van de
politiediensten, en dit in een periode van crisis en begrotingsbezuiningen in de openbare en de private
sector. Als gevolg van dit alles besliste het Comité P een toezichtsonderzoek te starten naar dit
complexe en gevoelige thema.

10.2.1 Analyse en conclusies
Het huidige statuut van het personeel van de politiediensten bevat verscheidene toelagen en
vergoedingen. Dit is het gevolg van de moeilijke evenwichtsoefening die naar aanleiding van de
politiehervorming werd gemaakt om een nieuw statuut op te stellen en om bepaalde functies te
herwaarderen. Een potentieel risico is dat personeelsleden precies deze diensten gaan zoeken omdat ze
zo een hogere verloning kunnen binnenhalen, terwijl deze diensten niet noodzakelijk gerechtvaardigd
zijn door echte operationele behoeften. In die gevallen wordt er misbruik gemaakt van de mogelijkheden
die het statuut biedt ten koste van de burger en van de openbare financiën.
Op basis van de elementen vergaard in de loop van het onderzoek kon een risicoanalyse van de types
van verloning worden gemaakt. Het gaat om risico’s op disfuncties in ruime zin: fraude, misbruik,
moeilijk beheer, fout, enz. De volgende criteria werden gehanteerd: de aanwezigheid van dossiers in de
database van het Vast Comité P, het veranderlijke bedrag van de vergoeding of de toelage, de instantie
die het recht op de vergoeding of de toelage in het leven geroepen heeft en tot slot, de graad van
controleerbaarheid van het recht op de vergoeding of de toelage.
Op die manier behaalden zeven vergoedingen/toelagen het maximum op de risicoschaal:
1) vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten;
2) toelage voor dienstprestaties verricht op zaterdag, zondag, feestdag;
3) toelage voor dienstprestaties verricht ‘s nachts;
4) toelage per uur voor het verrichten van bijkomende diensten;
5) gebruik van de fiets;
6) dienstverplaatsingen in België en;
7) vergoeding voor maaltijden tijdens dienstverplaatsingen in België.
Daarna werd die analyse gekoppeld aan de werkelijk uitbetaalde bedragen. Via het sociaal secretariaat
van de geïntegreerde politie werd een overzicht opgemaakt waarin, per politiezone, de bedragen
weergegeven zijn van de wedde, toeslagen, toelagen en vergoedingen per personeelskader. Die
bedragen konden in verband worden gebracht met het aantal personeelsleden en met het
inwonersaantal.
Bij de interpretatie van cijfergegevens in het algemeen moet rekening worden gehouden met
verscheidene parameters. De verschillen in de totalen kunnen worden verklaard door velerlei factoren.
Een louter demografische factor is de gemiddelde anciënniteit van het kader. Het is mogelijk
verschillende bedragen van een bepaalde verloning te verkrijgen in twee verschillende zones met
hetzelfde aantal personeelsleden, dezelfde weddeschaal, waar dezelfde prestaties geleverd worden,
enkel en alleen door een verschillende anciënniteit. Een andere variabele die een grote invloed heeft, is
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de grote waaier van functies binnen de politiekorpsen. Niet alle politiezones beschikken over dezelfde
functies (hondengeleider, fietsploeg, motorrijders, …). De werkplek zelf geeft soms ook recht op
specifieke verloning, zoals de premie Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de zones die in dat gewest
gelegen zijn.
Wanneer we de evolutie van de gegevens over vijf jaar bekijken, stellen we zowel stijgende als dalende
tendensen vast in de personeelsuitgaven van de politiezones. Voor de provinciehoofdplaatsen blijkt dat
de vergoedingen en toelagen gemiddeld tussen 13% en 27% van de totale verloning
vertegenwoordigen.
Om de analyse te verfijnen, werd verder onderzocht welk aandeel de zeven toelagen en vergoedingen
innemen in het totaal van de vergoedingen en toelagen toegekend door de lokale politiezones. Er werd
vastgesteld dat dit veel groter is in vergelijking met dat van de andere. Net die zeven toelagen en
vergoedingen nemen het leeuwendeel in. Wanneer er voor dit type van verloning een disfunctie wordt
vastgesteld, is de impact ervan op de personeelsuitgaven bijgevolg verhoudingsgewijs groter.

10.3

Het gebruik van een oude fiscaal afgeschreven politiecombi

Om een ‘statement’ te maken inzake het recent in de Belgische wetgeving ingevoerde algemeen
rookverbod in de horeca plaatste een cafébaas een oude fiscaal afgeschreven politiecombi op zijn
parking waarin zijn klanten kunnen roken. Van die combi werden de zwaailichten verwijderd maar voor
het overige ziet het politievoertuig er authentiek uit. De ‘striping’ en de belettering werden behouden.
Blijkbaar kocht de cafébaas de combi van een schroothandelaar die het voertuig destijds gekocht had
van een politiezone. De schroothandelaar zou een contract getekend hebben met die politiezone waarin
hij zich geëngageerd zou hebben om bij doorverkoop de strepen en de belettering te verwijderen, wat
dus blijkbaar niet gebeurd is. Het Vast Comité P besloot deze situatie te onderzoeken omdat de
verspreiding van, weliswaar afgedankt, politiemateriaal aan burgers mogelijkerwijze de deur openzet
voor bepaalde misbruiken daar verwarring kan ontstaan over de hoedanigheid van bepaalde personen
die dat materiaal gebruiken met bepaalde negatieve bedoelingen.
Voor de doorverkoop van afgedankt politiemateriaal bestaat wel degelijk een regeling, nl. de
omzendbrief GPI 51 van 13 september 2006 betreffende de behandeling van afgedankt materiaal Richtlijnen en aanbevelingen 26. Punt 2.1. van deze omzendbrief behandelt de kwestie van de verkoop of
afstand aan derden van afgedankte politievoertuigen. Uit die bepaling blijkt dat sedert de
inwerkingtreding van de omzendbrief GPI 51 het aan de verkopende politiedienst is om onder meer de
‘striping’ en de belettering te verwijderen. Dit mag niet overgelaten worden aan de koper. Dit betekent
ook dat contractuele verkoopsbepalingen die stellen dat de koper de strepen en belettering moet
verwijderen in strijd zijn met de omzendbrief GPI 51, uiteraard in zoverre de betrokken koop dateert van
na de inwerkingtreding van deze laatste.
Vermits richtlijnen zoals vervat in de omzendbrief GPI 51 het door de politiediensten te respecteren
raamkader vastleggen en zo hun beoordelings- en handelingsruimte beperken 27, is het aan de
politiediensten dit na te leven. Tegen de omzendbrief GPI 51 in handelen lijkt, onder meer op grond van
het voornoemde, in strijd te zijn met artikel 1, eerste lid Wet Politieambt 28 en met de punten 3, zevende
lid, 15 en 29 van de bijlage bij het Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de
deontologische code van de politiediensten 29.
Te vermelden valt dat de omzendbrief GPI 51 ook bepalingen bevat omtrent onder meer afgedankte
politiewapens en -uniformen. Over de verkoop van afgedankte uniformen werden in de schoot van het
Vast Comité P reeds verscheidene onderzoeken gevoerd. De verkoop van politie-uniformen was
overigens in fine van 2011 ook weer actueel nu de politie en de minister van Binnenlandse Zaken blijken
te werken aan een actieplan om het probleem van overvallen door ‘nepagenten’ op korte, middellange
en lange termijn aan te pakken. Een van de maatregelen die in die context vooropgesteld worden, is een
bepaalde strafbaarstelling van de verkoop van politie-uniformen. De federale politie redigeert ter zake

26
27

28
29

BS 12 oktober 2006.
Wetsvoorstel tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, Parl.St. Kamer 1997-98,
nr. 1676/1; E. DE RAEDT, H. BERKMOES, M. DE MESMAEKER en A. LINERS, De Wet op het Politieambt. Handboek van de
politiefunctie, Brussel, Politeia, 2011, p. 206.
Wet 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992.
BS 30 mei 2006.
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een ontwerp van wettekst 30. Het Vast Comité P zal de aanpak van de voormelde kwestie verder
opvolgen met een bijzondere aandacht voor de verdere evolutie van het voormelde wetgevende
initiatief.

30

Zie ter zake: Vr. en Antw. Kamer 2011-12, 30 november 2011, 349 (Vr. nr. 7260 K. DEGROOTE).
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11 DEMOCRATISCHE WERKING
11.1

Publicatie van de namen van veelplegers op de website van het Vlaams
Belang in Antwerpen

In het raam van een project van de lokale politie Antwerpen worden lijsten opgemaakt van ‘veelplegers’.
Die lijsten worden door het AIK aangeleverd en vervolgens verwerkt naar specifieke producten toe
afhankelijk van het doelpubliek en de specifieke aanpak, zoals: wijkbriefings ter sensibilisering,
interventiebriefing met aandacht voor maximaal één persoon die ook andere seiningen heeft om de
pakkans te vergroten of opvolging door de recherche waar in het raam van specifieke operaties naar het
naleven van huisarrest en vrijheid onder voorwaarden ook deze veelplegers bezocht worden die nog
andere seiningen zoals een bevel tot gevangenneming hebben openstaan. Indien men aanwijzingen
heeft dat de veelpleger zich in een drugsproblematiek bevindt, wordt er ook een verband gelegd met de
hulpverlening door tussenkomst van de ‘casemanager’ van de stad.
De aanpak van veelplegers in de PZ Antwerpen kadert in een ketengerichte benadering vanuit justitie en
verloopt volgens de richtlijnen van de procureur des Konings te Antwerpen.
Een schending van het beroepsgeheim lag blijkbaar aan de basis van het feit dat een lijst uit dit
project is kunnen terechtkomen op de website van het Vlaams Belang in Antwerpen.
Uit het onderzoek bleek dat de lijst als dusdanig nergens integraal op het intranet geplaatst was door de
politie en dat men zich zeer bewust is van de gevoeligheid van deze gegevens en echt waakt over de
proportionaliteit waarmee men deze gegevens verwerkt. Op het ogenblik van het onderzoek werd de
lijst, zoals die op de website van Vlaams Belang staat, niet meer als ‘tool’ gebruikt om opsporingen te
verrichten in die vorm.
Teneinde de privacy nog beter te garanderen, werd er een bijsturing uitgevoerd binnen de PZ Antwerpen
en wordt nog beter toegekeken op de principes van proportionaliteit bij de verspreiding van gegevens.

11.2

Identiteitscontroles en het gebruik van een mobiele camera

Het Comité P werd in kennis gesteld van een politionele actie gericht tegen een bepaald
onveiligheidsgevoel in en rond een druk bezocht recreatiedomein. Bussen die vanuit Antwerpen naar het
recreatiedomein reden, werden gecontroleerd door de politie. Meer in het bijzonder zou daar de
identiteit van alle busreizigers gecontroleerd zijn en zouden de reizigers gefilmd zijn met hun
identiteitskaart in de hand.
In verband met zulke algemene identiteitscontroles dient erover gewaakt te worden dat ze terug te
voeren zijn op een voorschrift van de betrokken overheid van bestuurlijke politie. Zo wordt recht gedaan
aan de toepassingsgrond voor de identiteitscontroles zoals bepaald in artikel 34, § 3 Wet Politieambt 31
dat geen onderscheid maakt naargelang de betrokkene meerder- dan wel minderjarig is 32. Bij de
uitvoering van dat voorschrift dienen de omstandigheden, vooropgesteld in het voorschrift,
gerespecteerd te worden, evenals de overige bepalingen van artikel 34 Wet Politieambt. Tevens dient
hierbij recht gedaan te worden aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit, duidelijk
vooropgesteld in artikel 3, zesde lid van de bijlage bij het Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende
vaststelling van de deontologische code van de politiediensten 33. Tegen die achtergrond moeten
controles worden onttrokken aan de publieke belangstelling en vooraf gesignaleerd aan de inzittenden.
In verband met het filmen dient opgemerkt dat dit in essentie neerkomt op het gebruik van mobiele
bewakingscamera’s. Ter zake dienen de voormelde principes van subsidiariteit en proportionaliteit
gerespecteerd te worden alsmede de zogenaamde Camerawet van 21 maart 2007 34 en de omzendbrief
van 10 december 2009 35. Behalve voor punten waarover de Camerawet uitdrukkelijk anders bepaalt,

31
32

33
34

35

Voluit: Wet 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992.
In geval van bestuurlijke aanhouding van minderjarigen naar aanleiding van een identiteitscontrole dient wel de bepaling
van artikel 33quater, derde lid Wet Politieambt gerespecteerd te worden die specifiek handelt over minderjarige
aangehoudenen (ambtshalve verwittiging van de persoon die toezicht houdt over de minderjarige met betrekking tot de
bestuurlijke aanhouding).
BS 30 mei 2006. Cf. ook het in het bedoelde artikel 3 aangehaalde Handvest van de waarden van de geïntegreerde politie.
Voluit: Wet 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, BS 31 mei 2007. Ter
uitvoering hiervan werd het Koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s (BS 15 juli 2008) uitgevaardigd.
Omzendbrief 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009, BS 18 december 2009.
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dient tevens de Wet Verwerking Persoonsgegevens 36 nageleefd te worden. Op grond van de
voorbereidende werken op de wet van 21 november 2009 37 die de Camerawet wijzigde, kan gesteld
worden dat het gebruik van mobiele bewakingscamera’s jegens personen die zich op de bus naar een
druk bezocht recreatiedomein bevinden, voldoet aan de gronden bepaald in artikel 7/1, eerste lid
Camerawet, mits dit past in een niet-permanente opdracht die tegelijkertijd in uitvoeringstijd beperkt is.
Het valt namelijk vanuit de bedoelde voorbereidende werken te verdedigen dat een transport naar een
dergelijk recreatiedomein bestempeld kan worden als een grote volkstoeloop in de zin van artikel 22 Wet
Politieambt, toepassingsgrond vooropgesteld in het voormelde artikel van de Camerawet. Daarnaast
dient men er bij acties over te waken dat de camera’s gebruikt worden in een niet-besloten plaats dan
wel in een voor het publiek toegankelijke besloten plaats, noties omschreven in de Camerawet 38. Enkel
op dergelijke plaatsen mogen mobiele bewakingscamera’s gebruikt worden. Tevens dient men de
procedurevoorschriften van artikel 7/2 Camerawet te volgen. Hierbij is het van fundamenteel belang dat
een exacte kwalificatie gekleefd wordt op de plaats waar gefilmd wordt. Naargelang het gaat om een
niet-besloten plaats dan wel een voor het publiek toegankelijke besloten plaats varieert namelijk het
antwoord op de vraag wie kan beslissen over de inzet van mobiele bewakingscamera’s. Conform de
artikelen 7/1-7/4 Wet Politieambt betreft het hier de verantwoordelijke officier van bestuurlijke politie
respectievelijk de burgemeester 39. Dit is des te meer van belang omdat de Camerawet op schendingen
van artikel 7/2 Camerawet een correctionele geldboete stelt 40. Aan te stippen valt dat de lokalisering
van het cameragebruik en de bijhorende plaatscategorie duidelijk moet blijken uit de kennisgeving aan
de Privacycommissie 41. Ten slotte moet ook artikel 8 Camerawet gerespecteerd worden dat in zijn eerste
lid vooropstelt dat elk heimelijk gebruik van bewakingscamera’s – vast of mobiel – verboden is. Van
belang is dat artikel 8, vierde lid Camerawet ervan uitgaat dat mobiele bewakingscamera’s, gemonteerd
op niet-gebanaliseerde voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen, geacht worden op zichtbare wijze
gebruikt te zijn. De reeds aangehaalde omzendbrief van 10 december 2009 voegt hieraan toe dat dit lid
ook duidt op de camera’s die door de politiebeambten zelf gedragen worden, hetzij met de handen hetzij
dat hun uniform ermee uitgerust is, verstaan zijnde dat die camera’s op zichtbare wijze gebruikt moeten
worden opdat het voormelde uitgangspunt ter zake zou gelden 42.

11.3

Gebruik van foto’s afkomstig van de Belpic (‘Belgian Personal Identity
Card’)-toepassing

Na onderzoek van een klacht bleek dat een politieambtenaar een foto afkomstig van de Belpic (‘Belgian
Personal Identity Card’)-toepassing had gebruikt om die voor te leggen aan een andere persoon ter
identificatie van een mogelijke dader tegen wie deze persoon klacht kwam neerleggen. De persoon
wiens foto werd gebruikt, had daarover op zijn beurt een klacht ingediend. De vraag stelt zich of leden
van een politiedienst in dergelijke gevallen gebruik kunnen maken van de foto’s van de Belpictoepassing.
Het antwoord op deze vraag is positief. Ingevolge de beraadslaging RR nr. 06/2010 van het sectoraal
comité van het Rijksregister zijn de leden van de lokale en de federale politie sinds 17 februari 2010
gemachtigd om voor hun opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie toegang te hebben tot de
foto vermeld in artikel 6bis, §1, 1° van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

36

Voluit: Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, BS 18 maart 1993. Qua politioneel informatiebeheer – maar dat situeert zich na de bedoelde actie –
moeten vanzelfsprekend ook de artikelen 44/1 e.v. Wet Politieambt nageleefd worden.
37
Wet 12 november 2009 houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s, BS 18 december 2009.
38
Zie ter zake art. 2, 1° en 2° Camerawet.
39
Met een nuancering in gevallen van uiterste hoogdringendheid (zie punt 3.2. van de hoger aangehaalde omzendbrief van
10 december 2009) voor de beslissing tot de inzet van de bedoelde camera’s op een voor het publiek toegankelijke besloten
plaats.
40
Zie art. 13, tweede lid Camerawet.
41
Zie punt 3.4. van de hoger aangehaalde omzendbrief van 10 december 2009.
42
Zie punt 3.5. van de omzendbrief van 10 december 2009.
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12 BIJZONDERE INSPECTIEDIENSTEN
12.1

Samenwerking tussen de sociale inspectiediensten en de diensten van
de politiezone Hesbaye

Het Comité P besliste om een onderzoek te openen naar de steun geleverd door de politiezone (PZ)
Hesbaye aan de sociale inspectiediensten in hun geheel.

12.1.1 Analyse en conclusies
Het onderzoek wees op een opvallend gebrek aan wederzijds vertrouwen tussen de sociale
inspectiediensten en de politiediensten, wat bepalend was voor hun samenwerking. Dit gebrek aan
vertrouwen spruit hoofdzakelijk voort uit het feit dat politieambtenaren ervan verdacht worden te
‘lekken’ tijdens de voorbereiding van geplande controles. Deze argwaan wordt verklaard door diverse
factoren: het voornamelijk landelijke karakter van de zone, de nabijheid tussen de politieambtenaren en
de burgers en verder de verplichting in hoofde van de korpschef om de bestuurlijke overheid in te
lichten over bepaalde controles die een impact hebben op het grondgebied van de gemeente, zonder dat
hij grip heeft op de eventuele ruchtbaarheid die nadien aan die informatie gegeven wordt.
Dat de politiezone niet investeert in de werking van de “Arrondissementele Cel” 43, noch op het vlak
van vertegenwoordiging, noch wat betreft de vragen om controles te organiseren op het grondgebied
van de gemeenten die de politiezone vormen, en evenmin een referentiepersoon aanduidde voor de
materies die verband houden met de sociale inspectie versterkt verder de indruk van een gebrekkige
samenwerking.
Wat de sociale inspectiediensten betreft, bevordert de versnippering van de bevoegdheden tussen
de diensten, gekoppeld aan geografische spreidingen die beantwoorden aan een andere logica, het
wederzijds begrip niet. Enkele geïsoleerde incidenten te wijten aan het ongepast gedrag van sommige
medewerkers hebben ook niet bijgedragen tot een sfeer die bevorderlijk is voor een constructieve
samenwerking.
Desalniettemin zeggen de betrokken diensten dat ze voorstander zijn van een goede samenwerking,
gebaseerd op o.m. een wederzijds vertrouwen tussen beide diensten.

12.1.2 Aanbevelingen
Het syntheseverslag van het onderzoek bevatte een aanbeveling om buiten de bestaande structuren om
een ontmoeting te organiseren tussen de arbeidsauditeur en/of de referentiemagistraat op het niveau
van het arbeidsauditoraat en de korpschef. Op die manier konden de respectieve standpunten en
verwachtingen verduidelijkt worden en konden er verbeterpistes uitgewerkt worden, om zo opnieuw te
komen tot een gezonde samenwerking.
In dat verband dacht het Vast Comité P ook aan de aanwezigheid van een politionele
vertegenwoordiger in de Arrondissementele Cellen; de aanduiding van een referentiepersoon;
het organiseren van informatievergaderingen en het ontwikkelen van versterkte
communicatiekanalen en, tot slot, de (her)creatie van een sfeer van wederzijds vertrouwen gebaseerd
op het delen van de nodige informatie en een cultuur van gedeelde geheimhouding.
Zowel de arbeidsauditeur van Liège als de korpschef van de PZ Hesbaye hebben bevestigd dat de
aanbevolen ontmoeting had plaatsgehad en dat het uiterst constructieve gesprek geleid had tot de
invoering van een nieuwe, positievere samenwerking tussen de inspectiediensten en de PZ Hesbaye. Er
werd een referentiepolitieambtenaar aangeduid, die voortaan de vergaderingen van de
Arrondissementele Cel bijwoont. Daarnaast zijn er voortaan rechtstreekse communicatiekanalen
“auditeur-korpschef” en/of “inspectie-referentiepolitieambtenaar” voorzien om informatie uit te wisselen
voor en vooral na de controles die de inspectiediensten verrichten in de PZ Hesbaye.

43

Per gerechtelijk arrondissement wordt de Arrondissementele Cel voorgezeten door de arbeidsauditeur en is ze verder
samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende inspectiediensten in ons land. Een belangrijke doelstelling is het
uitwerken van een efficiënte aanpak van controles in het domein van de sociaalrechtelijke aangelegenheden.
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12.2

Directie antistroperij en repressie van de verontreinigingen

Sedert 1 augustus 2008 maakt de Directie antistroperij en repressie van de verontreinigingen (‘Unité de
Répression des Pollutions’ (‘URP’) deel uit van het departement Handhaving en controles (‘Département
de la Police et des Contrôles’ (‘DPC’) van het Operationeel Directoraat-generaal landbouw, natuurlijke
hulpbronnen en leefmilieu (‘DGO3’ of ‘DGARNE’) van de Waalse Overheidsdienst (‘Service public de
Wallonie’ (‘SPW’)) 44. De vraag rees wat de taken en bevoegdheden zijn van de URP. Vanuit het
legaliteitsbeginsel werd in de schoot van het Comité P proactief een ‘screening’ doorgevoerd van het
wettelijk kader ter zake.
Gebleken is dat de taken van de ‘URP’ in essentie worden bepaald door het besluit van het Waals
Gewest van 5 december 2008 tot invoeging van een deel VIII in het regelgevend deel van Boek I van
het (Waalse) Milieuwetboek 45. Dit besluit trad in werking op 6 februari 2009. Hierbij zijn in het bijzonder
de artikelen R.87 en R.89 van dat Milieuwetboek van belang.
Het voormelde besluit van 5 december 2008 is ook fundamenteel voor de bevoegdheden van de ‘URP’.
Het deed namelijk, eveneens op 6 februari 2009, het Waalse Decreet van 5 juni 2008 46 in werking
treden. Dit besluit van 5 juni 2008 voegt in het Waalse Milieuwetboek de bepalingen in betreffende de
opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van milieuovertredingen en de
herstelmaatregelen inzake leefmilieu 47. Hiermee wordt rechtstreeks verwezen naar de wetgeving
waarvoor de ‘URP’ bevoegd is 48. De door het besluit van 5 juni 2008 in het Waalse Milieuwetboek
ingevoerde bepalingen regelen met andere woorden de bevoegdheden van (onder meer) de ‘URP’ die in
het Waalse Parlement bestempeld werd als “le bras armé de la Police de l’environnement” 49.
In het bijzonder werd ook de vraag gesteld naar de wapen- en uniformdracht en het gebruik van
prioritaire voertuigen door de ‘URP’. Blijkbaar is dit in de praktijk nogal verwarrend. De betrokken
ambtenaren zouden een vest dragen met het opschrift ‘SPW Police’, wat samen met het gebruik van
prioritaire voertuigen (ten onrechte) een bepaalde verwevenheid met de reguliere politie zou doen
veronderstellen. Op grond van het wetgevend kader kan hierover het volgende worden gesteld:
a) artikel 1, 10° van het Koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het
dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht 50, bepaalt
sedert 5 juni 2010 dat de uitzondering van artikel 27, § 1 van de Wapenwet 51 van toepassing is op
de ambtenaren van het bosbeheer van het ‘Département de la Nature et des Forêts’, alsook op de
ambtenaren van het ‘Département de la police et des contrôles de la Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles en Environnement’ van de Waalse Overheidsdienst.
Aan te stippen valt dat volgens artikel 2 van het voormelde Koninklijk besluit de genoemde
uitzondering enkel van toepassing is wanneer de in casu bevoegde Waalse minister, na advies van de
minister van Justitie, vooraf de wapens en de munitie bepaalt die behoren tot de reglementaire
uitrusting, alsook de bepalingen vastlegt betreffende het verwerven, het voorhanden hebben, het
bewaren, het dragen, het gebruiken en het vervreemden van die wapens en munitie. Er werd geen
ministerieel besluit in die zin teruggevonden;

44
45
46
47
48
49
50
51

Zie in het bijzonder artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke
personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst, BS 12 februari 2007.
BS 27 januari 2009.
Voluit: Decreet van 5 juni 2008 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van
milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu, BS 20 juni 2008.
Zie artikel 1 van het decreet.
Zie het door artikel 2 van het decreet in het Waals Milieuwetboek ingevoerde artikel D.138. De betrokken wetgeving wordt
opgelijst in de hoger aangehaalde artikelen van het Milieuwetboek
Vr. en Antw. W.Parl. 2008-09, 23 december 2008 (Vr. nr. 140 M. DETHIER-NEUMANN) en antwoord Benoît LUTGEN van
8 januari 2009.
BS 29 juni 2002. Zie ter zake ook: Omzendbrief van 29 oktober 2010 over de toepassing van de wapenwetgeving, BS
24 november 2010.
Deze paragraaf luidt als volgt: “§ 1. De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op de bestellingen van wapens of
van munitie voor de Staat of voor de openbare besturen en de publiekrechtelijke musea, op de in-, uit- en doorvoer van
wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en de daaraan verbonden
technologie, evenals de technologie voor dubbel gebruik. Zij zijn evenmin van toepassing op de ambtenaren van het
openbaar gezag of van de openbare macht, die een wapen dat tot hun voorgeschreven uitrusting behoort, in dienst dragen
of voor de dienst voorhanden hebben. De diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht waartoe deze
ambtenaren behoren worden aangeduid door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit”.
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b) het uniform van de personeelsleden van de URP bepaald werd bij besluit van de Waalse Regering
van 9 november 2007 52. Wat betreft de vermelding van de dienst zegt het besluit onder de rubriek
‘Werkkledij’: “(...) 6. Teken van het lichtweerkaatsend type POLICE-URP (rug). 7. Teken van het
lichtweerkaatsend type URP (voorkant)”;
c) de Wegcode omschrijft in zijn artikel 37.1. prioritaire voertuigen als zijnde voertuigen die uitgerust
zijn met een of meerdere blauwe knipperlichten en een speciaal geluidstoestel overeenkomstig de
bepalingen van de technische reglementen van de auto’s of van de bromfietsen of motorfietsen.
Artikel 28 van het Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, laat toe dat de herkenbare voertuigen van de inspectiediensten van de
gewesten vooraan of op het dak blauwe knipperlichten voeren. Artikel 43, § 2 van het voormelde
besluit laat dezelfde voertuigen toe voorzien te zijn van een speciale geluidshoorn. Vermits de ‘URP’
een inspectiedienst op gewestelijk niveau is, kunnen haar herkenbare voertuigen, mits uitgerust op
de voormelde manier, gekwalificeerd worden als prioritaire voertuigen in de zin van de Wegcode. Het
optreden in het verkeer van dergelijke voertuigen wordt in zijn specificiteit geregeld in de artikelen
37, 38 en 59.13 van de Wegcode.
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Besluit van de Waalse Regring van 9 november 2007 betreffende het uniform van de personeelsleden van de ‘Unité de
Répression des Pollutions’, BS 29 november 2007.
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13

AANGEMELDE KLACHTEN

De volgende paragrafen geven toelichting bij de behandeling van de klachtendossiers die burgers en/of
diensten aan het Comité P richten.

13.1

Totaal aantal klachtendossiers

Aanvankelijk worden alle brieven, mails en faxen waarin grieven worden geuit tegen politiediensten in
de database van het Comité P ingeschreven als dossiers van het type “klachten”.
In een streven naar doelmatigheid en om een optimale behandeling van de dossiers te verzekeren,
wordt, wanneer verschillende personen klachten indienen over een en hetzelfde voorval, voor die
klachten slechts een enkel dossier aangemaakt.
De volgende tabel geeft weer hoeveel klachtendossiers de sectie klachten sinds 2009, per jaar,
behandeld heeft.
Tabel 10: Verdeling van de klachtendossiers per jaar en per taal
2009

2010

2011

Nederlands

1345

1418

1587

Frans

1043

1014

1074

Engels

5

14

16

Duits

6

5

11

Andere

6

Totaal

2405

2451

2688

Vooreerst valt de voortdurende toename van het aantal klachten ingediend bij het Vast Comité P op.
In het verleden werd voor elke nieuwe klacht een nieuw dossier gecreëerd: er was dus een dossier per
klager, terwijl verschillende klagers feiten betreffende hetzelfde voorval konden aangeven. Bijvoorbeeld
het dossier “rellen in Matonge” waarin twaalf verschillende klagers opgenomen zijn. Aldus komen er in
2011 verscheidene dossiers met meer dan een klager voor, terwijl men in het verleden evenveel
dossiers zou hebben geopend als er klagers waren.
Sinds twee jaar worden er bijzondere inspanningen geleverd om de klachten over een welbepaald
voorval in een enkel dossier in te schrijven, ook al verstrijkt er enige tijd tussen de ontvangst van de
brieven afkomstig van verschillende afzenders. Die methode heeft als voordeel dat het dossier
betreffende een specifieke problematiek eenvormig behandeld wordt. Indien de behandeling van de
klacht wordt overgedragen aan een andere dienst, is het bovendien geloofwaardiger om al die klachten
in een keer over te maken om de behandeling van het dossier op dat niveau te optimaliseren.
Volgens dezelfde logica, wordt, wanneer een klager een nieuwe klacht indient die verband houdt met
een problematiek waarvoor hij in het verleden al klacht heeft ingediend, die nieuwe brief ingeschreven in
het bestaande dossier. Op die manier beschikt men over alle nuttige informatie om een zo goed
mogelijke oriëntatie te geven aan het dossier.
Tot slot wordt dit principe van encoderen van nieuwe klachten ook toegepast op de burgers die
ingeschreven zijn op de lijst van personen die herhaaldelijk ongegronde klachten ingediend hebben, voor
zover er geen nieuwe elementen zijn die de opening van een afzonderlijk dossier rechtvaardigen. De
inkomende stukken worden dan niet beschouwd als nieuwe klachten maar worden als inlichtingen
gescand in een hoofddossier.
Indien we, zoals voorheen, voor elke nieuwe klacht een nieuw dossier hadden aangemaakt, zou de
stijging van het aantal klachten ingediend bij het Vast Comité P ongetwijfeld groter zijn geweest.
Niettegenstaande deze werkingsprincipes, blijft het aantal klachtendossiers voortdurend toenemen,
zowel de Franstalige als de Nederlandstalige, zij het in andere verhoudingen. Zo kende het totaal aantal
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klachtendossiers een stijging met bijna 10% tussen 2010 en 2011. Voor de Nederlandstalige dossiers
betekende dit een stijging met 12% tegenover 6% voor de Franstalige dossiers.
Zoals al gemeld in de vorige verslagen, blijft de discrepantie tussen het aantal Nederlandstalige
en het aantal Franstalige dossiers bestaan. Zo kunnen we stellen dat ongeveer 60% van de in
2011 geopende klachtendossiers Nederlandstalig waren tegenover zowat 40% Franstalig. Dit
verschil is er sinds de oprichting van de sectie en in de loop der jaren schommelen de verhoudingen
lichtjes. Het aantal klachtendossiers in andere talen, zoals Duits of Engels, is gering.

13.2

Klachtenstroom

Onderstaande tabel toont aan dat het gemiddelde aantal klachtendossiers geopend per maand een licht
stijgende tendens vertoont en inmiddels duidelijk de gemiddelden uit 2009 en 2010 overschrijdt.
Immers, in 2011 opende de klachtensectie gemiddeld 224 nieuwe klachtendossiers per maand. Er is
geen piek vast te stellen gedurende een bepaalde periode van het jaar. In 2011 werden maandelijks
tussen 196 en 244 klachtendossiers geopend.

Tabel 11: Vergelijkingsindicatoren van het aantal geopende klachtendossiers per maand
2009

2010

2011

Minimum

176

173

196

Maximum

227

239

244

200,42

204,25

224,00

Gemiddelde

13.3

Type aangeklaagde feiten

Het is niet gemakkelijk om te bepalen wat het kernthema van een klachtendossier is want een en
hetzelfde dossier kan handelen over verschillende feiten of aspecten die alle een specifieke kwalificatie
krijgen.
Wat de strafrechtelijke feiten betreft, wordt het klassement, net als de vorige jaren, aangevoerd door
slagen en verwondingen die door politieambtenaren toegebracht zouden zijn.
Met betrekking tot de politiewerking, dus buiten de strafrechtelijke sfeer, wordt in bijna 14% van de
nieuwe klachtendossiers in 2011 melding gemaakt van een “agressief gedrag of houding”. De code
“onjuiste vaststellingen” wordt voornamelijk toegekend aan dossiers waarin klagers verkeersinbreuken
waarvoor ze geverbaliseerd werden, betwisten. Niet akteren is ook een vaak aangehaald probleem.

13.4

Oriëntatie gegeven aan de nieuwe klachtendossiers

Pro memorie, aan een dossier kan een of meer oriëntatie(s) toegekend worden, hetzij bij de
aanvankelijke oriëntatie, hetzij naar aanleiding van opeenvolgende besprekingen in plenaire
vergadering, afhankelijk van de informatie die de klager dan wel een of andere instantie meegedeeld
heeft.
Er zijn twee grote categorieën van oriëntaties:
1)

de seponeringen op het niveau van het Comité P: deze categorie omvat alle klachten die niet
tot het wettelijke bevoegdheidsdomein van het Vast Comité P behoren, de kennelijk ongegronde
klachten, de klachten die reeds behandeld worden door een andere dienst en, tot slot, de klachten
waarvoor de behandeling overgedragen werd aan de dienst intern toezicht van het betrokken
politiekorps.

2)

de uitvoering van onderzoeksdaden die in fine een beslissing van het Comité P vereisen,
na analyse van het onderzoeksverslag van de Dienst Enquêtes P of van de diensten intern toezicht
van de politiediensten waaraan het Vast Comité P opdracht gaf om het onderzoek te voeren.

Ruwe cijfers vergelijken, heeft weinig zin voor zover het aantal klachtendossiers de afgelopen drie jaar
onophoudelijk gestegen is. Bijgevolg kan aan de hand van relatieve cijfers over het algemeen
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vastgesteld worden dat bij de behandeling en de oriëntatie van de klachtendossiers sinds verscheidene
jaren een uniforme manier van redeneren wordt nagestreefd.
Net als de vorige jaren, betrof, in 2011, 10% van de klachtendossiers de facto betwistingen van
vaststellingen. Die vaststelling strookt met hetgeen gemeld is in de rubriek betreffende de types van
feiten die het vaakst voorkomen, waar 11% van de dossiers de kwalificatie “onjuiste vaststellingen”
krijgt, daar de klagers meenden onterecht geverbaliseerd te zijn.
Hetzelfde volume van dossiers wordt overigens gestuurd aan de politiekorpsen: tussen 20 en 25% voor
de autonome afhandeling (het komt het politiekorps dan toe om in te staan voor de volledige
behandeling van het dossier en om de brief van afsluiting van het dossier te sturen aan de klager),
tussen 12 en 15% ter informatie (het staat de politiedienst vrij om te oordelen welk gevolg er aan de
meegedeelde informatie wordt gegeven) en 7 tot 8% voor onderzoek (de conclusies worden
geformuleerd door het Vast Comité P op basis van het verslag betreffende het onderzoek dat binnen het
politiekorps gevoerd werd).
Het aantal klachtendossiers die aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwd worden, is stabiel: 3,4% van de
nieuwe klachtendossiers in 2010 en 2011 werden als eerste oriëntatie of ter herlezing van het dossier of
om bijkomende onderzoeksdaden te stellen aan die dienst overgemaakt.
Na lezing van de inhoud van de grieven van de klagers wordt, voordat enige onderzoeksdaad gesteld
wordt, ongeveer 4% van de klachtendossiers overgemaakt aan de gerechtelijke overheid omdat de
feiten van strafrechtelijke aard zijn. Zowat 2% van de dossiers bevatte ook strafrechtelijke feiten maar
die werden al door de klagers ter kennis gebracht van de gerechtelijke overheid.
Tussen 6 en 9% van de dossiers houdt verband met materies waarvoor het Vast Comité P onbevoegd is.
Dit kan onder meer gaan om zaken waarvoor een onderzoek loopt, rechterlijke beslissingen, beslissingen
van andere instanties zoals stedenbouwkundige diensten, …
Zo laten klagers het Comité P soms hun grieven geworden, terwijl die niets te maken hebben met
politieambtenaren. Dit is het geval voor 3% van de dossiers en vaak wordt er dan geklaagd over het
optreden van gerechtsdeurwaarders, magistraten, takeldiensten, …

13.5

Afsluiting van klachtendossiers

De informatie hieronder is een weergave van de stand van zaken van de database op 12 januari 2012.
Aangezien aan hetzelfde dossier meerdere afsluitingsredenen toegekend kunnen worden, voor
verschillende feiten of verschillende personen, kunnen de rubrieken niet worden opgeteld.
Ondanks alles, tonen de verkregen gegevens aan dat bij extractie van de informatie, wat betreft de
dossiers waarvoor een onderzoek gevoerd werd, nog 3% van de klachtendossiers aan de gerechtelijke
overheid overgemaakt wordt of werd. Bijgevolg, wanneer we het aandeel dossiers betreffende
strafrechtelijke feiten in aanmerking nemen, kunnen we stellen dat in totaal (na oriëntatie en afsluiting),
in 2011, ten minste een op de tien klachten duidelijk behoorde tot de bevoegdheid van de gerechtelijke
overheid.
Hoewel nog niet alle dossiers van het jaar 2011 afgesloten waren gezien de termijn nodig om bepaalde
onderzoeksdaden uit te voeren, bleek bij extractie van de cijfergegevens dat zowat 14% van de
klachtendossiers al geklasseerd was wegens geen fout in hoofde van de aangeklaagde
politieambtenaren.
In ongeveer 4% van de dossiers (voor 2009 en 2010, want voor het jaar 2011 waren de gegevens nog
onvolledig) werd, daarentegen, vastgesteld dat een individuele fout gemaakt was en bijgevolg heeft het
Vast Comité P de politiediensten moeten verzoeken om passende opmerkingen te maken opdat
soortgelijke situaties zich in de toekomst niet meer zouden voordoen.
Wanneer een dossier toevertrouwd wordt aan de politiediensten voor autonome afhandeling, beschikt de
klager die niet akkoord zou gaan met de onderzoeksresultaten die hem meegedeeld worden door de
betrokken politiedienst over de mogelijkheid om een gemotiveerd schrijven te richten aan het Vast
Comité P om een tweede analyse van zijn dossier te vragen. Slechs in 5% van de betrokken dossiers
werd van die gelegenheid gebruik gemaakt.
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Soms was de informatie vervat in de aanvankelijke brief van een klager zo onvolledig dat ze niet
geëxploiteerd kon worden (dit is zo voor ongeveer 2% van de ingediende klachten). In dat geval werd
aan de klager een vraag om bijkomende informatie gericht. In meer dan de helft van de gevallen gaf de
klager echter geen gevolg aan die vraag en werd het dossier als dusdanig geklasseerd wegens gebrek
aan medewerking.

13.6

Politiekorpsen genoemd in de klachtendossiers

Het is geen verrassing dat de zes Brusselse zones bovenaan in het klassement staan van de
politiediensten waartegen het vaakst klacht wordt ingediend. Evenmin verrassend is dat DGA-DAH ook
daar bovenaan terug te vinden is, wanneer men weet dat meer dan 10% van de klachtendossiers
handelt over betwistingen in verkeerszaken.
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14 VONNISSEN EN ARRESTEN
Deze analyse bestaat uit vijf grote delen:
1)
2)
3)
4)
5)

het eerste deel heeft betrekking op het aantal rechterlijke beslissingen uitgesproken in 2011 en
meegedeeld aan het Comité P;
het tweede deel gaat over de leden van de geïntegreerde politie die vervolgd zijn in de bijbehorende
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;
het vierde deel geeft een overzicht van verschillende “markante feiten” die in het oog sprongen bij
de lezing van de rechterlijke beslissingen uitgesproken in 2011 en;
het vijfde deel is een analyse van de bijzondere thematiek van de tenlastelegging wegens schending
van het beroepsgeheim die aan bod komt in de rechterlijke beslissingen uitgesproken in 2009, 2010
en 2011.

14.1

Beslissingen meegedeeld aan het Comité P

Overeenkomstig artikel 14, 1ste lid van de organieke 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”.
In zijn vorig jaarverslag diende het Vast Comité P vast te stellen dat “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”. Het Vast Comité P heeft de procureurs
des Konings en de procureurs-generaal dan ook herinnerd aan hun verplichting om een kopie van die
vonnissen en arresten over te maken zodat het Comité P over de nodige informatie beschikt om zijn
wettelijke opdrachten te vervullen.
Aldus heeft het Comité P in 2001 nog bepaalde beslissingen uit 2009 en 2010 ontvangen: alle tabellen in
deze analyse geven de geactualiseerde gegevens op 15 maart 2012 weer in verband met de rechterlijke
beslissingen definitief uitgesproken respectievelijk in 2009, 2010 en 2011.
Het Vast Comité P twijfelt echter nog altijd aan het exhaustieve karakter van de aan hem overgemaakte
informatie. Dat de parketten niet alle rechterlijke beslissingen laten geworden, kan onder meer verband
houden met het feit dat het openbaar ministerie maar moeilijk kan nagaan welke vervolgde personen de
hoedanigheid van lid van de geïntegreerde politie hebben. Dit probleem zou verholpen kunnen worden
door de wijze waarop het beroep in het Rijksregister gecodeerd wordt, te veranderen.
De minister van Justitie die hierover door het Vast Comité P werd aangeschreven, heeft laten weten dat
de bemerkingen werden overgemaakt aan de Voorzitter van het College van procureurs-generaal met de
vraag om de gerechtelijke autoriteiten aan de wettelijke meldingsplicht te herinneren.
Voorts dient opgemerkt dat, voor de eerste keer in 2011, twee parketten een rechterlijke beslissing via
elektronische weg hebben overgemaakt.
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14.1.1 Beslissingen per ressort van het hof van beroep en per type van
rechtscollege
Tabel 12: Beslissingen per ressort van het hof van beroep en per type van rechtscollege
2009

2010

2011

1

4

4

Antwerpen
Hof van beroep
Kamer van inbeschuldigingstelling

2

Politierechtbank

8

11

9

Correctionele rechtbank

5

7

5

Raadkamer

1

1

15

23

20

Hof van beroep F

2

5

2

Hof van beroep N

2

Totaal
Brussel

Kamer van inbeschuldigingstelling F

4
1

Kamer van inbeschuldigingstelling N

1

Politierechtbank F

6

6

7

Politierechtbank N

7

11

16

Correctionele rechtbank F

10

8

8

Correctionele rechtbank N

2

3

12

30

34

50

Hof van beroep

2

3

3

Kamer van inbeschuldigingstelling

1

1

Politierechtbank

20

21

13

Correctionele rechtbank

17

18

16

Raadkamer F
Raadkamer N
Totaal

1

Gent

Raadkamer

4

3

6

44

46

38

Hof van beroep

4

3

7

Kamer van inbeschuldigingstelling

6

1

4

7

7

5

11

23

8

Totaal
Liège

Politierechtbank
Correctionele rechtbank
Raadkamer
Totaal

9

13

3

37

47

27

8

5

4

Mons
Hof van beroep
Kamer van inbeschuldigingstelling

2

1

3

Politierechtbank

13

25

25

Correctionele rechtbank

13

12

13

Raadkamer
Totaal
Algemeen totaal

3

8

4

39

51

49

165

201

184

Deze tabel schetst, per ressort van het hof van beroep, een beeld van de rechterlijke beslissingen al
naargelang de instantie die de beslissing uitgesproken heeft. Op die manier worden de gegevens van de
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verschillende politierechtbanken, correctionele rechtbanken en raadkamers van het ressort van het hof
van beroep bij elkaar geteld.
Deze tabel is vooreerst bedoeld om een kwantitatief beeld op te hangen van de rechterlijke beslissingen
per ressort van het hof van beroep. Dit type van voorstelling dient evenwel ook een tweede doel, met
name duidelijk weergeven van welk type van rechtscollege de aan het Comité P meegedeelde
rechterlijke beslissingen uitgaan.

14.1.2 Beslissingen per type van rechtscollege
De eerste grafiek geeft de verdeling weer van de rechterlijke beslissingen naar gelang van het type van
rechtscollege dat ze uitgesproken heeft in 2011.
Grafiek 1: Verdeling van de beslissingen 2011 per type van rechtscollege
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De tweede grafiek toont welk aandeel verkeer inneemt in de rechterlijke beslissingen 2011 toegestuurd
aan het Comité P: 83 van de 188 dossiers (of 45%) zijn afkomstig van politierechtbanken (75) of van
correctionele rechtbanken (8) die zetelen in graad van beroep in verkeerszaken.
Grafiek 2: Belang van verkeer in de verdeling van de beslissingen 2011
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14.1.3 Beslissingen per gerechtelijk arrondissement
De tweede tabel bevat het totaalcijfer van de rechterlijke beslissingen (politierechtbank, correctionele
rechtbank en raadkamer samengeteld) toegestuurd per gerechtelijk arrondissement.
Tabel 13: Beslissingen per arrondissement

Antwerpen
Arlon

2009

2010

2011

9

11

6

3

3

3

14

7

3

Brussel N

9

11

23

Brussel F

13

14

14

Charleroi

20

27

33
10

Brugge

Dendermonde

4

8

Dinant

5

4

12

12

12

Eupen
Gent
Hasselt

3

1

Huy

6

3

3

Ieper

1

1

1

Kortrijk

3

6

3

3

6

Leuven
Liège

10

30

Marche

8
1

Mechelen

3

2

5

Mons

7

10

6

Namur

1

2

Neufchâteau

1

1

Nivelles

3

1

Oudenaarde

2

5

5

Tournai

2

8

3

Turnhout

2

3

2

Verviers

2

Veurne

5

3

1

Totaal

136

177

151

Tongeren

14.2

Vervolgde leden van de geïntegreerde politie

14.2.1 Aantal vervolgde leden van de geïntegreerde politie
De derde tabel geeft het aantal leden van de geïntegreerde politie weer die vervolgd werden in zaken
waarvoor een eindbeslissing genomen werd respectievelijk in 2009, 2010 en 2011. Logischerwijs zijn er
meer vervolgde leden van de geïntegreerde politie dan rechterlijke beslissingen. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen de leden van de lokale component en die van de federale component van
de geïntegreerde politie, alsook volgens de graad van de betrokkenen (inclusief Calogs).
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Tabel 14: Vervolgde leden van de geïntegreerde politie
2009

2010

2011

Lokale politie
Aspirant-agent

1

Agent

8

14

5

Inspecteur

109

169

121

Hoofdinspecteur

26

29

24

Commissaris

12

13

18

6

4

8

2

2

232

178

Aspirant-inspecteur

Hoofdcommissaris
Calog
Subtotaal

161

Federale politie
Aspirant-agent
Agent

1

Aspirant-inspecteur

1

Inspecteur

14

23

11

Hoofdinspecteur

19

5

16

Commissaris

7

2

Hoofdcommissaris

2

Calog
Subtotaal
Totaal

4

3

2

46

34

40

207

266

218

Grafiek 3: Leden van de lokale component vervolgd in 2009-2010-2011
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Grafiek 4: Leden van de federale component vervolgd in 2009-2010-2011
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14.2.2 Resultaten van de vervolgingen
De onderstaande tabellen schetsen een beeld van de rechterlijke beslissingen respectievelijk naar gelang
van de graad van het vervolgde lid van de geïntegreerde politie en van het ressort van het betrokken
hof van beroep.
De tabellen voor de jaren 2009 en 2010 werden vereenvoudigd en houden slechts rekening met één
enkel criterium: werden de feiten al dan niet bewezen verklaard? Dit blijkt immers in essentie de
belangrijke informatie te zijn waarop de aandacht gevestigd moet worden.
Tabel 15: Resultaat van de vervolgingen per graad

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met volledig
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

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Aspirant-agent

2011

Bewezen

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

1

2

1

Agent

8

2

13

2

Aspirant-inspecteur

1

Inspecteur

34

89

72

120

14

2

13

40

4

42

16

Hoofd-inspecteur

21

24

13

21

6

1

6

14

3

6

4

Commissaris

9

10

5

10

5

3

3

1

8

5

Hoofdcommissaris

7

1

3

1

4

4

1

1

Calog

0

4

0

5

1

1

1

1

71

136

95

171

59

29

Totaal

0

30

3

27

1

1

0

60

1

0

0

1

8
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Tabel 16: Resultaat van de vervolgingen per ressort van het hof van beroep

Gent

7

40

5

44

6

Liège

39

19

39

28

14

Mons

15

36

20

36

Totaal

71

136

95

171

14.3

2

10

14

2

22

1

1

10

3

27

10
0

30

6

1

60

2

7

2

1

15

14

13

4

3

3

2

11
0

Gevangenis/geldboete

39

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

4

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

26

Werkstraf

6

3

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Brussel

8

Werkstraf met volledig uitstel

24

Schuldigverklaring

27

Opschorting van de uitspraak

15

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Bewezen

4

Vrijspraak: andere

Niet bewezen

Antwerpen

Vrijspraak: verjaring

Bewezen

Buitenvervolgingstelling: andere

2011

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2010

Niet bewezen

2009

1

0

0

1

3

21

6

1

8

59

29

Per tenlastelegging

De rechterlijke beslissingen die het Comité P ontvangen heeft, worden in dit hoofdstuk geanalyseerd op
basis van de feiten die ten laste worden gelegd aan de leden van de geïntegreerde politie. De volgorde
van weergave stemt overeen met de structuur van het Strafwetboek. De tenlasteleggingen in
verkeerszaken zijn opgenomen in een afzonderlijke tabel, net als de tenlasteleggingen inzake een aantal
bijzondere wetten. De toelichting heeft betrekking op de rechterlijke beslissingen uitgesproken in 2011.
Statistisch gezien:
-

wordt per rechterlijke beslissing elk lid van de geïntegreerde politie afzonderlijk opgenomen in de
tabellen;

-

wordt met betrekking tot een lid van de geïntegreerde politie rekening gehouden met elke
tenlastelegging afzonderlijk;

-

wordt voor eenzelfde politielid de tenlastelegging slechts een keer opgenomen indien dezelfde
tenlastelegging herhaaldelijk voorkomt in dezelfde zaak. Men houdt enkel rekening met de zwaarste
tenlastelegging.
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14.3.1 Misdaden en wanbedrijven die de door de Grondwet gewaarborgde
rechten schenden
Tabel 17: Misdaden en wanbedrijven die de door de Grondwet gewaarborgde rechten schenden

wederrechtelijke /
willekeurige
aanhouding

3

daden van willekeur

32

4

1

1

woonstschennis

1

2

2

7

Gevangenis/geldboete

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig 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

Bewezen

2011

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2010

Niet bewezen

Bewezen

Niet bewezen

2009

3

6

Vijf politieambtenaren (in 4 zaken) worden schuldig bevonden aan wederrechtelijke of willekeurige
aanhouding van een burger. Die verontrustende zaken komen aan bod in het hoofdstuk “markante
feiten”. Twee andere zaken waarbij respectievelijk 1 en 3 politieambtenaren betrokken zijn, lopen uit op
een buitenvervolgingstelling, terwijl een derde zaak eindigt in een vrijspraak.
De opschorting van de uitspraak van veroordeling is toegekend aan 7 politieambtenaren die daden van
willekeur gepleegd hebben. Zes van hen, waaronder 3 in dezelfde zaak, hebben zich ook op
ongeoorloofde wijze toegang verschaft tot databanken.
In drie dossiers, waarin respectievelijk 1, 2 en 3 politieambtenaren betrokken zijn, loopt de vervolging
wegens woonstschennis uit op een buitenvervolgingstelling.

14.3.2 Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw
Tabel 18: Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw

8

1

inmenging
valse naam aannemen in het openbaar

1

5

Gevangenis/geldboete

1

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

8

2

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

2

valsheid in informatica

9

Werkstraf

valsheid als particulier

5

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

5

Werkstraf met volledig uitstel

15

Schuldigverklaring

11

Opschorting van de uitspraak

10

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Bewezen

17

Vrijspraak: andere

Niet bewezen

valsheid als ambtenaar

Vrijspraak: verjaring

Bewezen

Buitenvervolgingstelling: andere

2011

Buitenvervolgingstelling: verjaring

2010

Niet bewezen

2009

3
1
1
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Vijftien leden van de geïntegreerde politie worden schuldig verklaard aan valsheid in geschriften in hun
hoedanigheid van ambtenaar in 11 zaken (in 4 van hen zijn 2 politieambtenaren betrokken). De meeste
van die dossiers worden besproken in het hoofdstuk “markante feiten”.
Drie politieambtenaren, waaronder 2 in dezelfde zaak, genieten een opschorting van de uitspraak van
veroordeling wegens valsheid in informatica.

14.3.3 Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door
personen die een openbaar ambt uitoefenen
a) in de uitoefening van hun functie
Tabel 19: Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een openbaar
ambt uitoefenen

verduistering
vernietiging van een akte

1

4

1

Gevangenis/geldboete

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig
uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

8

Vrijspraak: verjaring

4

4

Buitenvervolgingstelling: andere

1

Buitenvervolgingstelling: verjaring

5

Bewezen

4

Samenspanning van ambtenaren

2011

Niet bewezen

Bewezen

2010

Niet bewezen

2009

1
1

knevelarij

1

belangenneming

1

1

1

omkoping

2

2

2

3

geweld zonder wettige reden

4

5

18

4

1

2

5

2

5

2

1

Vijf politieambtenaren worden schuldig verklaard aan verduistering. De 4 opschortingen van uitspraak
van veroordeling (2 dossiers waarin telkens 2 personen betrokken zijn) worden toegekend aan
politieambtenaren die drugs hebben weggegooid (in een vuilnisbak/in een goot) in plaats van de
procedure te volgen die voorzien is voor dergelijke gevallen (cf. hoofdstuk “markante feiten”).
Een commissaris wordt veroordeeld omdat hij een proces-verbaal vernietigd heeft en 2 inspecteurs, in 2
verschillende dossiers, worden schuldig verklaard (onder meer) aan belangenneming.
Acht politieambtenaren, in 6 verschillende zaken, worden schuldig verklaard aan het gebruik van geweld
zonder wettige reden tegen burgers. De opschorting van de uitspraak van veroordeling wordt toegekend
aan 5 inspecteurs. Twee andere inspecteurs worden veroordeeld tot een gevangenisstraf/een geldboete
met gedeeltelijk uitstel, terwijl een commissaris veroordeeld wordt tot een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf (ambtshalve ontslag op tuchtrechtelijk vlak). Die zaken worden besproken in het
hoofdstuk “markante feiten”, waarin ook een aantal dossiers aangehaald worden waarin de vervolgde
politieambtenaren vrijgepleit zijn.
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b) buiten de uitoefening van hun functie
Tabel 20: Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een openbaar
ambt uitoefenen buiten de uitoefening van hun functie

smaad

2

geweld

1

Gevangenis/geldboete

1

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig
uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

1

Vrijspraak: andere

1

Vrijspraak: verjaring

2

Buitenvervolgingstelling: andere

Bewezen

1

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Niet bewezen

2011

Bewezen

weerspannigheid

2010

Niet bewezen

2009

1

1

1
2

telefonisch afluisteren

1

Twee politieambtenaren worden schuldig bevonden aan weerspannigheid (in hun privéleven) tegenover
politieambtenaren die waren tussengekomen nadat zij hun partner geslagen hadden. Een derde
politieambtenaar, commissaris, wordt veroordeeld tot een effectieve geldboete voor zijn gedrag tijdens
een wegcontrole. Die zaak komt aan bod in het hoofdstuk “markante feiten”.
De opschorting van de uitspraak van veroordeling wordt toegekend aan een hoofdinspecteur die schuldig
verklaard wordt aan het afluisteren van privégesprekken of privételefoongesprekken (cf. hoofdstuk
“markante feiten”).

14.3.4 Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid
Tabel 21: Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid

1

Gevangenis/geldboete

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

3

Vrijspraak: verjaring

4

Buitenvervolgingstelling: andere

6

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Bewezen

3

bedreigingen

2011

Niet bewezen

vereniging van misdadigers

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

1
5

1

Een hoofdinspecteur wordt schuldig bevonden aan bedreigingen geuit tegen zijn echtgenote. Twee
inspecteurs worden vrijgesproken, in hetzelfde dossier, voor feiten van bedreigingen gepleegd in dienst
(cf. hoofdstuk “markante feiten”). De 4 andere vrijspraken in deze tabel (vereniging van misdadigers en
bedreigingen) hebben betrekking op evenveel verschillende dossiers.
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14.3.5 Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de
openbare zedelijkheid
Tabel 22: Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid

Gevangenis/geldboete

1

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

prostitutie/aanzetten tot
ontucht

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

1

Werkstraf

4

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

1

Werkstraf met volledig uitstel

2

Schuldigverklaring

verkrachting

Opschorting van de uitspraak

4

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

1

Vrijspraak: andere

5

Vrijspraak: verjaring

1

Buitenvervolgingstelling: andere

Bewezen

aanranding van de eerbaarheid

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Niet bewezen

2011

Bewezen

2010

Niet bewezen

2009

1
1

1

1

beelden strijdig met de goede
zeden

1

kinderpornografie

2

openbare zedenschennis

1

1

1

1

Een hoofdinspecteur wordt schuldig verklaard aan verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van
zijn levensgezellin. Hij wordt tevens ontzet uit de rechten genoemd in artikel 31 Strafwetboek
(waaronder het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen).
De rechter verleent opschorting van de uitspraak van veroordeling aan een inspecteur wegens het bezit
van kinderpornografie. Die inspecteur heeft onslag genomen uit de politie.
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14.3.6 Misdaden en wanbedrijven tegen personen
Tabel 23: Misdaden en wanbedrijven tegen personen

toedienen van schadelijke
stoffen

3

1

1

1

doodslag/moord

2

onmenselijke/onterende
behandeling

1

schuldig verzuim

6

3
2

4

1

7

niet-afgeven van kinderen

3

1

ontvoering en heling van
minderjarigen

1

woonstschennis

1

1

belaging

8

3

6

laster/eerroof/lasterlijke
aangifte

9

4

1

13

7

3

beroepsgeheim

1

Gevangenis/geldboete

4

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

2

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

1

Werkstraf

9

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

6

Werkstraf met volledig uitstel

8

Schuldigverklaring

2

Opschorting van de uitspraak

7

intrafamiliaal geweld

6

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

9

Vrijspraak: andere

31

Vrijspraak: verjaring

10

Buitenvervolgingstelling: andere

Bewezen

20

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Niet bewezen

2011

Bewezen

slagen en verwondingen

2010

Niet bewezen

2009

2

13
7

3

1

6
3

2

1
1

1
8

1

3

Met betrekking tot de feiten van slagen en verwondingen gepleegd buiten dienst: aan 3 leden van de
geïntegreerde politie wordt opschorting van de uitspraak van veroordeling verleend; een eenvoudige
schuldigverklaring wordt uitgesproken in een dossier; een politieambtenaar wordt veroordeeld tot een
gevangenisstraf/geldboete met gedeeltelijk uitstel; terwijl een effectieve gevangenisstraf uitgesproken
wordt in een ander dossier (reeds aangehaald voor “geweld zonder wettige reden”).
Met betrekking tot de feiten van slagen en verwondingen gepleegd in dienst: aan 6 leden van de
geïntegreerde politie wordt opschorting van de uitspraak van veroordeling verleend; 2 politieambtenaren
worden veroordeeld tot een gevangenisstraf/geldboete met gedeeltelijk uitstel.
Heel wat van die zaken worden besproken in het hoofdstuk “markante feiten”, waarin ook vrijspraken
wegens schietincidenten aan bod komen.
Zes leden van de geïntegreerde politie worden (in evenveel dossiers) schuldig verklaard aan slagen en
verwondingen toegebracht in de privésfeer. Een van hen is een commissaris die veroordeeld wordt tot
2 jaar gevangenisstraf met gedeeltelijk uitstel voor de helft van de straf en ook schuldig bevonden wordt
aan onterende behandeling van zijn echtgenote.
Een zaak waarin 4 inspecteurs vervolgd worden voor (onder meer) onmenselijke en onterende
behandeling alsook voor slagen en verwondingen loopt uit op 4 vrijspraken.
Aan een vrouwelijke commissaris wordt opschorting van de uitspraak van veroordeling verleend in een
dossier van toediening van schadelijke stoffen (cf. hoofdstuk “markante feiten”).
Drie politieambtenaren worden vrijgesproken van schuldig verzuim. Een zaak waarin 2 van hen
betrokken zijn, wordt toegelicht in de “markante feiten”.
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Aan twee inspecteurs wordt opschorting van de uitspraak van veroordeling verleend ingevolge feiten van
belaging ten aanzien van hun (ex-)vriendin. De 7 andere leden van de geïntegreerde politie vervolgd
wegens belaging buiten dienst worden vrijgesproken: in 5 van die dossiers doen de feiten zich voor in
een relationele context met betrekking tot de ex-partner.
Twaalf politieambtenaren – 1 hoofdinspecteur, 6 commissarissen, 3 hoofdcommissarissen en
2 korpschefs – worden onschuldig verklaard aan de beschuldigingen van belaging die sommige van hun
ondergeschikten tegen hen hadden geuit.
Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld voor feiten van laster ten aanzien van een collega. De andere
leden van de geïntegreerde politie vervolgd wegens laster, eerroof of lasterlijke aangifte ingediend bij de
overheid worden vrijgesproken. Twee dossiers betreffende een lasterlijke aangifte bij de overheid –
waarbij de burgerlijke partijen veroordeeld worden tot betaling van een schadevergoeding aan de
vervolgde ambtenaren – worden besproken in het hoofdstuk “markante feiten” dat zich ook buigt over
een ander dossier van lasterlijke aangifte bij de overheid: een politieambtenaar, beoogd in een klacht
ingediend bij het Comité P, keert zich tegen de opsteller van de klacht.
Twaalf politieambtenaren – 1 aspirant-inspecteur, 7 inspecteurs, 3 hoofdinspecteurs en 1 commissaris –
worden schuldig verklaard aan schending van het beroepsgeheim. Aan deze problematiek is een
afzonderlijk hoofdstuk gewijd.

14.3.7 Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen
Tabel 24: Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen

1

misbruik van vertrouwen

1

oplichting

3

3

1

2

1

heling

1

1

3

1

2

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

bedrieglijke verberging

2

brandstichting

1
1

1

1
3

2

1

De rechter verleent aan een agent, die een tankkaart van de politiezone gebruikt heeft voor zijn eigen
wagen, opschorting van de uitspraak van veroordeling voor huisdiefstal en diefstal door een openbaar
ambtenaar (cf. hoofdstuk “markante feiten”).
Een inspecteur wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf/geldboete met gedeeltelijk uitstel voor diefstal
door een openbaar ambtenaar en oplichting ten nadele van een bejaarde.
Een inspecteur wordt veroordeeld tot een geldboete met volledig uitstel voor feiten van oplichting
(alsook voor de schending van de wet op de kruispuntbank en de wet betreffende de bestraffing van
namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten) omdat hij op internet valse merkparfums
verkocht heeft.
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Gevangenis/geldboete

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

2

1

diefstal door een openbaar
ambtenaar

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak: andere

4

Vrijspraak: verjaring

2

Buitenvervolgingstelling: andere

Bewezen

2

Buitenvervolgingstelling: verjaring

Niet bewezen

4

huisdiefstal

vernieling/beschadiging

2011

Bewezen

diefstal

2010

Niet bewezen

2009
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Drie politieambtenaren (in 3 verschillende dossiers) worden schuldig bevonden aan vernieling van een
omheining (en van een wagen in 1 geval).

14.3.8 Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid
van informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan
opgeslagen, verwerkt of overgedragen worden
Tabel 25: Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen
en van de gegevens die door middel daarvan opgeslagen, verwerkt of overgedragen worden

databanken

6

1

1

1

Gevangenis/geldboete

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig 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

2011

Bewezen

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

5

Aan vijf leden van de geïntegreerde politie wordt opschorting van de uitspraak van veroordeling verleend
voor feiten van schending van artikel 550bis Strafwetboek. Een dossier heeft betrekking op
3 politieambtenaren. In de twee andere dossiers is er ook sprake van schending van het beroepsgeheim.

14.3.9 Verkeer
Tabel 26: Verkeer

geen verzekering

1
8

2

1

1

Gevangenis/geldboete

5

5

9

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

geen technisch
keuringsbewijs

14

2

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

13

3

Werkstraf

11

7

4

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

9

1

2

Werkstraf met volledig uitstel

4

snelheidsovertreding

54

Schuldigverklaring

vluchtmisdrijf

Opschorting van de uitspraak

7

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

17

1

Vrijspraak: andere

1

slagen en verwondingen

Vrijspraak: verjaring

dronkenschap aan het stuur

Buitenvervolgingstelling: andere

49

Buitenvervolgingstelling: verjaring

3

Bewezen

alcoholintoxicatie

andere

Niet bewezen

2011

Bewezen

2010

Niet bewezen

2009

1

31

6

6

1

4

1

5

2

7

8

2

2

3
1

2

2

3

1

1

1

3

1

5

15

3

4

1

1

2
3

1

20

Tweeënveertig leden van de geïntegreerde politie worden vervolgd voor rijden in staat van
alcoholintoxicatie buiten dienst. Met uitzondering van één dossier, worden de feiten telkens bewezen
verklaard. De staat van dronkenschap is overigens bewezen in 8 van die dossiers.
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Twee leden van de geïntegreerde politie worden vervolgd voor rijden in staat van alcoholintoxicatie in
dienst: een vrijspraak en een veroordeling.
Vijf leden van de geïntegreerde politie worden schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en
verwondingen ten gevolge van verkeersongevallen. Twee van die zaken betreffen feiten die zich
voorgedaan hebben in het kader van de dienstuitoefening.
Zeven leden van de geïntegreerde politie worden bestraft voor vluchtmisdrijf, waarvan 1 naar aanleiding
van een ongeval dat zich voordeed in dienst.
Negentien van de 22 snelheidsovertredingen ten laste gelegd van leden van de geïntegreerde politie
(alle buiten dienst) worden bewezen verklaard.
De dossiers in verband met geen technisch keuringsbewijs en geen verzekering houden alle verband met
feiten gepleegd in de privésfeer.
De 5 verkeersdossiers betreffende feiten gepleegd in dienst worden besproken in het hoofdstuk
“markante feiten”.
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14.3.10

Bijzondere wetten

Tabel 27: Bijzondere wetten

BTW-wetboek 53
drugswet

2

2

2

besluitwet dronkenschap 55

3

2

6

1

Gevangenis/geldboete

1

antiracismewet 56

1

57

4

1

1

1

wet politieambt 58

1

wet verwerking persoonsgegevens

59

wet welzijn werknemers 60

2

1

2

3
2

1
4

2

2

Belgacomwet 62

2

wapenwet 63

2

1

1
1

1

anti-namaakwet 64

1
1

1

1
1

KB verklaringen in verband met subsidies,
vergoedingen en toelagen 65

1

KB rookverbod in openbare plaatsen 66

1

KB bevolkingsregisters

1

2

wet kruispuntbank 61

bosdecreet 68

Gevanigens/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig 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

2011

1

54

Rijksregisterwet

Bewezen

2010

Niet bewezen

Bewezen

Niet bewezen

2009

67

2

1

2
1

Vijf inspecteurs (in 4 zaken) worden schuldig verklaard aan inbreuken op de drugswet. Twee dossiers
handelen over het bezit van cocaïne in de privésfeer. De twee andere dossiers houden enig verband met
de beroepsactiviteit: een inspectrice wordt veroordeeld omdat ze drugs gebruikt heeft op haar
werkplaats; terwijl het andere dossier gaat over twee inspecteurs waarbij de ene de rol van
tussenpersoon speelde ten gunste van anderen, onder meer de tweede inspecteur.

53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

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.
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.
Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het
handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.
Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten.
Koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en
toelagen.
Koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen.
Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.
Bosdecreet van 13 juni 1990 (Vlaamse Gemeenschap).
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Een zaak waarin 4 inspecteurs vervolgd worden (onder meer) wegens schending van de racismewet
loopt uit op 4 vrijspraken.
Zeven politieambtenaren, waarvan 4 in dezelfde zaak, worden schuldig verklaard aan onwettige
raadplegingen van het Rijksregister; 3 politieambtenaren aan schending van de privacywet, terwijl een
andere politieambtenaar de ANG niet correct gevoed heeft (wet op het politieambt).
De 6 politieambtenaren vervolgd wegens schending van de wet op het welzijn op het werk (waarvan 3 in
een dossier en 2 in een ander dossier) worden vrijgesproken.
De veroordelingen voor schending van de wet op de kruispuntbank en de wet betreffende de bestraffing
van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten zijn uitgesproken in de eerder aangehaalde
zaak van verkoop van parfum op internet (cf. “oplichting”).
De rechter verleent aan een inspecteur opschorting van de uitspraak van veroordeling voor illegaal
wapenbezit buiten dienst. Een commissaris wordt veroordeeld voor het dragen van een verboden wapen
(uitschuifbare matrak) tevens buiten dienst. Een andere commissaris wordt vrijgesproken terwijl hij
vervolgd werd (onder meer) voor verduistering en illegaal wapenbezit in het kader van de procedure
waarbij burgers afstand deden van hun wapens.

14.4

Markante feiten

Sommige rechterlijke beslissingen die in 2011 uitgesproken werden, verdienen bijzondere aandacht,
hetzij wegens de tenlasteleggingen op basis waarvan de leden van de geïntegreerde politie werden
veroordeeld, hetzij door de motiveringen en de bijzondere beschouwingen waarvan de beslissing gewag
maakt, hetzij wegens een combinatie van beide factoren.
Om de anonimiteit van de beoogde personen in de mate van het mogelijke te waarborgen, zijn de
namen van de leden van de geïntegreerde politie uiteraard niet vermeld. Hetzelfde geldt voor de
plaatsen waar de hoven en rechtbanken die de uitspraken gedaan hebben, zitting houden.

14.4.1 Willekeurige aanhouding
Vijf politieambtenaren – 2 commissarissen, 1 hoofdinspecteur en 2 inspecteurs (in dezelfde zaak) –
worden schuldig verklaard aan wederrechtelijke en willekeurige aanhouding. Een beslissing tot vrijspraak
van een inspecteur verdient in dit verband ook aandacht.
(1) Een commissaris wordt veroordeeld voor twee zaken van wederrechtelijke en willekeurige
aanhouding. De eerste betreft de aanhouding van 4 personen. Voor het hof van beroep « les
arrestations administratives des 4 jeunes gens ont été décidées par le prévenu alors qu’il n’existait
aucune absolue nécessité pour la tranquillité publique d’y procéder ou qu’il n’existait aucun indice ou
circonstance indiquant que ces jeunes gens se préparaient à commettre une infraction mettant
gravement en danger la tranquillité ou la santé publique ».
« Le fait que les décisions d’arrestation effectuées par le prévenu ont été avalisées le jour des faits par
le commissaire divisionnaire […], sur base d’un simple rapport verbal fait […] par téléphone, n’est pas de
nature à faire perdre son caractère illégal et arbitraire à la décision du prévenu et cela d’autant plus que
le commissaire […] n’a pas partagé cette décision d’entérinement et qu’il a ajouté que, selon lui, le
prévenu a réussi à convaincre le commissaire divisionnaire qu’il allait perdre la face si les jeunes gens
étaient relâchés » 69.
De tweede zaak houdt verband met de aanhouding van een jong meisje dat protesteerde tegen de
aanhouding van haar vriend. Het hof wijst erop dat verschillende getuigen, waaronder een
politieambtenaar, benadrukken « n’avoir assisté à aucune scène de rébellion de la part de la jeune fille
qui marquait uniquement sa désapprobation face à l’interpellation de […] par le prévenu ;

69

Vrije vertaling: “werd de beslissing tot bestuurlijke aanhouding van de 4 jongeren genomen door de beklaagde, terwijl die
niet absoluut noodzakelijk was voor de openbare rust of er geen aanwijzingen of omstandigheden waren dat die jongeren
zich voorbereidden om een strafbaar feit te plegen dat de openbare rust of veiligheid ernstig in het gedrang brengt”.
“Dat de beslissingen tot aanhouding verricht door de beklaagde op de dag van de feiten goedgekeurd werden door
hoofdcommissaris […], op basis van een eenvoudig mondeling verslag, […] telefonisch uitgebracht, is niet van aard om de
beslissing van de beklaagde haar wederrechtelijke en willekeurige karakter te doen verliezen, temeer daar commissaris […]
die beslissing tot goedkeuring niet deelde en hij eraan toegevoegd heeft dat, volgens hem, de beklaagde erin geslaagd is om
de hoofdcommissaris ervan te overtuigen dat hij gezichtsverlies zou lijden als de jongeren vrijgelaten werden”.
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Cette désapprobation verbale était au demeurant justifiée par l’arrestation musclée de […] par le
prévenu, alors qu’il était simplement en train d’uriner contre un mur sans qu’il y ait eu trouble manifeste
de l’ordre public » 70.
Het hof van beroep bevestigt de gevangenisstraf van een jaar met uitstel gedurende vijf jaar en een
geldboete van 1100 EUR uitgesproken door de correctionele rechtbank. Het hof meent dat de
opschorting van de uitspraak van veroordeling terecht geweigerd werd « égard à la nécessité d’un rappel
ferme de la norme en raison de la gravité des faits commis par le prévenu dans le cadre de ses fonctions
de policier » 71 en onderstreept dat: « La durée de l’emprisonnement tient compte du caractère arbitraire
des comportements répétés du prévenu, des violences exercées à ces occasions et de la nécessité de
rappeler avec fermeté que l’exercice de la fonction de policier ne peut s’accomplir que dans le respect de
la loi et non en fonction d’une conception très personnelle d’une mission de protecteur de l’ordre public ;
En effet, le prévenu voulait faire cesser le comportement de certains jeunes dans certains quartiers
‘même en cas de manque de réaction de toutes les autorités administratives, judiciaires, parentales ou
autres’ » 72 73.
(2) Een persoon (X) biedt zich op het commissariaat aan om er het beslag dat gelegd was op zijn
voertuig, omdat het niet verzekerd was, te laten opheffen. Een hoofdinspecteur weigert zich ermee bezig
te houden onder het voorwendsel dat hij op patrouille moet vertrekken. Ze verheffen hun stem, de
situatie is gespannen en de hoofdinspecteur wil die persoon het commissariaat doen verlaten, « au
moment où [il] parvient à fermer la porte, la planche de bois à usage de poignée que tirait [X] va céder.
À ce moment, [X] a traité le policier de ‘connard’ » 74. De hoofdinspecteur gaat dan over tot aanhouding
van die persoon. De correctionele rechtbank « cette privation de liberté apparaît comme une réaction
épidermique d’un policier victime d’injures et contrarié dans l’exécution de son travail. À ce titre, elle ne
respecte pas les conditions de l’article 31 de la loi sur la fonction de police qui fixe les conditions strictes
auxquelles doit répondre une arrestation administrative. Ainsi les raisons précises de l’arrestation n’ont
pas été communiquées à l’intéressé. Tout au plus, il se déduit du dossier que l’objectif était de permettre
à [la victime] de se calmer. Ce dernier reconnaît d’ailleurs ne pas s’être opposé à sa mise en cellule,
pensant que cela ne durerait qu’un quart d’heure. De surcroît, il ressort du dossier que l’intéressé n’a
pas pu avertir une personne de confiance (article 31 in fine et 33quater de la loi sur la fonction de
police) et que les conditions formelles de l’article 33ter de la loi sur la fonction de police n’ont pas été
respectées. De plus, [la victime] n’a pas signé le registre d’écrou et l’annexe relative à l’inventaire » 75.
De correctionele rechtbank wenst voor de straf meer bepaald rekening te houden met « le peu de cas
que le prévenu fait de la liberté individuelle s’agissant de procéder à l’arrestation administrative d’un
individu certes énervé et grossier mais ne constituant pas une réelle menace pour la tranquillité
publique. Il est essentiel que des actes d’une telle importance soient accomplis dans le strict respect des

70

Vrije vertaling: “dat ze niet hebben gezien dat het jong meisje weerstand bood, zij gaf enkel te kennen dat ze de controle
van […] door de beklaagde afkeurde; die mondelinge afkeuring was trouwens gerechtvaardigd door de hardhandige
aanhouding van […] door de beklaagde, terwijl hij alleen maar tegen een muur aan het plassen was en er geen sprake was
van een duidelijke verstoring van de openbare orde”.
71
Vrije vertaling: “gezien de noodzaak om krachtig de norm in herinnering te brengen wegens de ernst van de feiten gepleegd
door de beklaagde in het kader van zijn functie als politieambtenaar”.
72
Dossier 2006/49186.
73
Vrije vertaling: “De duur van de gevangenisstraf houdt rekening met het willekeurige karakter van de herhaaldelijke
gedragingen van de beklaagde, het daarbij gebruikte geweld en de noodzaak om er ten stelligste aan te herinneren dat de
uitoefening van het politieambt enkel kan gebeuren in naleving van de wet en niet in functie van een zeer persoonlijke
opvatting van een opdracht van beschermer van de openbare orde;
De beklaagde wilde immers een einde maken aan het gedrag van sommige jongeren in sommige wijken ‘zelfs bij gebrek aan
reactie van alle bestuurlijke, gerechtelijke of andere overheden of van het ouderlijk gezag’”.
74
Vrije vertaling: “op het ogenblik dat [hij] erin slaagt de deur te sluiten, begeeft de houten plank die dienst deed als klink en
waaraan [X] trok het. Op dat ogenblik schold [X] de politieambtenaar uit voor ‘connard’”.
75
Vrije vertaling: “lijkt die vrijheidsberoving een hevige maar oppervlakkige reactie van een politieambtenaar die wordt
beledigd en tegengewerkt in de uitoefening van zijn werk. In dat opzicht voldoet ze niet aan de voorwaarden van artikel 31
van de wet op het politieambt dat de strikte voorwaarden vastlegt waaraan een bestuurlijke aanhouding moet
beantwoorden. Zo werden de precieze redenen voor de aanhouding niet aan de betrokkene meegedeeld. Hooguit kan uit het
dossier worden afgeleid dat de doelstelling was om [het slachtoffer] toe te laten te kalmeren. Het slachtoffer erkent
trouwens dat hij zich niet verzet heeft tegen zijn opsluiting in de cel, omdat hij dacht dat het maar een kwartiertje zou
duren. Bovendien blijkt uit het dossier dat de betrokkene geen vertrouwenspersoon heeft kunnen verwittigen (artikel 31 in
fine en 33quater van de wet op het politieambt) en dat de vormelijke voorwaarden van artikel 33ter van de wet op het
politieambt niet nageleefd werden. Daarenboven heeft [het slachtoffer] het opsluitingsregister en de bijlage betreffende de
inventaris niet ondertekend”.
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règles légales applicables » 76: eenvoudige opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende
3 jaar 77.
(3) Een commissaris houdt een persoon aan die hij “zichtbaar dronken” verklaard heeft en die een
gevaar betekent voor zichzelf en voor anderen. Andere politieambtenaren getuigen echter dat hoewel de
persoon zeker gedronken had, hij niet in staat van dronkenschap was, dat zijn kleren niet in de war
waren en dat hij geen gevaar betekende voor zichzelf noch voor anderen. Ze achtten het nodig dat de
persoon werd meegenomen naar het politiekantoor om er de gebruikelijke formaliteiten te vervullen,
maar een bestuurlijke aanhouding van die persoon leek hen niet absoluut noodzakelijk.
De rechtbank oordeelt dat een samenloop van factoren « qui constituent des présomptions graves,
précises et concordantes, permet de retenir qu’en dépit des allégations du prévenu, il a illégalement et
arbitrairement procédé à la détention administrative de […], agissant par pure volonté ou caprice, sans
pouvoir invoquer aucune règle à l’appui de son action dès lors que l’état d’ivresse est contredit par les
témoins et que les déclarations du prévenu sont contredites ou contradictoires entre elles » 78.
De correctionele rechtbank legt hem een gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete van 275 EUR
op, beide met gedeeltelijk uitstel (2/3) gedurende 3 jaar. Het hof van beroep schrapt het uitstel voor de
geldboete (de commissaris wordt ook schuldig verklaard aan geweld zonder wettige reden en slagen en
verwondingen; ambtshalve ontslag) 79.
(4) De dader van een poging tot diefstal bij nacht wordt door een politiepatrouille opgepakt, geboeid en
een tijdje rondgereden in een politiecombi met het oog op het aantreffen van zijn kompaan. Uiteindelijk
zet men betrokkene een zevental kilometer buiten de stad af, waarbij men hem grondig fouilleert, van
zijn boeien ontdoet en met pepperspray in de ogen spuit. Bij de veroordeling wegens het
wederrechtelijke en willekeurige aanhouden van de twee inspecteurs merkt de correctionele rechtbank
op: “dat de gepleegde feiten ernstig en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. De feiten zijn bijzonder
laakbaar. Dergelijk handelen tast het vertouwen in het openbaar gezag aan en vormt een inbreuk op de
individuele vrijheden die een pijler uitmaken van onze democratische rechtstaat”. Ten aanzien van één
van de twee inspecteurs die bijkomend wordt veroordeeld voor het toebrengen van opzettelijke slagen
en verwondingen, vermeldt de rechter dat: “niet alleen een individu onrechtmatig en willekeurig door
eerste beklaagde van zijn vrijheid werd beroofd, eerste beklaagde gebruikte ook volkomen zinloos
geweld hetgeen uit hoofde van zijn functie des te verwerpelijker is. De straftoemeting moet niet alleen
de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet
dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten
schuldig te maken, hem aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de
wet” 80.
(5) Bij het uitspreken van een vrijspraak merkt de correctionele rechtbank op dat: “Voor de toepassing
van artikel 147 Strafwetboek dat de agent van de openbare macht straft wanneer hij wederrechtelijk en
willekeurig een of meer personen aanhoudt of doet aanhouden, gevangen houdt of doet houden, is
onder meer vereist dat de aanhouding willekeurig was, hetgeen impliceert dat de gezagdrager louter
willekeurig tewerk gegaan is of in een gril heeft gehandeld, zonder tot staving van zijn optreden enige
regel te kunnen aanvoeren, of dat hij een zware fout heeft begaan ten gevolge van een zodanig
onverschoonbaar gebrek aan kennis dat dit volslagen onwaarschijnlijk is (Cass. 26 september 1990, AR
8300, Pas. 1990, deel I)”;
Si la partie civile était bien dans l’état décrit par les policiers, l’arrestation se justifiait […] ;
Le contexte de menaces proférées avant la demande d’intervention est encore confirmé par un autre
témoin […] ;
76

Vrije vertaling: “het geringe belang dat de beklaagde hecht aan de individuele vrijheid wanneer hij overgaat tot de
bestuurlijke aanhouding van een persoon, die weliswaar geagiteerd en onbeleefd is, maar die geen echte bedreiging vormt
voor de openbare rust. Het is essentieel dat handelingen van dergelijk belang vervuld worden in strikte naleving van de
toepasbare wettelijke regels”.
77
Dossier 2009/130719.
78
Vrije vertaling: “die ernstige, precieze en overeenstemmende vermoedens inhouden, toelaat om aan te nemen dat in weerwil
van de beweringen van de beklaagde, hij op wederrechtelijke en willekeurige wijze overgegaan is tot de bestuurlijke
opsluiting van […], daarbij louter willekeurig te werk gegaan is of in een gril heeft gehandeld, zonder tot staving van zijn
optreden enige regel te kunnen aanvoeren gegeven het feit dat de staat van dronkenschap tegengesproken wordt door de
getuigen en dat de verklaringen van de beklaagde tegengesproken worden of aan elkaar tegengesteld zijn”.
79
Dossier 2009/83771.
80
Dossier 2012/28394.
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Le doute doit profiter au prévenu, quelle que soit sa qualité, et en l’espèce il n’existe pas d’élément
objectif suffisant pour considérer que les policiers ne disent pas la vérité quant à l’attitude de la partie
civile qui aurait justifié leur décision de l’arrêter administrativement et qu’au contraire ils auraient agi
par pure volonté ou caprice au mépris des règles » 81 82.

14.4.2 Processen-verbaal
De nadruk moet worden gelegd op verscheidene zaken die verband houden met het opstellen van valse
processen-verbaal. In de eerste zaak wil de vervolgde politieambtenaar zichzelf beschermen door een
geantidateerd proces-verbaal op te stellen. In de drie volgende zaken is de bedoeling nog steeds
beschermen, maar gaat het om een derde.
(1) Een inspecteur wordt schuldig verklaard aan het opstellen van een geantidateerd proces-verbaal
wegens smaad. Op 15 oktober 2009 hebben de inspecteur en de heer X een woordenwisseling op de
speelplaats van een school. Op 19 november 2009 wordt de inspecteur intern het korps verhoord
ingevolge een klacht over zijn gedrag ingediend door de directie van de school. Op 23 november 2009
stelt de inspecteur een proces-verbaal wegens smaad op lastens de heer X met 4 november 2009 als
opmaakdatum. De correctionele rechtbank wijst erop dat: « en indiquant le procès-verbal avait été
rédigé par lui à une date antérieure à son audition du 19 novembre 2009, le prévenu a voulu faire croire
que ce procès-verbal avait été rédigé à un moment non suspect et ainsi éviter qu’il apparaisse comme
une réponse à son audition du 19 novembre 2009 préalable à une éventuelle procédure disciplinaire.
Le prévenu a ainsi poursuivi un avantage illégitime » 83 en de correctionele rechtbank oordeelt dat « les
dénégations du prévenu ne sont pas crédibles » 84.
Bij de beoordeling van de aard van de straf en de strafmaat wil de rechtbank rekening houden met:
« de la gravité des faits commis, particulièrement dans le chef d’un inspecteur de police ;
du trouble causé à l’ordre public qu’il est pourtant censé préserver ;
du discrédit que le comportement du prévenu fait planer sur la fonction de policier et ;
de l’avantage que la fraude était susceptible de lui procurer.
En revanche, le Tribunal aura égard à l’absence d’antécédent judiciaire dans le chef du prévenu et au
fait qu’il n’a, semble-t-il, jamais démérité pendant ses trente-trois années de service dans la police » 85.
De correctionele rechtbank veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete
van 143 EUR, beide met uitstel gedurende 3 jaar 86.
(2) Een inspecteur wordt vervolgd omdat hij, met behulp van geweld of bedreigingen, een slachtoffer
van slagen en verwondingen gedwongen heeft om een intrekking van klacht te ondertekenen. In eerste
aanleg wordt hij schuldig bevonden, maar door het hof van beroep wordt hij vrijgesproken voor deze
tenlastelegging.
In diezelfde zaak veroordeelt het hof van beroep hem daarentegen omdat hij de omstandigheden die
hem ertoe brachten een proces-verbaal op te stellen, verdraaid heeft, « se rendant coupable d’un faux
intellectuel dans l’espoir de réduire les risques d’une procédure judiciaire qui aurait pu être diligentée
81

Dossier 2008/60420.
Vrije vertaling: “Indien de burgerlijke partij zich wel in de staat beschreven door de politieambtenaren bevond, was de
aanhouding gerechtvaardigd […]; De context van de bedreigingen geuit voor de vraag om interventie wordt nog bevestigd
door een andere getuige […]; De beklaagde geniet het voordeel van de twijfel, ongeacht zijn hoedanigheid, en in casu zijn er
geen objectieve elementen die voldoende zijn om te beschouwen dat de politieambtenaren niet de waarheid spreken met
betrekking tot de houding van de burgerlijke partij die hun beslissing om hem bestuurlijk aan te houden gerechtvaardigd zou
hebben en dat ze, integendeel, louter willekeurig te werk gegaan zouden zijn of in een gril gehandeld zouden hebben in
weerwil van de regels”.
83
Vrije vertaling: “door aan te geven dat het proces-verbaal door hem opgesteld was op een datum voorafgaand aan zijn
verhoor van 19 november 2009, wilde de beklaagde doen geloven dat dit proces-verbaal opgesteld was in tempore non
suspecto en zo vermijden dat het zou voorkomen als een antwoord op zijn verhoor van 19 november 2009 voorafgaand aan
een eventuele tuchtprocedure. De beklaagde heeft aldus een onrechtmatig voordeel nagestreefd”.
84
Vrije vertaling: “de ontkenning van de beklaagde niet geloofwaardig is”.
85
Vrije vertaling: “de ernst van de gepleegde feiten, in het bijzonder in hoofde van een inspecteur van politie; de verstoring
van de openbare orde die hij nochtans geacht wordt te bewaren; het verlies van vertrouwen in het politieambt dat het
gedrag van de beklaagde met zich meebrengt en; het voordeel dat het bedrog hem diende op te leveren. Daarentegen, zal
de Rechtbank rekening houden met de afwezigheid van gerechtelijke antecedenten in hoofde van de beklaagde en met het
feit dat hij, klaarblijkelijk, tijdens zijn drieëndertig dienstjaren bij de politie nooit tekortgeschoten is”.
86
Dossier 2010/26800.
82
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contre une de ses connaissances » 87. Het hof van beroep onderstreept dat: « le prévenu a cherché à
dissimuler la confrontation qu’il a organisée entre la victime et son agresseur et voulu taire
l’arrangement convenu justifiant le retrait de plainte.
C’est précisément parce qu’un ami était en cause que [le prévenu] devait faire preuve de prudence et
s’abstenir d’intervenir pour éviter un reproche de partialité. Le mal est encore plus grand lorsque comme
en l’espèce cette intervention est occulte et déguisée au vu de la force probante qui s’attache aux
procès-verbaux de la police.
La gravité objective des faits, l’atteinte portée à l’honneur de la police et à la confiance que la population
lui témoigne s’opposent au prononcé de la suspension de la condamnation […] » 88: een gevangenisstraf
van 6 maanden en een geldboete van 143 EUR, beide met uitstel gedurende 3 jaar 89.
(3) De correctionele rechtbank verleent twee politie-inspecteurs de gunst van opschorting van de
uitspraak van veroordeling gedurende 1 jaar wegens het plegen als openbaar officier of ambtenaar van
valsheid in geschriften door bij het opstellen van het proces-verbaal van vluchtmisdrijf de verdachte
partij te vermelden als onbekende niettegenstaande de identiteit van de verdachte partij gekend is. Dit
met het bedrieglijk opzet dat de verdachte partij zich zou kunnen onttrekken aan haar strafrechtelijke
verantwoordelijkheid en een schadevergoeding. De twee inspecteurs houden de mogelijkheid open om
door middel van een navolgend proces-verbaal de identiteit van de aanrijder aan de vervolgende
overheid kenbaar te maken, indien de aanrijder het nadeel niet vergoed zou hebben. De rechter merkt
op dat: “er dient vastgesteld te worden dat er sprake is van schade aan een beschermd belang, met
name het openbaar belang of de openbare trouw die vereist dat een geïdentificeerde pleger van een
vluchtmisdrijf wordt kenbaar gemaakt aan de overheid bevoegd voor vervolging. Waar beklaagden
verwijzen naar de praktijk van het politiesepot, dient er op gewezen te worden dat het politiesepot in
dergelijke aangelegenheden (aanrijding met vluchtmisdrijf) niet wettelijk geregeld is en dat het
politiesepot er in bestaat om eventueel geen PV op te stellen, terwijl in dit geval wel degelijk PV werd
opgesteld, zij het met bewust onvolledige informatie” 90.
(4) Twee politie-inspecteurs die naar aanleiding van een verkeersongeval met materiële schade worden
opgeroepen, vermelden op de interventiefiche dat de ademtest van beide partijen negatief is en in de
bijhorende historiek objecten stellen ze dat een ademtest wordt afgenomen. In werkelijkheid leggen de
betrokken politiefunctionarissen echter zelf een ademtest af. Bij de toekenning van de straf wijst de
correctionele rechtbank op het feit dat “de feiten ernstig zijn en maatschappelijk onaanvaardbaar.
Beklaagde dient te beseffen dat de feiten, gelet op zijn functie bijzonder laakbaar zijn. Dergelijk
handelen tast het vertrouwen in het openbaar gezag aan”. De correctionele rechtbank gelast dan ten
aanzien van betrokkenen de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende drie jaar wegens
het plegen van valsheid in informatica 91.
Andere zaken betreffende valse processen-verbaal (of onvolledige processen-verbaal), waarvan 2 inzake
drugs, wijzen op hun beurt op een zeker gebrek aan professionalisme. In dit verband wordt ook
aandacht besteed aan een zaak waarin een politieambtenaar weigerde een klacht te akteren.
(5) Twee inspecteurs komen, rond 4 uur ‘s ochtends, tussen in een, naar ze aanvankelijk denken, geval
van sluikstorten van vuilnis in een haag. Een getuige, die anoniem wenst te blijven, wijst hen de plaats
aan waar een verdachte zak neergezet werd door een automobilist. De inspecteurs stellen vast dat de
zak verdachte bolletjes bevat en « ignorant que l’immatriculation du véhicule […] a pu être relevée, […]
estiment que l’affaire n’en vaut pas la peine et que l’auteur ne pourra être identifié. Ils décident alors de
jeter les boulettes dans une bouche d’égout près de l’église (après s’être assurés, disent-ils que de l’eau

87
88

89
90
91

Vrije vertaling: “door zich schuldig te maken aan een intellectuele valsheid in de hoop het risico op een gerechtelijke
procedure die tegen een van zijn kennissen ingesteld had kunnen worden, te verminderen”.
Vrije vertaling: “de beklaagde heeft getracht de confrontatie die hij georganiseerd had tussen het slachtoffer en diens
agressor te verbergen en wilde de getroffen regeling die de intrekking van klacht rechtvaardigde verzwijgen. Net omdat een
vriend erbij betrokken was, moest [de beklaagde] blijk geven van voorzichtigheid en zich ervan onthouden tussen te komen
om te vermijden dat hem partijdigheid kon worden verweten. De fout is des te groter wanneer, zoals in casu, die
tussenkomst geheim en verhuld is gezien de bewijskracht die gehecht wordt aan de processen-verbaal van de politie. De
objectieve ernst van de feiten, de aantasting van de eer van de politie en van het vertrouwen dat de bevolking in haar stelt,
zijn in tegenspraak met de opschorting van de uitspraak van veroordeling […]”.
Dossier 2007/81231.
Dossier 2011/23659.
Dossier 2010/105813.
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coulait) et déposent le sac en plastic dans le container présent devant le commissariat » 92.
‘s Anderendaags informeert een andere politieambtenaar, die onrechtstreeks de feiten vernomen had
van een buurman, naar het gevolg dat aan de zaak voorbehouden was … De twee inspecteurs worden
vervolgd omdat ze een vals interventieverslag opgesteld (en gebruikt) hebben waarin ze vermeldden dat
er geen zak was aangetroffen en wegens verduistering van de zak in kwestie. Tijdens de zitting
bevestigen de twee inspecteurs hun bekentenis, waarbij de ene “het late uur en de vermoeidheid”
aanvoert en de andere toegeeft “dat ze zo gehandeld hebben om het einde van hun avond lichter te
maken”.
Het hof van beroep benadrukt dat « les procès-verbaux et comptes-rendus d’intervention rédigés par les
fonctionnaires de police constituent des pièces essentielles d’un dossier répressif, dont l’exactitude doit,
sans aucune exception, être au-dessus de tout soupçon – sous peine de compromettre gravement le bon
fonctionnement du service public de la justice. La fatigue des prévenus à l’issue d’une nuit de travail et
leur opinion, d’ailleurs erronée, sur les chances d’identifier le suspect, ne peuvent excuser ni la rédaction
d’un compte-rendu d’intervention falsifié, ni la destruction des éléments de preuve recueillis.
Aucun élément du dossier ne permettant de retenir que les prévenus auraient agi de la sorte dans une
but de consommation personnelle ou de revente des boulettes litigieuses, il convient de retenir qu’ils ont
agi par simple négligence » 93. Het hof wijst er ook op dat de omstreden bolletjes nooit geanalyseerd
konden worden en dat er bijgevolg geen zekerheid bestaat dat de zak daadwerkelijk drugs bevatte.
Met betrekking tot de straf is het hof van mening dat « en dépit de la gravité intrinsèque des faits, qui
relèvent du manque de conscience professionnelle, le premier juge a choisi, à juste titre, d’opter pour
une mesure qui permet d’éviter des conséquences irrémédiables sur la carrière des prévenus – ce qui
n’est pas souhaitable, les intéressés n’ayant apparemment aucun antécédent pénal ou disciplinaire et
comptant chacun plus de 10 ans d’ancienneté. Le premier juge a en outre relevé que les prévenus
avaient pris conscience de la gravité des faits et exprimé des regrets sincères » 94 en bevestigt het de
opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar ten aanzien van de twee inspecteurs 95.
(6) Bij de gelasting van de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende drie jaar lastens
een hoofdinspecteur en inspecteur wegens verduistering door een persoon die een openbaar ambt
uitoefent van zaken die hij uit kracht of uit hoofde van zijn ambt onder zich heeft naar aanleiding van
het weggooien van een hoeveelheid drugs die bij een verdachte worden aangetroffen, merkt de
correctionele rechter op dat “door als politieman aan een ondergeschikte opdracht te geven om drugs
die bij een verdachte werd aangetroffen weg te gooien en door aan dit bevel te voldoen, beide
beklaagden zowel voor politieagent maar ook voor procureur en rechter hebben gespeeld. Als
politieambtenaren zijn ze daarenboven verplicht om van elke misdaad of wanbedrijf waarvan zij kennis
krijgen bericht te geven aan de Procureur des Konings” 96.
(7) Een wijkinspecteur wordt vervolgd omdat hij verslagen heeft opgesteld ter staving van de
daadwerkelijke woonplaats van 7 personen op hetzelfde adres, zonder dat hij ter plaatse de nodige
controles verricht had. Het hof wijst erop dat « il incombe à un agent de police lorsqu’il certifie, dans un
écrit qui s’impose à la confiance publique, qu’une ou plusieurs personnes résident effectivement à une
adresse, de s’y déplacer pour y constater, ex proprii sensibu, si elles y ou non fixé leurs intérêts.
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93
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95
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Vrije vertaling: “niet wetende dat de nummerplaat van het voertuig […] genoteerd kon worden, menen […] dat de zaak de
moeite niet waarde is en dat de dader niet geïdentificeerd zal kunnen worden. Ze beslissen dan om de bolletjes in een
rioolput te gooien in de buurt van de kerk (na zich er, naar eigen zeggen, van te hebben vergewist dat het water stroomde)
en plaatsen de plastic zak in de container die voor het commissariaat staat”.
Vrije vertaling: “de processen-verbaal en de interventieverslagen opgesteld door de politieambtenaren essentiële stukken
zijn in een strafdossier, waarvan de juistheid, zonder enige uitzondering, boven elke verdenking moet staan – op straffe van
het ernstig in gevaar brengen van de goede werking van de openbare dienst van het gerecht. De vermoeidheid van de
beklaagden na afloop van een werknacht en hun mening, die trouwens verkeerd is, over de kansen om de verdachte te
identificeren, zijn geen excuus om een vervalst interventieverslag op te stellen, noch om de verzamelde bewijselementen te
vernietigen. Daar geen enkel element in het dossier toelaat om aan te nemen dat de beklaagden op die manier gehandeld
zouden hebben met de bedoeling de omstreden bolletjes zelf te gebruiken of door te verkopen, dient te worden aangenomen
dat ze gehandeld hebben uit zuivere nonchalance”.
Vrije vertaling: “in weerwil van de intrinsieke ernst van de feiten, die verband houden met een gebrek aan beroepsethiek,
heeft de eerste rechter er, terecht, voor gekozen om te opteren voor een maatregel die onherstelbare gevolgen voor de
loopbaan van de beklaagden vermijdt – wat niet wenselijk is, aangezien de betrokkenen klaarblijkelijk geen strafrechtelijke
of tuchtrechtelijke antecedenten hebben en elk meer dan 10 jaar anciënniteit hebben. De eerste rechter heeft er bovendien
op gewezen dat de beklaagden de ernst van de feiten hadden ingezien en hun oprechte spijt hadden betuigd”.
Dossier 2009/114240.
Dossier 2010/86739.
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Le seul fait de recevoir les confidences de résidants au rez-de-chaussée des appartements qu’ils sont
censés occuper, quand bien même ces dernières seraient corroborées par la production de contrats de
bail, est en soi un contrôle insuffisant pour mentionner dans un rapport d’enquête que ceux-ci « résident
effectivement à l’adresse » » 97.
Wat de straf betreft, verleent het hof de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar
« eu égard à l’évolution de la situation socio-professionnelle du prévenu, qui est actuellement retraité, et
à ses états de service » 98. Voor het hof is deze maatregel « de nature à favoriser son amendement tout
en constituant à son égard un avertissement solennel pour l’avenir » 99 100.
(8) De correctionele rechtbank veroordeelt een inspecteur die bij de kennisname van strafbare feiten
niet is overgegaan tot het opstellen van een proces-verbaal en meldingsfiche en ook nagelaten heeft de
databank te consulteren, tot een gevangenisstraf met uitstel gedurende drie jaar en een geldboete
wegens, bij inbreuk op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, het willens en wetens
achterhouden van gegevens die van belang zijn voor de uitoefening van de strafvordering of de
handhaving van de openbare orde en nagelaten te hebben door te zenden aan de nationale
gegevensbank. De rechtbank stelt dat: “De burger verwacht van een inspecteur van politie dat hij
luistert naar zijn klachten, ze ernstig neemt, optreedt waar nodig en stappen onderneemt om hem te
beschermen. Beklaagde heeft als inspecteur van politie de taak om elke klacht waarvan hij kennis krijgt
ernstig te nemen. Hij heeft in zijn functie daarenboven de plicht om van elke misdaad of wanbedrijf
waarvan hij in kennis wordt gesteld bericht te geven aan de Procureur des Konings en door te zenden
aan de algemene nationale gegevensbank. Dergelijk gedrag schokt het vertrouwen van de burger in het
politieambt” 101.

14.4.3 Geweld zonder wettige reden – slagen en verwondingen
Acht dossiers betreffende feiten van geweld gepleegd in dienst door politieambtenaren wekken
aandacht. Temeer daar in 7 van die dossiers het geweld gebruikt wordt jegens overmeesterde personen,
die dus geen specifiek gevaar meer betekenden.
(1) Een inspecteur wordt, onder andere op basis van het getuigenis à charge van 3 collega’s,
veroordeeld voor geweld zonder wettige reden ten aanzien van een persoon die aangehouden en
geboeid was naar aanleiding van een achtervolging met de wagen. De correctionele rechtbank wijst er
meer bepaald op dat: « l’argument du prévenu selon lequel la contrainte dont il reconnaît avoir usé à
l’égard de [X] (même en supposant qu’il l’a seulement empoigné par le collet et l’a traité de « connard »
pour sa conduite dangereuse et pour lui donner une leçon comme il le prétend) constitue un usage
légitime de la force ne peut être retenu. Selon tous les protagonistes de la scène, y compris le prévenu,
[X] était assis et menotté à ce moment et ne représentait donc aucune menace, de sorte que cette
contrainte ne poursuivait aucun objectif légitime (article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police) » 102.
De correctionele rechtbank wil onder meer rekening houden met « de la gravité des faits commis,
particulièrement dans le chef d’un inspecteur de police, […] du trouble causé à l’ordre public qu’il était
pourtant censé préserver, du mépris du prévenu pour une personne menottée placée sous sa
surveillance, de la nécessité de faire comprendre au prévenu que sa fonction de policier ne l’autorise pas
à ignorer le respect de l’intégrité physique, morale et psychique de toute personne et du discrédit que le
97

Vrije vertaling: “een agent van politie de plicht heeft om wanneer hij, in een geschreven document dat zich aan het openbaar
vertrouwen opdringt, voor echt verklaart dat een of meer personen daadwerkelijk op een adres verblijven, zich naar daar te
verplaatsen om er, ex proprii sensibu, vast te stellen of die personen er al dan niet hun belangen gevestigd hebben. Enkel en
alleen luisteren naar hetgeen de bewoners van de gelijkvloerse verdieping van de appartementen die ze geacht worden te
bewonen in vertrouwen vertellen, zelfs wanneer hun verklaringen gestaafd zouden worden door de voorlegging van
huurovereenkomsten, volstaat op zich niet als controle om in een onderzoeksverslag te vermelden dat zij “daadwerkelijk op
het adres verblijven””.
98
Vrije vertaling: “gezien de evolutie van de sociaaleconomische toestand van de beklaagde, die thans op pensioen is, en zijn
staat van dienst”.
99
Dossier 2008/62009.
100
Vrije vertaling: “van aard om zijn verbetering te bevorderen en houdt hij tegelijkertijd ten aanzien van hem een plechtige
verwittiging voor de toekomst in”.
101
Dossier 2010/90795.
102
Vrije vertaling: “het argument van de beklaagde volgens hetwelk de dwang die hij toegeeft te hebben aangewend ten
aanzien van [X] (zelfs in de veronderstelling dat hij hem enkel bij de kraag vastgegrepen heeft en hem uitgemaakt heeft
voor « connard » wegens zijn gevaarlijke rijgedrag en om hem een lesje te leren, zoals hij beweert) een rechtmatig gebruik
van geweld inhoudt, kan niet in aanmerking genomen worden. Volgens alle hoofdfiguren betrokken bij de scène, met
inbegrip van de beklaagde, zat [X] neer en was hij geboeid op dat ogenblik en vormde hij dus geen enkele dreiging, zodat
die dwang geen wettig doel nastreefde (artikel 37 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt)”.
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comportement du prévenu fait planer sur la fonction de policier » 103 en legt hem een gevangenisstraf
van 3 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar, en een geldboete van 550 EUR op, alsook een
schadevergoeding van 318 EUR op burgerlijk vlak 104.
(2) Een inspecteur wordt schuldig bevonden omdat hij schoppen gegeven heeft aan een persoon terwijl
die « même s’il était toujours agité, celui-ci se trouvait au sol, menotté dans le dos » 105. Twee andere
politieambtenaren zijn onmiddellijk tussenbeide gekomen om een einde te maken aan die situatie. De
inspecteur betwist de materialiteit van de feiten niet maar rechtvaardigt ze op grond van artikel 37 van
de wet op het politieambt dat toelaat om geweld te gebruiken om een wettig doel na te streven dat niet
op een andere wijze kan worden bereikt. Voor de rechtbank « il n’apparaît pas des circonstances de la
cause que le recours à la force par rapport à une personne placée au sol et déjà menottée aurait été
nécessaire.
Les [deux autres inspecteurs] ont estimé devoir intervenir face à un comportement manifestement
inopportun.
Ils ont précisé que ces coups avaient été assénés alors que la situation était déjà maîtrisée » 106. De
correctionele rechtbank onderstreept dat « il convient de relever la gravité des faits particulièrement
inadmissibles dans le chef d’une personne chargée du maintien de l’ordre, il faut aussi souligner leur
caractère heureusement isolé dans le chef du prévenu qui n’a aucun antécédent judiciaire de même
nature et qui paraît donner habituellement toute satisfaction dans l’exercice souvent difficile de sa
profession » 107. Eenvoudige opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar 108.
(3) De politie treedt op naar aanleiding van een poging tot diefstal van een wagen. Een verdachte wordt
snel overmeesterd, een tweede heel wat moeilijker. Twee inspecteurs worden schuldig bevonden aan
geweld zonder wettige reden ten aanzien van laatstgenoemde. Twee collega’s getuigen dat ze gezien
hebben dat de eerste « donner un coup du plat du poing dans le plexus de la victime » 109 terwijl hij hem
op de rug geboeid meenam. Die politieambtenaren vertellen ook dat « lors du passage de la clôture, [X]
a été placé face aux fils, que [le premier inspecteur] l’ayant poussé sans aucun ménagement, ceux-ci se
sont pliés et que [X] est tombé lourdement la tête en avant de l’autre côté sans que le prévenu tente de
retenir sa chute et sans agent prêt à le réceptionner ;
Que cette façon de procéder a également été signalée par la policière […] comme non préconisée par
l’Académie de Police ;
Que lors de la scène de crachats, le [deuxième inspecteur] aurait donné un coup de pied à [X] dans la
poitrine lequel, suite au choc, s’est allongé sur le sol et lui a mis un pied sur la mâchoire ;
Que selon eux, ce n’était pas proportionnel ni justifié par la situation » 110. De correctionele rechtbank
wijst er ook op dat twee journalisten, die een reportage maakten, getuige waren van de feiten.

103

Vrije vertaling: “de ernst van de gepleegde feiten, meer in het bijzonder in hoofde van een inspecteur van politie, […] de
verstoring van de openbare orde die hij nochtans geacht was te bewaren, de minachting van de beklaagde voor een
geboeide persoon die onder zijn toezicht geplaatst was, de noodzaak om de beklaagde te doen inzien dat zijn functie van
politieambtenaar hem niet toelaat om de naleving van de fysieke, morele en psychische integriteit van ieder persoon met
voeten te treden en het diskrediet waarin het gedrag van de beklaagde het politieambt brengt”.
104
Dossier 2009/76518.
105
Vrije vertaling: “ook al was die nog altijd geagiteerd, op de grond zat, met de handen geboeid op zijn rug”.
106
Vrije vertaling: “blijkt niet uit de omstandigheden van de zaak dat het gebruik van geweld ten overstaan van een persoon
die op de grond zat en al geboeid was, noodzakelijk zou zijn geweest.
De [twee andere inspecteurs] meenden te moeten tussenbeide komen in een situatie waarin een politieambtenaar zich
klaarblijkelijk ongepast gedroeg.
Ze verduidelijkten dat die slagen toegebracht waren terwijl de situatie al onder controle was”.
107
Vrije vertaling: “er moet worden gewezen op de ernst van de feiten die volkomen ontoelaatbaar zijn in hoofde van een
persoon die gelast is de orde te handhaven, er moet ook worden onderstreept dat dergelijke feiten gelukkig alleenstaande
feiten zijn in hoofde van de beklaagde die geen gerechtelijke antecedenten van dezelfde aard heeft en die gewoonlijk veel
voldoening geeft in de vaak moeilijke uitoefening van zijn beroep”.
108
Dossier 2011/124648.
109
Vrije vertaling: “met zijn vlakke vuist een slag gaf in de maagstreek van het slachtoffer”.
110
Vrije vertaling: “bij het klauteren over de omheining, [X] met het gezicht naar de draden geplaatst werd, dat toen [de
eerste inspecteur] hem zonder pardon duwde, die draden doorbogen en [X] zwaar naar de andere kant viel met zijn hoofd
naar voren zonder dat de beklaagde probeerde om zijn val tegen te houden en zonder agent om hem op te vangen;
Dat die werkwijze door de vrouwelijke politieambtenaar […] ook werd vermeld als zijnde niet aanbevolen door de
politieacademie;
Dat tijdens de spuugscène, de [tweede inspecteur] [X] tegen de borst zou hebben getrapt, waardoor [X], door de klap,
languit op de grond viel en de [tweede inspecteur] zijn voet op de kaak van [X] zette;
Dat volgens hen, dit niet in verhouding stond tot noch gerechtvaardigd was door de situatie”.
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De twee inspecteurs ontkennen dat ze onnodig geweld gebruikt hebben en houden vol dat ze moesten
handelen in een moeilijke situatie: « ils invoquent avoir été contraints d’agir de la sorte par une force
irrésistible légitimant les dites violences eu égard au contexte de l’interception et à la tension régnant
entre les parties ;
Attendu qu’eu égard à leur fonction de policier qui suppose une formation appropriée notamment dans la
gestion du stress et l’appréhension des situations à risques lors d’interception, ce genre de
comportement ne peut être cautionné sans admettre ainsi l’abus d’autorité par l’usage de violences sans
motif légitime » 111.
En de correctionele rechtbank verleent de eenvoudige opschorting van de uitspraak van veroordeling
gedurende 3 jaar « compte tenu des circonstances particulières de la cause soit une réaction inadéquate
induite par l’exaspération dans un contexte de rébellion, l’ancienneté des faits (2007), les antécédents
judiciaires des prévenus, de l’espoir d’amendement et afin de ne pas provoquer leur déclassement par
une condamnation » 112 113.
(4) Een commissaris wordt tweemaal schuldig verklaard aan verschillende feiten van geweld. In de
eerste zaak spreekt een individu politieambtenaren aan tijdens een interventie. De commissaris komt
tussen en geeft hem een vuistslag, met een gebroken neus tot gevolg. De houding van de commissaris
wordt bevestigd door getuigenissen van collega’s en door beelden gemaakt door een stadscamera. Het
tegengestelde getuigenis van de politieambtenaar die samen met de beklaagde een ploeg vormt, wordt
verwijderd want “in strijd met de verhoren van zijn collega’s en met de geregistreerde beelden”. De
correctionele rechtbank vestigt er de aandacht op dat het slachtoffer « était certes sous l’influence de la
boisson (sans être ivre selon les témoins et le prévenu lui-même) et abordait ou interpellait les policiers
en intervention sans se conformer à leur injonction de quitter les lieux, mais il n’était pas menaçant ni
violent et était déjà entouré de policiers, sans qu’aucun élément n’indique que ceux-ci n’aient pas le
contrôle de la situation au moment de l’intervention du prévenu.
Outre que les injures qu’aurait proférées [la victime] à l’égard du prévenu ne sont pas établies (elles ne
sont notamment pas confirmées par les témoins), elles ne rendraient pas encore légitimes les violences
que celui-ci a eues à son égard.
Le contexte difficile de l’intervention ne saurait légitimer une telle violence à l’égard d’une victime non
violente ou menaçante, étrangère à cette intervention.
Par ailleurs, la préméditation est établie par les circonstances de la cause […] : le prévenu a quitté le
milieu de la chaussée et s’est rué sur [la victime] dans l’intention d’user de violences à son égard, et
nullement dans l’intention d’essayer de lui faire comprendre quoi que ce soit verbalement » 114.
Dezelfde commissaris is ook schuldig bevonden aan slagen en verwondingen in een andere zaak. Tijdens
een avondje uit merkt de commissaris een politiepatrouille op die een persoon aanhoudt. Hij komt
tussen en geeft de aangehouden persoon een flinke klap in het gezicht. Een collega getuigt als volgt:
« j’avoue avoir été fort surpris ainsi que les collègues qui m’accompagnaient… Le commissaire […]
111

Vrije vertaling: “ze voeren aan dat ze gedwongen waren om zo te handelen door een onweerstaanbare kracht die
voornoemd geweld rechtvaardigt gezien de context van de interceptie en de spanning die er heerste tussen de partijen;
Overwegende dat, gezien hun functie van politieambtenaar die een passende opleiding veronderstelt, meer bepaald inzake
stressbeheersing en de aanpak van risicovolle situaties bij een interceptie, dit soort van gedrag niet goedgekeurd kan
worden zonder aldus het machtsmisbruik door gebruik te maken van geweld zonder wettige reden te erkennen”.
112
Dossier 2007/27823.
113
Vrije vertaling: “rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van de zaak, zijnde een inadequate reactie
ingegeven door ergernis in een context van weerspannigheid, het feit dat de feiten zich lang geleden hebben voorgedaan
(2007), de gerechtelijke antecedenten van de beklaagden, de hoop op verbetering en om hen niet maatschappelijk
achteruit te doen gaan door een veroordeling”.
114
Vrije vertaling: “weliswaar onder invloed van drank was (zonder dronken te zijn volgens de getuigen en de verdachte zelf)
en de politieambtenaren met interventie aansprak of toeriep zonder gevolg te geven aan hun uitdrukkelijk bevel om de
plaats te verlaten, maar dat hij niet dreigend of gewelddadig was en al omringd was door politieambtenaren, en niets erop
wees dat die politieambtenaren de situatie niet onder controle hadden op het ogenblik van de tussenkomst van de
beklaagde.
Het is niet bewezen dat [het slachtoffer] de beklaagde uitgescholden zou hebben (de beledigingen worden niet bevestigd
door de getuigen), maar zelfs indien dit wel het geval was, wettigt dit nog niet het geweld dat de beklaagde ten aanzien van
het slachtoffer gebruikt heeft.
De moeilijke context van de interventie kan een dergelijk geweld ten aanzien van een niet gewelddadig of dreigend
slachtoffer, vreemd aan die interventie, niet rechtvaardigen.
Bovendien is de voorbedachtheid bewezen door de omstandigheden van de zaak […]: de beklaagde is van het midden van
de steenweg gekomen en is op [het slachtoffer] afgevlogen met de bedoeling geweld tegen hem te gebruiken, en geenszins
met de bedoeling om te proberen hem wat dan ook mondeling te doen inzien”.
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semblait fort nerveux et probablement sous l’influence de la boisson sans toutefois être ivre… » ; « la
situation m’a franchement embêtée, car c’est moi qui encadrais les jeunes collègues dont […] qui n’a
que quelques mois de service. Je ne savais pas quoi lui dire » 115.
De correctionele rechtbank veroordeelt hem voor deze feiten tot een gevangenisstraf van 1 jaar en een
geldboete van 550 EUR, beide met uitstel voor 2/3 gedurende 3 jaar. Het hof van beroep schrapt het
uitstel voor de geldboete. De commissaris wordt ook schuldig verklaard aan een willekeurige
aanhouding. Ambtshalve ontslag 116.
(5) Wanneer een achtervolgd voertuig stopt, verzetten de inzittenden zich. Uiteindelijk worden ze
overmeesterd. Niettemin geeft een inspecteur een geïmmobiliseerde, neerliggende en op de rug
geboeide persoon een trap in het gezicht terwijl collega’s hem overeind hielpen. Hij wordt vervolgd voor
slagen en verwondingen en verklaart zijn manier van doen door een pijnlijke stoot die hij tijdens de
interventie kreeg. Voor de correctionele rechtbank « rien ne le démontre mais cela ne pouvait justifier la
réplique du prévenu. De plus, cette intense douleur qui aurait prétendument altéré son jugement est
incompatible avec le fait qu’il aurait porté le coup contrôlé juste rendu nécessaire par le comportement
de [la personne arrêtée].
Il n’y avait aucune raison de sécurité de frapper un suspect sous contrôle. A supposer que [X] continuait
à « gigoter » […], ce qui ne ressort pas du dossier, il était menotté dans le dos et entouré de policiers.
Le coup porté était donc un acte injustifié de violence gratuite.
C’est du reste comme tel que l’ont considéré plusieurs collègues du prévenu sur le moment […].
Les faits sont graves. Le prévenu a eu une réaction indigne de la profession qu’il exerce et non conforme
à la formation qu’il a reçue. Ce geste aurait mérité une peine sévère mais le prévenu, comme tout
prévenu, peut bénéficier d’une certaine indulgence vu sa relative inexpérience, son jeune âge et
l’absence d’antécédents judiciaires.
Les ennuis que lui ont causés son geste n’auront pas manqué de lui faire prendre conscience de la
gravité des faits et de le dissuader de les réitérer. La mesure de la suspension lui sera octroyée » 117 118.
(6) Tijdens een politiepatrouille worden twee verdachten op heterdaad betrapt bij een inbraak. Na een
achtervolging arresteert men één verdachte. Terwijl betrokkene op de buik ligt, met zijn handen geboeid
op de rug en net voor het uitvoeren van de fouillering, schopt één politie-inspecteur, zonder enige
aanleiding en onverwachts, tegen het achterhoofd van één van de verdachten. De correctionele rechter
stelt: “de gepleegde feiten van zinloos geweld ten aanzien van een weerloze verdachte getuigen van een
gebrekkig normbesef en een gebrekkige gedragscontrole en zijn maatschappelijk totaal onaanvaardbaar,
temeer gelet op de hoedanigheid van beklaagde van inspecteur van politie, van wie precies
normenbesef, beheersing en integriteit mag worden verwacht. Waar beklaagde dienvolgens, teneinde
zijn wangedrag te verdoezelen en zijn verantwoordelijkheid te ontlopen, ook nog valsheid in geschriften
pleegde bij het opmaken van het proces-verbaal raakt dit het wezen van de rechtsgang van strafzaken
aan de basis, namelijk de betrouwbaarheid van de inhoud van een proces-verbaal. Gezien de aard van
de bewezen feiten is de rechtbank van oordeel dat een maatschappelijke terechtwijzing in de vorm van
een straf zich opdringt en dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling niet gepast is. Er is
geen enkele aanwijzing dat het opleggen van een bestraffing aan beklaagde een overdreven sociaal of
115

Vrije vertaling: “ik geef toe dat ik erg verrast was, net als de collega’s die mij vergezelden… Commissaris […] leek erg
nerveus en waarschijnlijk onder invloed van drank zonder evenwel dronken te zijn…”; “ik zat erg verveeld met de situatie
want ik gaf leiding aan de jonge collega’s waaronder […] die slechts enkele maanden in dienst is. Ik wist niet wat ik tegen
hem moest zeggen”.
116
Dossier 2009/83771.
117
Dossier 2009/113658.
118
Vrije vertaling: “bewijst niets dit maar dat kon het antwoord van de beklaagde niet rechtvaardigen. Bovendien is die intense
pijn die zogenaamd zijn beoordeling beïnvloed heeft, onverenigbaar met het feit dat hij de nauwkeurig gecontroleerde trap
zou hebben gegeven die het gedrag van [de aangehouden persoon] noodzaakte.
Er waren geen veiligheidsredenen om een verdachte onder controle te slaan. In de veronderstelling dat [X] bleef “spartelen”
[…], wat niet blijkt uit het dossier, dan nog was hij geboeid op de rug en ingesloten door politieambtenaren.
De trap was dus een ongerechtvaardigde daad van zinloos geweld.
Het is overigens zo dat verscheidene collega’s van de beklaagde het op het moment hebben bekeken […].
De feiten zijn ernstig. De reactie van de beklaagde was het ambt dat hij uitoefent onwaardig en strookt niet met de
opleiding die hij gekregen heeft. Die daad zou een strenge straf verdienen maar de beklaagde kan, zoals elke beklaagde, op
enig begrip rekenen omdat hij vrij onervaren is, nog jong is en geen gerechtelijke antecedenten heeft.
Door de moeilijkheden waarin zijn daad hem gebracht heeft, zal hij zeker de ernst van de feiten hebben ingezien en zal hij
afgeschrikt zijn om in herhaling te vallen. Er zal hem opschorting van de uitspraak van veroordeling verleend worden”.
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professioneel nadeel zal toebrengen. De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen
maar ook de speciale en generale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de
beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, hem
aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wet”. Betrokkene krijgt
een gevangenisstraf met uitstel gedurende een termijn van drie jaar en een geldboete opgelegd wegens
het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen in de uitoefening van zijn functie zonder
wettige reden en wegens het als openbaar officier of openbaar ambtenaar plegen van valsheid in
geschriften en gebruik van valse stukken 119.
(7) Een politie-inspecteur dient zich voor de strafrechter te verantwoorden voor het plegen als openbaar
officier of ambtenaar van valsheid in processen-verbaal, het aanbrengen van wijzigingen in een procesverbaal en het toebrengen als openbaar officier of ambtenaar van opzettelijke slagen en verwondingen
aan een geboeide minderjarige die door 3 politiemensen in bedwang wordt gehouden. Bij de toekenning
van de strafmaat wijst de correctionele rechter erop “dat niettegenstaande betrokkene een
voorbeeldfunctie heeft in de maatschappij, hij zich schuldig heeft gemaakt aan ongepast en ongewettigd
politioneel optreden. Door het gebruik van intimidatie en ongeoorloofd fysiek geweld heeft betrokkene
de minderjarige een lesje willen leren en duidelijk willen maken wie van hen de meerdere was. Dergelijk
gedrag kan niet getolereerd worden. Ook het “onderhandelen” over wat wel en wat niet in een procesverbaal wordt vermeld, is niet toelaatbaar. Het feit dat betrokkene vaak in moeilijke omstandigheden
moet werken en dit gepaard gaat met stresssituaties, vormt misschien wel een verklaring, maar geen
verantwoording voor zijn optreden”. De inspecteur wordt uiteindelijk vrijgesproken voor het plegen als
openbaar officier of ambtenaar van valsheid in de processen-verbaal. Voor de andere feiten verleent de
rechter de opschorting van de uitspraak van veroordeling 120.
(8) Bij de gelasting van de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende vijf jaar lastens
twee politie-inspecteurs wegens het gebruik als openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening of ter
gelegenheid van de uitoefening van de bediening van geweld zonder wettige reden en het plegen van
valsheid in geschriften als openbaar officier of ambtenaar in processen-verbaal beklemtoont de rechter
in beroep “dat de bewezen feiten die bijzonder ernstig zijn, en de omstandigheden waarin ze gepleegd
zijn, wijzen op een gevaarlijke, nefaste en onduldbare ingesteldheid in hoofde van ieder van de
betrokkenen die zich aanmatigen om bij de uitoefening van hun bediening zonder wettige reden geweld
tegen personen te gebruiken en niet aarzelen om een vals proces-verbaal op te stellen en te gebruiken
om zichzelf uit de wind te zetten, zonder acht te slaan op de gevolgen van hun daden voor de
individuele burger en voor de maatschappelijke orde” 121.
Drie andere zaken die betrekking hebben op feiten van geweld buiten dienst en een vierde zaak over de
toediening van schadelijke stoffen verdienen ook bijzondere vermelding.
(9) Een commissaris wordt (onder meer) veroordeeld voor slagen en verwondingen buiten dienst. Het
hof van beroep merkt op dat « les faits sont graves, en ce qu’ils montrent une propension au passage à
l’acte violent dès la moindre frustration et ont porté atteinte à l’ordre public et à l’intégrité physique
d’autrui, surtout dans le chef de l’intéressé, membre de la police censé faire régner précisément l’ordre
public, représenter légitimement la force publique et être le garant de la légalité » 122 123.
(10) Een agent van politie wordt schuldig bevonden aan slagen en verwondingen in zijn privésfeer. De
correctionele rechtbank verleent hem de eenvoudige opschorting van de uitspraak van veroordeling
gedurende 3 jaar, oordelend dat: « un jugement de condamnation, avec la publicité qui l’entoure aurait
pour conséquence de porter atteinte à sa situation professionnelle (le prévenu est agent de police). Une
telle décision serait par ailleurs inappropriée au vu du contexte dans lequel les faits s’inscrivent » 124 125.

119

Dossier 2010/110329.
Dossier 2010/58194.
121
Dossier 2011/62103.
122
Dossier 2007/97317.
123
Vrije vertaling: “de feiten ernstig zijn, omdat ze een geneigdheid tot overgaan tot geweld bij de minste frustratie aantonen
en afbreuk hebben gedaan aan de openbare orde en aan de fysieke integriteit van anderen, vooral in hoofde van de
betrokkene, lid van de politie dat geacht wordt precies de openbare orde te doen heersen, de sterke arm op wettige wijze te
vertegenwoordigen en borg te staan voor de wettelijkheid”.
124
Dossier 2009/136157.
125
Vrije vertaling: “een vonnis van veroordeling, met de ruchtbaarheid die ermee gepaard gaat, tot gevolg zou hebben dat zijn
beroepssituatie wordt geschaad (de beklaagde is agent van politie). Een dergelijke beslissing zou bovendien ongepast zijn
gezien de context waarin de feiten zich voordoen”.
120
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(11) Wanneer een politiecommissaris onderworpen wordt aan een alcoholcontrole door
politieambtenaren van zijn korps, weigert hij een ademanalyse en bloedproef te laten uitvoeren en stelt
hij zich weerspannig op. De commissaris werpt ter verdediging op dat de verstandhouding binnen het
politiekorps dermate verstoord was dat de vaststelling van de hem ten laste gelegde feiten en het
navolgend onderzoek ervan niet objectief konden gebeuren, zodat zijn rechten van verdediging op grove
wijze miskend werden. Het hof van beroep “twijfelt er niet aan dat de verstandhouding binnen het
betrokken politiekorps ernstig verstoord is maar dit sluit niet uit dat de inhoud van de door de collega’s
van beklaagde opgestelde processen-verbaal en de totaliteit van het door hen gevoerde onderzoek
objectief en correct is”. Bij de bepaling van de strafmaat wijst de rechter erop “dat de feiten, waarbij
beklaagde blijk heeft gegeven van een totaal gebrek aan respect voor zijn ondergeschikten, verwerpelijk
zijn en dit des te meer nu ze gepleegd werden door een man die, gelet op zijn hoedanigheid, een
voorbeeldfunctie heeft” 126.
(12) Een commissaris wordt veroordeeld tot een geldboete van 550 EUR omdat ze een laxeermiddel in
een fles melk opgelost heeft. De omstreden feiten houden verband met een conflict dat personen uit
haar naaste omgeving hadden. Op die manier wilde ze wraak nemen voor haar man die door de
eigenaar van de fles geslagen zou zijn. Bij de beoordeling van de aard van de straf en de strafmaat
verklaart de correctionele rechtbank rekening te houden met:
« de la gravité intrinsèque des faits, de surcroît de la part d’un commissaire de police honoraire,
de leur violence et l’atteinte qu’ils portent à la personne,
de la nécessité de faire comprendre à la prévenue que son ancienne fonction de commissaire de police
ne l’autorisait pas à ignorer le respect de l’intégrité physique, morale et psychique de toute personne,
du trouble causé à l’ordre public qu’elle était pourtant censée préserver lorsqu’elle était commissaire de
police et
du discrédit que son comportement fait planer sur la fonction de policier » 127

128

.

Tot slot dienen er twee zaken te worden aangehaald die aanleiding gegeven hebben tot vrijspraken voor
feiten van geweld in dienst.
(13) Twee inspecteurs vervolgd voor geweld zonder wettige reden ten aanzien van een persoon die
weigerde uit zijn voertuig te stappen, worden vrijgesproken door de correctionele rechtbank: « L’objectif
des prévenus était de faire sortir [X] de son véhicule tandis qu’il ne voulait pas le déplacer ni le quitter,
qu’il criait et se montrait insultant selon les prévenus ;
Que quand bien même le plaignant se trouvait dans son droit par rapport au stationnement, il ne lui
appartenait pas de discuter un ordre qui n’était pas manifestement illégal […], qu’il n’appartient pas aux
particuliers de ne pas obtempérer aux ordres de la police parce qu’ils estimeraient, à tort ou à raison,
être dans leurs droits (sauf en cas d’ordre manifestement illégal) » 129.
De correctionele rechtbank wijst erop dat « les prévenus expliquent qu’ils ont utilisé leurs matraques
non pas pour frapper le plaignant mais pour faire des clés, pour pouvoir le déloger de son véhicule, ce
qu’ils sont parvenus à faire ;
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Dossier 2008/122252.
Dossier 2006/82937.
128
Vrije vertaling: “de intrinsieke ernst van de feiten, bovendien gepleegd door een oud-commissaris van politie, hun hevigheid
en het feit dat ze afbreuk doen aan de fysieke integriteit van een persoon, de noodzaak om aan de beklaagde te doen
begrijpen dat haar vroegere functie van commissaris van politie haar niet toeliet om de naleving van de fysieke, morele en
psychische integriteit van ieder persoon met voeten te treden, de verstoring van de openbare orde die zij nochtans geacht
was te bewaren toen ze commissaris van politie was en het diskrediet waarin het politieambt gebracht wordt door haar
gedrag”.
129
Vrije vertaling: “De bedoeling van de beklaagden was [X] uit zijn voertuig te doen stappen, terwijl hij dit niet wilde
verplaatsen noch het wilde verlaten, hij schreeuwde en zich honend opstelde volgens de beklaagden; Dat zelfs al was de
klager in zijn recht wat het parkeren betreft, dan nog was het niet aan hem om een bevel te betwisten dat niet duidelijk
onwettig was […], dat burgers niet het recht hebben om geen gevolg te geven aan bevelen van de politie omdat ze, terecht
of ten onrechte, zouden menen in hun recht te zijn (behalve wanneer het een duidelijk onwettig bevel betreft)”.
127
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Qu’il n’apparaît pas que les prévenus auraient fait d’autres violences que l’usage de cette force qui
paraissait nécessaire au vu du comportement bien inadéquat du plaignant » 130.
De correctionele rechtbank wijst er nog op dat het voorgelegde medisch attest alleen maar melding
maakt van enkele schrammen, bloeduitstortingen en kneuzingen die overeenstemmen met het geweld
gebruikt door de twee inspecteurs; dat X na de feiten niet naar het ziekenhuis wilde worden gebracht;
dat X erkent dat hij zich verzet heeft en tegengesparteld heeft. Tot slot, ter staving van zijn klacht die
drie weken na de feiten ingediend werd, « le plaignant produit deux témoignages qui ne paraissent pas
objectifs ; qu’en effet, le témoin [A] a reconnu le connaître, tandis que le frère du témoin [B] le connaît
également » 131, getuige die zich bovendien « même lourdement trompé quant à la date des
faits… » 132 133.
(14) Vrijspraak van een hoofdinspecteur vervolgd voor geweld zonder wettige reden ten aanzien van een
aangehouden persoon en diens moeder. Een politiepatrouille ontdekt een gestolen bromfiets. Twee
politieambtenaren moeten het hoofd bieden aan 7 personen waarvan er één tekenen vertoont van
steeds grotere opwinding. De correctionele rechtbank stelt vast dat « l’attitude de [X] joue un rôle
déterminant dans la réponse apportée par le prévenu. Il ressort à suffisance du dossier que [X] a très
rapidement montré des signes d’énervement face à l’intervention policière en cours » 134. Zo meldt een
getuige dat X « a pété un câble et s’est énervé », « il a refusé de se laisser menotter » en « s’est opposé
à votre intervention » 135. De correctionele rechtbank stelt vast dat het aldus « légitimement que [le
prévenu] et son collègue ont pris la décision de menotter [X] comme les y autorise l’article 37bis 2°
lorsque le menottage est rendu nécessaire par ‘la résistance ou la violences manifestée lors de son
arrestation’ » 136 en stelt tevens het wettige karakter van de fouillering van [X] vast.
De hoofdinspecteur wordt er dan van beschuldigd dat hij [X] verschillende trappen tussen de benen
heeft gegeven opdat hij ze meer zou openspreiden met het oog op de fouillering, dat hij zijn aders heeft
dichtgeknepen en dat hij hem verschillende klappen gegeven heeft. De correctionele rechtbank wijst
erop dat geen van de 3 op dat ogenblik opgepakte jongeren kritiek heeft op het optreden van de politie.
Een van hen verklaart zelfs dat: X « a refusé une demande du policier et alors que celui-ci tentait de lui
placer les menottes, il a essayé de se dégager, obligeant le policier à le plaquer au sol et à l’immobiliser.
Lors des faits, le policier l’a étranglé mais n’a jamais porté de coups » 137. De correctionele rechtbank
wijst er ook op dat X, tijdens zijn verhoor door het Comité P, toegegeven heeft dat hij met tegenzin zijn
benen openspreidde en dat een politieambtenaar, bijgevolg, 2 of 3 schoppen tegen zijn benen gegeven
heeft: « les coups de pied ne paraissent pas disproportionnés au regard de la nécessité de fouiller un
individu récalcitrant » 138, besluit de correctionele rechtbank die onderstreept dat ze pas werden gegeven
nadat X geweigerd had om zijn benen open te spreiden zoals gevraagd.
Bovendien « tant l’étranglement que les claques qui ont suivi paraissent justifiés par des motifs policiers
légitimes. Les réactions de [X] étaient, à ce moment, difficilement prévisibles et risquaient à tout
moment de faire dégénérer la situation » 139 en werd er een « individu surexcité et difficilement
maîtrisable » 140 geschetst.
Wat de moeder van X betreft, zij heeft de politieambtenaren beledigd en geprobeerd te verhinderen dat
de politieambtenaren haar zoon meenamen en dan heeft ze geprobeerd te verhinderen dat de deur van
130

Vrije vertaling: “de beklaagden verklaren dat ze hun matrak gebruikt hebben, niet om de klager te slaan, maar om hem uit
zijn voertuig te kunnen zetten, waarin ze geslaagd zijn; Dat niet blijkt dat de beklaagden ander geweld gebruikt zouden
hebben dan dit geweld dat nodig bleek gezien het duidelijk inadequate gedrag van de klager”.
131
Vrije vertaling: “legt de klager twee getuigenissen voor die niet objectief lijken; dat immers getuige [A] toegegeven heeft
dat hij hem kende, terwijl de broer van getuige [B] hem ook kent”.
132
Dossier 2011/97928.
133
Vrije vertaling: “schromelijk vergist heeft wat de datum van de feiten betreft …”.
134
Vrije vertaling: “de houding van [X] een doorslaggevende rol speelt in het antwoord dat de beklaagde verschaft. Uit het
dossier blijkt voldoende dat [X] zeer snel tekenen van geprikkeldheid vertoonde tegenover de aan gang zijnde politieinterventie”.
135
Vrije vertaling: “helemaal doordraaide en zich opwond”, “hij weigerde zich te laten boeien” en “hij verzette zich tegen uw
interventie”.
136
Vrije vertaling: “rechtmatig is dat [de beklaagde] en zijn collega beslist hebben om [X] te boeien, zoals hen toegelaten is
krachtens artikel 37bis 2° als het noodzakelijk wordt geacht door ‘het verzet of geweld tegen de aanhouding’”.
137
Vrije vertaling: “een vraag van de politieambtenaar afgeslagen heeft en terwijl hij hem probeerde te boeien, probeerde hij
zich los te maken, waardoor hij de politieambtenaar verplichtte hem op de grond te gooien en hem in een houdgreep te
houden. Tijdens de feiten neep de politieambtenaar zijn keel dicht, maar hij heeft hem nooit geslagen”.
138
Vrije vertaling: “de trappen leken niet buitenmaats gezien de noodzaak om een weerbarstig persoon te fouilleren”.
139
Vrije vertaling: “leken zowel de wurggreep als de klappen die erop volgden gerechtvaardigd door wettige politionele
redenen. De reacties van [X] waren, op dat ogenblik, moeilijk te voorzien en konden op elk moment de situatie doen
ontaarden”.
140
Vrije vertaling: “een erg opgewonden en moeilijk beheersbaar individu”.
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de combi gesloten werd. Ondanks herhaaldelijke verzoeken, heeft ze niet willen gehoorzamen. De
politieambtenaren waren genoodzaakt haar terug te duwen: handelingen die, voor de correctionele
rechtbank, « répondaient aux nécessités de l’intervention policière en cours et étaient dès lors justifiés
par des motifs légitimes » 141 142.

14.4.4 Schietincidenten
In dit onderdeel bespreekt men een dossier waarbij twee politieambtenaren worden vrijgesproken
wegens wettige verdediging naar aanleiding van het vuren op een verdachte van strafrechtelijke feiten.
Er wordt ook stilgestaan bij twee schietincidenten die plaatsvonden tijdens een tactische schietoefening.
(1) Twee politieploegen komen wegens een oproep tot een woninginbraak ter plaatse in een villawijk. Op
datzelfde ogenblik rijdt een wagen snel en met gedoofde lichten achterwaarts de oprit van een
woningpand uit en botst tegen een boom. Alhoewel de bestuurder onder schot wordt gehouden door de
ter plaatse gekomen inspecteurs, reageert hij niet op de bevelen, blijft hij in de wagen tot die opnieuw
start en rijdt vervolgens in de richting van de politie-inspecteur die ondertussen voor zijn wagen heeft
postgevat. Hierop vuren de politiefunctionarissen op de banden van het voertuig teneinde de wagen te
doen stoppen. Nadien blijkt de bestuurder gewond te zijn. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt
dat “het optreden van de politieambtenaren gerechtvaardigd was wegens wettige verdediging. Ofschoon
hij onder schot werd gehouden, reageerde de burgerlijke partij niet op de bevelen van de agenten en
bleef in de wagen tot die opnieuw startte. Hij reed onmiddellijk in de richting van de politieagent die
voor zijn wagen had postgevat. Tot ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging vuurden beide
agenten naar beneden ten einde de wagen te doen stoppen”. De twee inspecteurs worden buiten
vervolging gesteld voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen 143.
(2) Naar aanleiding van een incident tijdens een tactische politieoefening waarbij een politie-inspecteur
eenmaal op zijn collega vuurt en enkele seconden nadien op een andere collega is de correctionele
rechtbank van oordeel dat alhoewel “er heel wat te zeggen valt over de omstandigheden waarin de
tactische oefening plaatsvond, dit niets afdoet aan de persoonlijke plicht van de politieman te maken dat
zijn wapen ongeladen is wanneer hij met dit wapen deelneemt aan een tactische oefening waarin
mensen als figuranten worden gebruikt. Deze persoonlijke plicht is gelet op de gevaarlijkheid van
vuurwapens immers dermate elementair, dat de feitelijke omstandigheden daaraan ondergeschikt zijn
en dus de strafbaarheid van eerste beklaagde niet wegnemen”. De rechter verleent ten aanzien van de
inspecteur voor de tenlastelegging onopzettelijke slagen en verwondingen de gunst van opschorting van
de uitspraak van veroordeling gedurende drie jaar rekening houdend met onder andere de volgende
argumenten:
-

“Het louter accidenteel karakter van de feiten;
De feitelijke omstandigheden van de tactische oefening, bestaande uit een gebrekkige organisatie
en leiding van de oefening doordat net voor de oefening gezocht moest worden naar een collega die
bereid was de oefening te leiden, het ontbreken van voldoende veiligheidsmaatregelen, de
profileringsdrang die zich uit in het oprichten van een speciale eenheid binnen het korps zonder dat
daarvoor voldoende draagvlak en ondersteuning is en waarin de grenzen van het lokale politiewerk
verlegd worden met alle risico’s vandien, de versplintering van de bevoegdheden binnen het korps
waardoor de verantwoordelijkheden worden doorgeschoven en het niet opnemen van de
eindverantwoordelijkheid door de korpsleiding doordat na vorige schietincidenten nog steeds geen
afdoende veiligheidsmaatregelen genomen werden…”.

De tweede beklaagde, leider van de tactische oefening, wordt vrijgesproken voor de tenlastelegging
onopzettelijke slagen en verwondingen wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank oordeelt dat “Zo houdt
het feit dat er geen controle gebeurde van de wapens bij de aanvang van de tactische oefening
rechtstreeks verband met het feit dat er geen algemene leiding of coördinatie was over de beide
oefeningen, wat een andere verantwoordelijkheid was. Het feit dat na het eerste schot de oefening niet
werd stilgelegd in diverse verklaringen werd uitgelegd doordat in andere oefeningen soms gebruik werd
gemaakt van een alarmpistool, kennelijk voor verwarring zorgde” 144.

141
142
143
144

Dossier 2009/130719.
Vrije vertaling: “beantwoordden aan de vereisten van de aan gang zijnde politie-interventie en bijgevolg gerechtvaardigd
waren door wettige redenen”.
Dossier 2009/170235.
Dossier 2006/90490.
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(3) Voor een schietincident bij een schietoefening verleent de raadkamer ten aanzien van drie
politieambtenaren de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende een termijn van drie
jaar wegens het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen. De rechter merkt ook hier op
“dat er in de schietbaan geen eenheid van commando bestond. Er waren geen duidelijke afspraken
gemaakt”. Ten aanzien van één van de veroordeelden stelt de rechter dat: “Alhoewel hij de trommel van
de revolver van derde inverdenkinggestelde opende, zag hij niet dat deze trommel geladen was met
patronen, wat hij met een normale aandacht of bij een zorgvuldig uitgevoerde controle had moeten zien.
Tegen alle gebruiken in en tegen de primaire veiligheidsregels voor vuurwapengebruikers in, haalde
eerste inverdenkinggestelde de trekker over zonder de schietrichting te controleren, laat staan na te zien
dat het wapen op een veilig doel, zoals een kogelabsorberende wand, was gericht. Zoals uit het
gerechtelijk onderzoek afdoende blijkt, weet iedere vuurwapengebruiker dat hij zijn vuurwapen nooit of
te nimmer (tenzij uiteraard de bij wet toegelaten omstandigheid van noodweer), zelfs bij niet-gebruik,
mag richten op personen” 145.

14.4.5 Telefoontaps
Opmerkelijk is de beslissing van de raadkamer waarin vermeld wordt: “dat een behandeling in publieke
terechtzitting van de politieman die zich schuldig maakte aan het illegaal afluisteren van privécommunicatie of -telecommunicatie een negatieve invloed zou kunnen hebben op zijn professionele
loopbaan, temeer daar de feiten zich situeren in een gespannen beroepssfeer. Het is niet ondenkbeeldig
dat een publieke behandeling van de zaak aanleiding zou kunnen geven tot ruchtbaarheid in de media
en aldus de persoonlijke en de professionele toekomst ernstig zou kunnen schaden”. De raadkamer
gelast dan ook lastens de hoofdinspecteur de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende
1 jaar 146.

14.4.6 Schuldig verzuim
Op 14 juli 2005 verhangt een man zich terwijl hij opgesloten is in een cel van een commissariaat. Twee
hoofdinspecteurs worden vervolgd omdat ze geen hulp geboden hebben aan een persoon in nood. De
eerste beklaagde (X) is de cel binnengegaan rond 18.00 uur. Hij ontdekte dat een man zich verhangen
had en had de tegenwoordigheid van geest om de pols van die persoon te voelen maar hij voelde niets.
In shock lichtte hij de tweede beklaagde (Y) in, die via een andere politieambtenaar de 100 en de “réa”
(reanimatie) liet bellen. Die laatste, een Nederlandstalige, belde de 100 om 18.10 uur maar hij had de
term “réa” niet begrepen. De tweede beklaagde besefte dit en belde om 18.13 uur nogmaals om een
reanimatieziekenwagen te vragen. De ambulance in kwestie kwam om 18.34 uur aan. Beklaagde X nam
een foto van het slachtoffer met een fototoestel van de wachtdienst van de zone. Uiteindelijk overleed
het slachtoffer 6 dagen later in het ziekenhuis. De twee hoofdinspecteurs worden op 24 november 2010
vrijgesproken door de correctionele rechtbank, die beslissing wordt bevestigd door het hof van beroep
op 11 maart 2011.
Het hof van beroep benadrukt dat de bestanddelen van schuldig verzuim de volgende zijn: het bestaan
van een persoon in groot gevaar, de kennis van dat groot gevaar, de wil om niet te hulp te komen en
het niet helpen.
Wat de eerste beklaagde X betreft, merkt het hof van beroep op dat: « s’il n’est pas contesté que la
victime, toujours vivante, était bien exposée à un péril grave, il n’apparaît pas que le prévenu [X] ait eu
conscience de ce péril, puisqu’il pensait à tort mais de bonne foi que la victime était déjà morte (il a de
suite téléphoné à l’officier de semaine […] pour dire qu’il venait de trouver un mort en cellule – les deux
prévenus ont fait part à l’inspecteur […] du fait que la victime pendue en cellule était morte – le prévenu
[X] a fait part à son collègue […] qu’il avait pris le pouls de la victime, qu’il ne respirait plus et qu’il était
mort) ; qu’il s’est contenté de savoir que les secours étaient appelés ; qu’en sachant que les secours
étaient appelés, et alors qu’il pensait que de toute façon que la victime était déjà morte, il n’a pas eu le
réflexe de dépendre la victime ni de tenter de la réanimer ; qu’on soulignera à ce sujet qu’il semblait en
état de choc et qu’il aurait sans doute été incapable de procéder comme un professionnel de la santé
l’aurait fait ; que s’il n’a pas posé les gestes qui peuvent parfois sauver, c’est manifestement par
ignorance et suite à son état de choc et certainement pas avec une volonté coupable de ne pas vouloir
secourir ;
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Qu’en prévenant immédiatement son collègue [Y] et en s’assurant de ce que les secours étaient appelés,
il ne s’est pas volontairement abstenu de porter secours à personne en danger […] ;
Qu’il convient de l’acquitter de la prévention » 147.
Wat de tweede beklaagde (Y) betreft, « on doit également considérer qu’il n’y a pas eu dans son chef
d’abstention coupable de porter secours à autrui dès lors qu’il a pris l’initiative d’appeler immédiatement
les secours (le service 100 et le service de réanimation) et qu’il a immédiatement réagi lorsqu’il a réalisé
que le service de réanimation n’avait pas été contacté ; que pour apprécier l’état de la victime, il s’est
certes trop vite fié à ce que lui avait rapporté le coprévenu mais en se fiant de la sorte aux constatations
de celui-ci et en ne prenant pas d’autres initiatives que de prévenir les secours, il ne s’est pas
volontairement abstenu de porter secours à personne en danger ; que quand bien même il aurait pensé
que la victime vivait encore (à son collègue […] du dispatching il dit : « le « Peï » est quand même bien
loin, je crois »), il ne l’a pas dépendue, préférant laisser ce soin aux spécialistes qu’il avait fait venir
d’urgence et ne voulant pas prendre de risques ; que ce ne faisant pas, il n’a pas commis de fait
d’abstention coupable et volontaire » 148 149.

14.4.7 Klacht wegens lasterlijke aangifte bij het Comité P
Een Calog klaagt bij het Comité P het gevaarlijk rijgedrag aan van een inspecteur (lid van een andere
politiedienst) terwijl die manoeuvreert om zich te parkeren op een parking van een winkel (het Comité P
draagt de bevoegdheid om de klacht af te handelen over aan de korpschef van de betrokken politiezone,
die deze seponeert wegens “onvoldoende bezwaren”). De inspecteur in kwestie stelt zich daarna
burgerlijke partij tegen die Calog wegens lasterlijke aangifte bij de overheid.
De correctionele rechtbank oordeelt dat het lasterlijke element ontbreekt: « ainsi, ce que dénonçait le
prévenu et dont la loi admet la preuve a été rapporté par des preuves légales (notamment par témoins),
en l’espèce les témoignages de [X] et de [Y].
Que ce dernier n’a pas vu les heurts dénoncés par le prévenu mais a fait part de manœuvres
d’intimidation et de frôlement de la part de la partie civile ; qu’il a précisé que le prévenu qui se trouvait
devant le véhicule de la partie civile avait dû faire un mouvement de recul du bassin et se protéger avec
ses bras ;
Que ces éléments de preuve sont appuyés par les propres déclarations de la partie civile qui a reconnu
avoir cherché à se garer à un emplacement sur lequel était placée une femme, soit la compagne du
prévenu ; que malgré la présence de cette personne qui se réservait une place de parking, il a voulu
manœuvrer à tout prix pour occuper cet emplacement ; qu’il a reconnu également qu’en cours de
manœuvre, il avait entendu un fort bruit sur le capot de son véhicule avant de découvrir le prévenu
appuyé sur ce capot ; qu’il a lui-même admis à propos du « frôlement » de l’amie du prévenu que

147

Vrije vertaling: “hoewel niet betwist wordt dat het slachtoffer, dat nog leefde, wel degelijk blootgesteld was aan een groot
gevaar, blijkt niet dat de beklaagde [X] zich bewust was van dat gevaar, omdat hij ten onrechte maar te goeder trouw
dacht dat het slachtoffer dood was (hij belde onmiddellijk de officier met weekdienst […] om te zeggen dat hij zojuist een
dode in een cel aangetroffen had – de twee beklaagden lichtten inspecteur […] in over het feit dat de persoon die zich in de
cel verhangen had dood was – beklaagde [X] deelde aan zijn collega […] mee dat hij de pols van het slachtoffer gevoeld
had, dat hij niet meer ademde en dat hij dood was); dat het voor hem volstond om te weten dat de hulpdiensten verwittigd
waren; dat wetende dat de hulpdiensten gebeld waren, en terwijl hij hoe dan ook dacht dat het slachtoffer al dood was, hij
niet de tegenwoordigheid van geest heeft gehad om het slachtoffer los te maken noch te proberen het slachtoffer te
reanimeren; dat men in dit opzicht onderstreept dat hij in shock leek en dat hij wellicht onmogelijk kon handelen zoals een
gezondheidswerker zou hebben gedaan; dat indien hij de handelingen niet heeft verricht die soms een mensenleven kunnen
redden, dat duidelijk uit onwetendheid is en ingevolge zijn staat van shock en zeker niet vanuit de afkeurenswaardige wil
om geen hulp te bieden; Dat door onmiddellijk zijn collega [Y] in te lichten en zich ervan te verzekeren dat de hulpdiensten
gebeld waren, hij zich er niet bewust van onthouden heeft om hulp te bieden aan een persoon in nood […]; Dat hij dient te
worden vrijgesproken van de tenlastelegging”.
148
Dossier 2005/65734.
149
Vrije vertaling: “dient tevens te worden beschouwd dat er in zijn hoofde geen sprake is van schuldig verzuim om hulp aan
anderen te bieden gegeven het feit dat hij het initiatief genomen heeft om de hulpdiensten te bellen (de dienst 100 en de
reanimatiedienst) en dat hij onmiddellijk gereageerd heeft toen hij besefte dat de reanimatiedienst niet gecontacteerd was;
dat om de toestand van het slachtoffer te beoordelen, hij weliswaar te snel afgegaan is op hetgeen de medebeklaagde hem
gemeld had maar dat door zo te vertrouwen op diens vaststellingen en door geen andere initiatieven te nemen dan het
verwittigen van de hulpdiensten, hij zich er niet doelbewust van onthouden heeft om hulp te bieden aan een persoon in
nood; dat zelfs al zou hij gedacht hebben dat het slachtoffer nog leefde (tegen zijn collega […] van de dispatching zegt hij:
“die vent is toch wel ver heen, denk ik”), hij hem niet losgemaakt heeft, omdat hij verkoos die zorg over te laten aan de
specialisten die hij dringend had laten komen en omdat hij geen risico wilde nemen; dat door dat niet te doen, hij zich niet
schuldig gemaakt heeft aan schuldig en opzettelijk verzuim”.
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l’appréciation de la distance entre son véhicule et cette dame était une notion subjective et que cette
distance avait ainsi pu paraître courte à certains » 150.
De rechtbank wijst er nog op dat « surabondamment, un autre élément constitutif de l’infraction, ainsi
l’intention méchante, fait défaut ;
Que le prévenu n’a pas déposé plainte dans le souci de nuire à la partie civile mais parce qu’il estimait,
de bonne foi que celle-ci avait eu un comportement inacceptable ou en tout cas bien reprochable, et
qu’elle devait être à tout le moins rappelée à l’ordre » 151. De Calog wordt aldus vrijgesproken voor de
lasterlijke aangifte bij de overheid (alsook voor een onrechtmatige raadpleging van het Rijksregister
betreffende de inspecteur van politie waarmee hij een conflict had, omdat de rechtbank er in dit verband
op wijst dat het Rijksregister in feite geraadpleegd was door een andere politieambtenaar) 152.

14.4.8 Diefstal - kredietkaart
De correctionele rechtbank verwijst bij de motivering van de opschorting van de uitspraak van
veroordeling voor een termijn van drie jaar met voorwaarden lastens een politiefunctionaris die
herhaaldelijk de bedrijfstankkaart van de politiezone gebruikt om met zijn privévoertuig te tanken “naar
de voorbeeldfunctie als hulpagent die echter door betrokkene totaal naast zich neer werd gelegd” 153.

14.4.9 Databanken
Twee zaken waarin politieambtenaren misbruik gemaakt hebben van hun toegang tot databanken
kunnen worden besproken.
(1) Een inspecteur wordt schuldig bevonden omdat hij meermaals onwettig de databanken van het
Rijksregister en de DIV geraadpleegd heeft. De correctionele rechtbank merkt op dat: « L’argument
invoqué par le prévenu pour justifier les consultations litigieuses selon lequel il pouvait être sollicité par
des collègues demandeurs de renseignements opérant sur le terrain ne semble pas pouvoir éluder sa
responsabilité sur le plan pénal ; des devoirs d’enquête complémentaires effectués à la demande du
parquet à l’endroit du service de police où le prévenu exerçait ses fonctions établissent en effet que ces
pratiques vantées pour se disculper sont difficilement réalisables et partant inconcevables ;
Il s’ensuit que les consultations litigieuses n’étaient pas justifiées par l’exercice de la fonction du prévenu
et ne pouvaient en tout cas s’expliquer à cet effet ; la réitération et la fréquence de telles pratiques dans
son chef démontrent à suffisance l’existence de l’élément moral nécessaire à toute infraction ; il ne
pouvait raisonnablement ne pas agir sciemment, à savoir ne pas se rendre compte du caractère
infractionnel de ses agissements lui permettant, dans ces conditions, l’accès à des données protégées
concernant la vie privée de citoyens » 154. Met betrekking tot de strafmaat meent de correctionele
rechtbank rekening te moeten houden met « le contexte particulier de la commission des faits ainsi que
150

Vrije vertaling: “zo werden voor hetgeen de beklaagde aanklaagde en waarvan de wet het bewijs erkent wettelijke bewijzen
voorgelegd (meer bepaald door getuigen), in casu de getuigenissen van [X] en [Y]. Dat die laatste de door de beklaagde
aangeklaagde botsing niet gezien heeft maar melding gemaakt heeft van intimidatie en lichte aanrakingen door de
burgerlijke partij; dat hij verduidelijkt heeft dat de beklaagde die zich voor het voertuig van de burgerlijke partij bevond
achteruit had moeten stappen en zich met zijn armen had moeten beschermen; Dat deze bewijselementen gestaafd worden
door de eigen verklaringen van de burgerlijke partij die toegegeven heeft dat hij zich wilde parkeren op een parkeerplaats
waarop een vrouw stond, zijnde de vriendin van de beklaagde; dat ondanks de aanwezigheid van die persoon die een
parkeerplaats reserveerde, hij koste wat kost wilde manoeuvreren om die plaats in te nemen; dat hij ook toegegeven heeft
dat terwijl hij manoeuvreerde, hij een helder geluid op de motorkap gehoord had, voordat hij opmerkte dat de beklaagde op
zijn motorkap leunde; dat hij met betrekking tot de “lichte aanraking” van de vriendin van de beklaagde zelf toegegeven
heeft dat de beoordeling van de afstand tussen zijn voertuig en die vrouw een subjectief begrip was en dat die afstand voor
sommigen kort had kunnen lijken”.
151
Vrije vertaling: “ten overvloede ontbreekt een ander bestanddeel van de inbreuk, zijnde het kwaad opzet; Dat de beklaagde
geen klacht ingediend heeft om de burgerlijke partij te schaden maar omdat hij te goeder trouw meende dat die een
onaanvaardbaar of in elk geval laakbaar gedrag vertoond had, en op zijn minst tot de orde geroepen moest worden”.
152
Dossier 2008/90855.
153
Dossier 2010/52892.
154
Vrije vertaling: “Als argument om de omstreden raadplegingen te rechtvaardigen, voert de beklaagde aan dat hij bevraagd
kon worden door collega’s die op het terrein aan het werk waren en inlichtingen vroegen, maar daardoor lijkt hij niet te
kunnen ontsnappen aan zijn aansprakelijkheid op strafrechtelijk vlak; bijkomende onderzoeksdaden gesteld op vraag van
het parket jegens de politiedienst waar de beklaagde zijn functie uitoefende, tonen immers aan dat deze praktijken waarop
men zich beroemt om zijn onschuld aan te tonen moeilijk realiseerbaar en derhalve ondenkbaar zijn; Daaruit volgt dat de
omstreden raadplegingen niet gerechtvaardigd waren door de uitoefening van de functie van de beklaagde en in geen geval
in dat opzicht verklaard konden worden; dat die persoon herhaaldelijk en vaak dergelijke praktijken toepast, toont
voldoende aan dat het morele aspect dat nodig is om van een inbreuk te kunnen spreken aanwezig is; redelijkerwijs is het
niet mogelijk dat hij niet bewust gehandeld heeft, met name dat hij zich geen rekenschap gegeven heeft van de strafbare
aard van zijn handelingen die hem, in die omstandigheden, toelieten om beschermde gegevens betreffende het privéleven
van burgers te raadplegen”.
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le souci de veiller à ne pas compromettre son insertion sociale en l’état ; une condamnation pourrait
constituer un handicap à la réalisation de cet objectif qu’il convient de privilégier dans son cas » 155:
opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar 156.
(2) Een hoofdinspecteur wordt schuldig bevonden aan onwettige raadpleging van de databank ISLP om
toenadering te zoeken tot een vrouw. De correctionele rechtbank wijst erop dat « l’enquête fouillée
menée par le Comité P a permis d’établir les différentes connexions et recherches faites » 157. De
hoofdinspecteur heeft kennisgenomen van verschillende processen-verbaal inzake het conflict tussen die
vrouw en haar ex-vriend, van haar losbandig leven en haar gsm-nummer. « Le prévenu a ainsi mis à
profit les informations tirées d’une consultation illégale de la banque de données pour obtenir que Mme
[…] accepte le rapprochement qu’il espérait ». « Il ressort clairement des pièces du dossier que les
consultations menées ne répondaient à aucune finalité professionnelle légitime […]. Il s’agissait de
consultations réalisées à des fins strictement privées n’ayant aucun rapport avec une finalité policière,
judiciaire ou administrative » 158: opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar 159.

14.4.10

Verkeer

Vijf verkeersdossiers houden verband met feiten gepleegd in dienst, waarvan 2 voor dronken sturen.
Twee andere dossiers betreffende feiten gepleegd buiten dienst verdienen ook aandacht.
(1) Een hoofdinspecteur, vervolgd wegens alcoholgeïntoxiceerd sturen, wordt door de politierechtbank
vrijgesproken omdat die vaststelt dat de overtreding niet bewezen is. Het Comité P beschikt jammer
genoeg niet over informatie om het waarom van die vrijspraak beter te kunnen begrijpen, noch heeft
het weet van het eventuele gevolg dat aan deze zaak voorbehouden is op een ander vlak 160.
(2) Een hoofdinspecteur wordt schuldig verklaard omdat hij een ademtest geweigerd heeft terwijl hij
ervan verdacht werd alcoholgeïntoxiceerd een dienstvoertuig te hebben bestuurd. Vier
politieambtenaren vertrekken op verkenning om een toekomstige opdracht voor te bereiden. Om
14.30 uur keert een van hen naar de eenheid terug. De 3 anderen keren pas om 17.45 uur naar de
eenheid terug. De correctionele rechtbank zal de beslissing van de politierechtbank bevestigen en hem
een geldboete van 1100 EUR opleggen, met uitstel voor de helft van de som gedurende 3 jaar. De
correctionele rechtbank wijst erop dat: « le prévenu va refuser de se soumettre à l’éthylotest invoquant
qu’il refuse « par principe car il n’a rien à se reprocher » » 161. De correctionele rechtbank oordeelt dat:
« il n’est […] pas pertinent, eu égard aux déclarations claire et univoques du prévenu, de soutenir
actuellement en termes de conclusions que le refus était motivé par la circonstance que celui-ci n’avait
pas la certitude que l’appareil était approuvé ou encore qu’il n’était pas assuré que les mesures
d’hygiène allaient être respectées. Que ces arguments sont avancés uniquement pour les besoins de la
cause et ne reposent sur aucun élément objectif du dossier » 162. De correctionele rechtbank meent dat
de beslissing om de hoofdinspecteur te onderwerpen aan de ademtest gerechtvaardigd was door het late
uur van terugkeer naar de eenheid: « il ne s’agit nullement, en l’espèce, d’un contrôle systématique et a
priori sur l’ensemble des membres de l’unité chargée de la reconnaissance alors qu’un membre de l’unité
était rentré près de 3 heures avant les trois autres membres, dont le prévenu » 163 164.
155

Vrije vertaling: “de specifieke context waarin de feiten gepleegd werden alsook de bezorgdheid om zijn sociale integratie in
de staat niet in gevaar te brengen; een veroordeling zou een belemmering kunnen zijn om dat doel te verwezenlijken, en
daar dient in zijn geval de voorrang aan te worden gegeven”.
156
Dossier 2009/130989.
157
Vrije vertaling: “het nauwkeurige onderzoek gevoerd door het Comité P de diverse verbindingen en opzoekingen
aangetoond heeft”.
158
Vrije vertaling: “De beklaagde heeft aldus de informatie gehaald uit een onwettige raadpleging van de databank benut om
te verkrijgen dat mevrouw […] instemde met de toenadering waarop hij hoopte”. “Uit de stukken van het dossier blijkt
duidelijk dat de gedane raadplegingen niet beantwoordden aan een wettige professionele finaliteit […]. Het betrof
raadplegingen gedaan om strikt privéredenen die geen verband hielden met een politionele, gerechtelijke of bestuurlijke
finaliteit”.
159
Dossier 2009/130719.
160
Dossier 2011/55363.
161
Vrije vertaling: “de beklaagde weigert zich te onderwerpen aan de ademanalysetest omdat hij weigert “uit principe want hij
heeft zich niets te verwijten””.
162
Vrije vertaling: “het […] niet relevant is, gezien duidelijke en eenduidige verklaringen van de beklaagde, om thans te
volharden in de conclusie dat de weigering gemotiveerd was door de omstandigheid dat hij niet de zekerheid had dat het
toestel goedgekeurd was of nog dat hij niet zeker was dat de hygiënische voorwaarden nageleefd zouden worden. Dat die
argumenten enkel naar voren worden geschoven omdat het niet anders kan en niet berusten op objectieve elementen in
het dossier”.
163
Vrije vertaling: “in casu, gaat het geenszins om een systematische controle die a priori gericht is op alle leden van de
eenheid belast met de verkenning terwijl een lid van de eenheid bijna 3 uur eerder dan de drie andere leden, waaronder de
beklaagde, teruggekeerd was”.
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(3) Een inspecteur die een bromfiets bestuurt, rijdt een fietser licht aan. De inspecteur stopt om te
vragen hoe het met de fietser gaat maar bezorgt hem zijn contactgegevens niet. Korte tijd later merkt
de fietser dat zijn wiel kromgetrokken is. De politierechtbank veroordeelt de inspecteur wegens nietnaleving van de voorrang van rechts en wegens onopzettelijke slagen en verwondingen, maar spreekt
hem wel vrij voor het vluchtmisdrijf. In beroep zal de correctionele rechtbank daarentegen: de verjaring
van de strafvordering vaststellen inzake de tenlastelegging niet-naleving van de voorrang van rechts; de
inspecteur vrijspreken voor de tenlastelegging onopzettelijke slagen en verwondingen: « attendu que
suite au heurt la partie préjudiciée a basculé sur sa droite et son coude a touché le sol ; qu’elle précise
toutefois ne pas avoir été blessée mais choquée ; qu’aucun certificat médical n’est joint au dossier » 165 ;
het vluchtmisdrijf bewezen verklaren: « le fait de quitter les lieux sans faire de constat ni laisser ses
coordonnées est constitutif du désir de se soustraire aux constatations utiles après un accident ; que
d’ailleurs le prévenu, policier, ne peut ignorer cet état de choses ;
Attendu que suite aux carences du prévenu la partie préjudiciée a eu beaucoup de peine à le retrouver
et que plusieurs investigations ont dû être menées pour l’identifier ; qu’il convient d’en conclure que le
prévenu a bien cherché à se soustraire aux constatations utiles dans le cas d’espèce » 166. En de
correctionele rechtbank veroordeelt de inspecteur tot een geldboete van 1100 EUR, met uitstel voor de
helft van de som gedurende 3 jaar. De correctionele rechtbank veroordeelt hem tevens tot een verval
van het recht tot sturen van alle motorvoertuigen voor een periode van 15 dagen. Daarenboven
verklaart de correctionele rechtbank de politiezone « civilement responsable et la dit tenue au paiement
de l’amende et la condamne solidairement [avec l’inspecteur] au paiement des frais » 167 168.
(4) Een inspecteur is betrokken in een verkeersongeval terwijl hij een dienstvoertuig bestuurt. De
politierechtbank veroordeelt hem, voor het verlies van de controle over zijn voertuig en voor het
toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen, tot een geldboete van 412,5 EUR, met
gedeeltelijk uitstel (137,5 EUR) gedurende 2 jaar. De politiezone wordt in solidum veroordeeld tot het
betalen van de geldboete. De politierechtbank veroordeelt de zone ook, op burgerrechtelijk vlak, tot de
betaling van 470 EUR aan het slachtoffer van het ongeval 169.
(5) Een inspecteur betrokken in een verkeersongeval tijdens de dienst wordt door de politierechtbank
veroordeeld tot een geldboete van 275 euro met gedeeltelijk uitstel (137 euro) voor 1 jaar wegens het
toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen, het niet hebben geregeld van zijn snelheid om
in alle omstandigheden te kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis en als bestuurder van een
voertuig op de openbare weg zijn snelheid niet te hebben geregeld zoals vereist en/of zijn snelheid
oorzaak te zijn geweest van een ongeval of het verkeer te hebben gehinderd. Het gemeentebestuur
wordt burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld voor de geldboete en de kosten die ten laste zijn gelegd van
de betrokken inspecteur 170.
(6) Een inspecteur, betrokken in een verkeersongeval, stapt in een ambulance om te vermijden dat hij
onderworpen zou worden aan een alcoholtest. Wanneer hij in het ziekenhuis aankomt, weigert hij elk
onderzoek en ondertekent hij een verklaring dat hij op eigen verantwoordelijkheid het ziekenhuis verlaat
om onmiddellijk die plaats te kunnen verlaten (“al lopend”, zo verklaart een getuige). De
politierechtbank oordeelt dat het vluchtmisdrijf bewezen is: « informé de la nécessité de constatations
sur sa personne, il avait été informé de l’arrivée imminente des services de police compétents,
mandatés à cette fin ; son état ne nécessitait à l’évidence aucun transfert impérieux et immédiat en
milieu ; l’absence d’une telle nécessité est d’ailleurs confortée par la circonstance que l’intéressé y a
refusé tout examen médical ; devant se douter, par expérience professionnelle notamment, que les
devoirs requis pourraient être exécutés en milieu hospitalier, l’intéressé a sans motifs valables et
164

Dossier 2010/125607.
Vrije vertaling: “overwegende dat ingevolge de botsing de benadeelde partij naar rechts omgeslagen is en zijn elleboog de
grond geraakt heeft; dat hij evenwel verduidelijkt dat hij niet gewond maar geschokt was; dat er geen medisch attest bij
het dossier gevoegd is”.
166
Vrije vertaling: “dat men de plaats verlaat zonder vaststellingen te doen noch zijn contactgegevens na te laten, betekent
dat men zich wenst te onttrekken aan de nuttige vaststellingen na een ongeval; dat de beklaagde, politieambtenaar, dit
trouwens dient te weten;
Overwegende dat doordat de beklaagde tekortgeschoten is, de benadeelde partij veel moeite heeft gehad om hem terug te
vinden en dat er meerdere onderzoeksdaden gesteld moesten worden om hem te identificeren; dat daaruit besloten moet
worden dat de beklaagde wel degelijk getracht heeft zich te onttrekken aan de nuttige vaststellingen in dit geval”.
167
Vrije vertaling: “burgerrechtelijk aansprakelijk en zegt hij dat ze gehouden is tot de betaling van de geldboete en
veroordeelt haar hoofdelijk [met de inspecteur] tot de betaling van de kosten”.
168
Dossier 2011/139196.
169
Dossier 2011/131347.
170
Dossier 2012/28669.
165
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précipitamment quitté la clinique où il avait été, sans doute à sa demande, été conduit » 171. De
politierechtbank legt hem een geldboete van 2200 EUR op, met uitstel voor de helft van die som
gedurende 3 jaar; alsook een verval van het recht tot sturen van alle motorvoertuigen voor 6 maanden,
met gedeeltelijk uitstel (2/3) gedurende 3 jaar; en maakt het herstel in het recht tot sturen afhankelijk
van het slagen voor een theoretisch en een praktijkexamen en voor een psychologisch onderzoek 172.
(7) Een politie-inspecteur die betrokken is in een verkeersongeval met stoffelijke schade en hierbij
vluchtmisdrijf pleegt, geeft voor de positieve ademanalyse die hij aflegt de verklaring dat hij was
aangedaan door de feiten, zijn kluts kwijt was door het ongeval en pas na het ongeval bij vrienden
dronk om te bekomen. De correctionele rechter in beroep merkt op dat “betrokkene evengoed voor het
ongeval kan hebben gedronken. Zeker als politieman diende hij te weten dat het drinken van alcohol na
een ongeval de gebruikelijke vaststellingen in verband met alcoholconcentratie, dronkenschap, …
hypothekeert”. De rechter voegt er ook nog aan toe dat: “als politieman bij de gespecialiseerde
eenheden die bijzondere transporten begeleiden, mag worden aangenomen dat hij niet van het minste
onder de indruk is. Echter, zelfs enige tijd na het ongeval was beklaagde, naar verluidt, nog danig van
streek en besloot hij bij vrienden door het drinken van whisky te bekomen. De uitleg die beklaagde geeft
over zijn drankverbruik is ongeloofwaardig”. De rechter in beroep veroordeelt de inspecteur wegens
alcoholgeïntoxiceerd sturen tot een geldboete van 1100 euro en verval van het recht tot sturen voor
3 maanden met gedeeltelijk uitstel. De politierechter veroordeelde de politieman reeds wegens het niet
in de hand hebben van het voertuig tot een geldboete van 165 euro en wegens vluchtmisdrijf tot een
geldboete van 1100 euro en een verval van het recht tot sturen van alle motorvoertuigen gedurende
2 maanden 173.

14.4.11

Drugs

(1) Bij de veroordeling van een inspecteur tot zowel een gevangenisstraf als een geldboete met
gedeeltelijk uitstel mits naleving van voorwaarden wegens drugsdelicten wijst de rechter in beroep erop
dat betrokkene “ingevolge zijn functie op de hoogte diende te zijn van het beschikbare aanbod inzake
hulpverlening eerder dan zich willoos over te leveren aan druggebruik en -verhandeling” 174.
(2) De correctionele rechtbank beklemtoont bij de veroordeling tot zowel een gevangenisstraf als een
geldboete met gedeeltelijk uitstel van een politie-inspecteur wegens het overtreden van de drugswet dat
“ze haar functie ten schande heeft gemaakt door gedurende lange tijd misdrijven te plegen waar ze zelf
zou moeten tegen optreden” 175.

14.4.12

Misbruik maken van procedures tegen de hiërarchie

In twee arresten geveld op dezelfde dag meent de kamer van inbeschuldigingstelling dat twee leden van
dezelfde politiezone – die klacht ingediend hadden tegen dezelfde twee officieren – misbruik gemaakt
hebben van hun recht om beroep aan te tekenen tegen de (ongunstige) beslissing van de raadkamer.
(1) Een agent van politie stelt zich burgerlijke partij – wegens valsheid en gebruik van valse stukken,
belaging en lasterlijke aangifte bij de overheid – tegen twee officieren van zijn politiezone. De kamer
van inbeschuldigingstelling wijst erop dat: « En substance, la partie civile […] reproche aux inculpés […]
d’avoir commis tellement d’erreurs dans les procès-verbaux relatifs à une scène de coups qui lui a été
reprochée qu’elles ne peuvent être que volontaires et constitutives de faux en écritures, puis de l’avoir
harcelé, notamment en provoquant de la sorte sa comparution devant le tribunal et enfin, de l’avoir
dénoncé de manière calomnieuse aux autorités disciplinaires et judiciaires » 176. De burgerlijke partij zal
171

Vrije vertaling: “geïnformeerd over de noodzaak om vaststellingen op zijn persoon te doen, was hij ingelicht over de
nakende komst van de bevoegde politiediensten, die daartoe gemachtigd zijn; zijn toestand vereiste duidelijk geen
dringende en onmiddellijke overbrenging naar het ziekenhuis; de afwezigheid van een dergelijke noodzaak wordt trouwens
versterkt door de omstandigheid dat de betrokkene er elk medisch onderzoek geweigerd heeft; omdat hij, meer bepaald
door zijn beroepservaring, wel vermoedde dat de vereiste daden in het ziekenhuis gesteld zouden kunnen worden, heeft de
betrokkene zonder geldige redenen en in allerijl het ziekenhuis verlaten waar hij, waarschijnlijk op zijn vraag, naartoe
gevoerd was”.
172
Dossier 2010/104989.
173
Dossier 2009/181462.
174
Dossier 2007/84387.
175
Dossier 2009/152908.
176
Vrije vertaling: “In hoofdzaak, verwijt de burgerlijke partij […] de inverdenkinggestelden […] dat ze zoveel fouten gemaakt
hebben in de processen-verbaal betreffende een vechtscène die haar verweten werd dat deze enkel opzettelijk kunnen zijn
gemaakt en er dus sprake is van valsheid in geschriften, haar dan te hebben belaagd, meer bepaald door haar op die
manier voor de rechtbank te doen verschijnen en tot slot haar lasterlijk te hebben aangegeven bij de tuchtrechtelijke en
gerechtelijke overheden”.
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onschuldig verklaard worden zowel op gerechtelijk als op tuchtrechtelijk vlak. De kamer van
inbeschuldigingstelling zal de buitenvervolgingstelling bevestigen die de raadkamer uitgesproken had ten
voordele
van
de
twee
vervolgde
officieren.
Daarnaast
onderstreept
de
kamer
van
inbeschuldigingstelling: « le fait d’exercer un recours contre une décision rendue en première instance
constitue en principe l’exercice d’un droit mais dégénère en acte illicite donnant lieu à l’octroi de
dommages et intérêts s’il traduit une légèreté coupable dont se serait gardé tout plaideur normalement
prudent et réfléchi ou encore lorsque l’appel est utilisé avec témérité et mauvaise foi.
Tel bien le cas en l’espèce, dès lors que [la partie civile] dirige une procédure contre ses supérieurs sans
pour autant développer de moyens pertinents à leur encontre, la cour observant en particulier que dans
le cadre de l’appel dont elle est saisie, aucune pièce n’est déposée, aucun moyen n’est invoqué, ni en
termes de plaidoiries ni a fortiori en termes de conclusions » 177 en veroordeelt de burgerlijke partij tot
het betalen, naast de kosten, van 500 EUR aan elk van de twee officieren die in deze zaak lastiggevallen
zijn 178.
(2) Een hoofdinspecteur stelt zich burgerlijke partij wegens: valsheden en gebruik van valse stukken
tegen twee officieren betrokken in de vorige zaak; belaging tegen die twee officieren en een derde
officier; lasterlijke aangifte bij de overheid tegen die drie officieren en tegen nog twee andere personen.
Ook hier bevestigt de kamer van inbeschuldigingstelling de buitenvervolgingstelling uitgesproken door
de raadkamer en benadrukt dat de burgerlijke partij « multiplie les procédures dirigées contre ses
supérieurs sans pour autant développer de moyens pertinents à leur encontre […]. Le fait de poursuivre
envers et contre tout, à deux degrés de juridiction, le procès apparaît – au vu du manque aussi absolu
qu’évident de pertinence de l’argumentation sur laquelle repose le recours – comme étant l’expression
d’un abus manifeste du droit d’appel, abus qui a concrètement eu pour effet de contraindre inutilement
les inculpés à comparaître et à se défendre devant les juridictions d’instruction » 179. De hoofdinspecteur
« a dirigé tellement de procédures contre ses supérieurs qu’il s’y perd d’ailleurs lui-même » 180 en wordt
veroordeeld tot het betalen van 500 EUR aan elk van de drie officieren die in deze zaak lastiggevallen
zijn 181.

14.5

Beroepsgeheim

In het kader van de analyse van de rechterlijke beslissingen hem toegestuurd, wenst het Comité P
tevens elk jaar een specifiek thema meer diepgaand te bestuderen. Die thema’s worden gekozen
volgens het aantal rechterlijke beslissingen daaromtrent, de bijzondere ernst van de ten laste gelegde
feiten in het licht van het uitgeoefende politieambt alsook het belang dat aan die kwesties gehecht wordt
door de pers, het grote publiek of de parlementsleden.
In dit jaarverslag 2011 staan de dossiers met betrekking tot de tenlastelegging schending van het
beroepsgeheim centraal, op basis van de rechterlijke beslissingen uitgesproken de afgelopen drie jaar
(2009, 2010 en 2011).

14.5.1 Aantal dossiers
Tabel 28: Aantal dossiers met betrekking tot de tenlastelegging schending van het beroepsgeheim

177

2009

2010

2011

14

6

14

Vrije vertaling: “het feit dat beroep wordt aangetekend tegen een beslissing genomen in eerste aanleg maakt in principe de
uitoefening van een recht uit maar ontaardt in een onrechtmatige daad die aanleiding geeft tot de toekenning van een
schadevergoeding wanneer het de uiting is van een ongeoorloofde lichtzinnigheid waarvoor elke procesvoerder, die
normaliter voorzichtig en bedachtzaam te werk gaat, zich gehoed zou hebben of nog wanneer het beroep overmoedig en te
kwader trouw gebruikt wordt. Dit is hier het geval, gegeven het feit dat [de burgerlijke partij] een procedure voert tegen
haar oversten zonder echter relevante middelen lastens hen uiteen te zetten, waarbij het hof meer in het bijzonder opmerkt
dat in het kader van het beroep dat bij hem aanhangig gemaakt is, er geen stukken neergelegd zijn, er geen middelen zijn
waarop men zich beroept, noch in termen van pleidooien, noch a fortiori in termen van conclusies”.
178
Dossier 2009/12219.
179
Vrije vertaling: “de procedures gericht tegen haar oversten opstapelt zonder echter relevante middelen lastens hen uiteen te
zetten […]. Door ondanks alles vervolging in te stellen, in twee verschillende instanties, lijkt het proces – gezien het even
absolute als evidente gebrek aan relevantie van de argumentatie waarop het beroep zich steunt – de uiting te zijn van een
manifest misbruik van het recht om beroep aan te tekenen, misbruik dat concreet voor gevolg gehad heeft dat de
inverdenkinggestelden onnodig genoodzaakt waren om te verschijnen en zich te verdedigen voor de onderzoeksgerechten”.
180
Vrije vertaling: “heeft zoveel procedures gevoerd tegen zijn oversten dat hij er trouwens zelf niet meer wijs uit kan”.
181
Dossier 2007/93409.
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Vierendertig in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen uitgesproken in 2009, 2010 en 2011
betreffen de tenlastelegging schending van het beroepsgeheim (en van het geheim van het
opsporingsonderzoek/gerechtelijk onderzoek) lastens leden van de geïntegreerde politie.
De drie jaren die in aanmerking genomen worden, vertonen grote schommelingen: van 14 dossiers in
2009, over (slechts) 6 dossiers in 2010, terug naar 14 dossiers in 2011. Het blijkt echter niet mogelijk
om uit deze vaststelling lessen te trekken omdat de beschikbare vergelijkingsbasissen te gering zijn.
Bovendien is het, zoals uiteengezet in hoofdstuk 1 “Beslissingen meegedeeld aan het Comité P”,
helemaal niet zeker dat het Comité P daadwerkelijk alle rechterlijke beslissingen betreffende leden van
de geïntegreerde politie ontvangt.
Dit neemt niet weg dat 34 dossiers voor deze analyse beschikbaar zijn, een aantal dat op het eerste
gezicht redelijk lijkt.

14.5.2 Verdeling per arrondissement
De volgende tabel schetst, per jaar, een beeld van de gerechtelijke arrondissementen waarin
vervolgingen ingesteld werden wegens schendingen van het beroepsgeheim. Hierbij dient opgemerkt dat
de 8 beslissingen genomen in beroep (voor deze verdeling per arrondissement) werden ondergebracht
bij het gerechtelijk arrondissement dat de zaak in eerste aanleg behandeld heeft.
Er dient tevens op gewezen dat 14 geanalyseerde beslissingen uitgesproken zijn in het Nederlands,
terwijl de 20 andere beslissingen in het Frans geveld zijn.
Gezien het hierboven geformuleerde voorbehoud met betrekking tot de te geringe beschikbare
vergelijkingspunten, blijkt het evenmin mogelijk om specifieke lessen te trekken in verband met de
verdeling per arrondissement.
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Tabel 29: Bron van de zaken per arrondissement
2009

2010

Antwerpen
Arlon

1

Brugge

1

Brussel N

1

Totaal

2

2

1

2
1
1

2

2

2

2

3

2

2

1

2

3

1

2

3

Brussel F
Charleroi

2011

1

Dendermonde
Dinant
Eupen
Gent
Hasselt
Huy
Ieper
Kortrijk

2

2

Leuven
Liège

2

2

4

Marche
Mechelen

1

Mons

1

Namur

1

1
3

4
1

Neufchâteau
Nivelles
Oudenaarde

1

1

Tongeren
Tournai
Turnhout
Verviers

1

1

Veurne
Totaal

14

6

14

34

14.5.3 Beoogde leden van de geïntegreerde politie
In 32 van de 34 bestudeerde dossiers wordt telkens slechts één lid van de geïntegreerde politie vervolgd
voor schending van het beroepsgeheim 182. De 2 andere dossiers betreffen respectievelijk 5 en 3 leden
van de geïntegreerde politie. Er zijn dus in totaal 40 leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor
schending van het beroepsgeheim in de definitieve rechterlijke beslissingen (toegestuurd aan het
Comité P) genomen in 2009, 2010 en 2011.

182

98

In een van die 32 dossiers worden de twee vervolgde officieren vrijgesproken door de correctionele rechtbank. De beslissing
is echter maar voor een van beiden definitief, want tegen de vrijspraak van de andere officier is beroep aangetekend.
Bijgevolg wordt in het kader van deze analyse enkel rekening gehouden met de situatie van de eerste officier.
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Tabel 30: Leden van de geïntegreerde politie vervolgd/bestraft voor schending van het beroepsgeheim

Vervolgd

Bestraft

Agent

1

1

Aspirant-inspecteur

1

1

21

15

Hoofdinspecteur

8

3

Commissaris

6

2

Hoofdcommissaris

3

Inspecteur

Calog
Totaal

40

22

Een schending van het beroepsgeheim wordt bewezen verklaard lastens 22 van de 40 leden van de
geïntegreerde politie, in evenveel verschillende dossiers.
Inspecteurs worden het vaakst vervolgd wegens schending van het beroepsgeheim (21 op 40, of iets
meer dan de helft) maar vormen ook een zeer grote meerderheid van de leden van de geïntegreerde
politie die uiteindelijk schuldig bevonden worden aan schending van het beroepsgeheim (15 op 22, of
bijna 3/4). Belangrijk is ook dat de 2 dossiers waarin verscheidene politieambtenaren – enerzijds, 4
hoofdinspecteurs en 1 commissaris; anderzijds, 3 commissarissen – vervolgd worden voor schending
van het beroepsgeheim eindigen in buitenvervolgingstellingen. Merk ook op dat de 3 vervolgde
hoofdcommissarissen vrijgepleit worden in de gerechtelijke procedures die op hen betrekking hebben.

2

2010

2

1

2011

1

1

8

14

4

13

Totaal

5

1

1

1

2

1

3

3

6

Gevangenis/geldboete

Werkstraf

Werkstraf met gedeeltelijk uitstel

Werkstraf met volledig uitstel

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk uitstel

11

Gevangeis/geldboete met volledig uitstel

2009

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - Andere

Vrijspraak - Verjaring

Buitenvervolgingstelling - Andere

Buitenvervolgingstelling - Verjaring

Tabel 31: Gedetailleerd resultaat van de vervolgingen voor schending van het beroepsgeheim

Gezien het hierboven geformuleerde voorbehoud met betrekking tot de te geringe beschikbare
vergelijkingspunten, blijkt het evenmin mogelijk om specifieke lessen te trekken in verband met de
verdeling per graad van de leden van de geïntegreerde politie waarop de geanalyseerde zaken
betrekking hebben.

14.5.4 Tenlasteleggingen
In 16 van de 34 dossiers worden de leden van de geïntegreerde politie enkel vervolgd voor schending
van het beroepsgeheim. Die schending wordt bewezen verklaard in 8 gevallen. In 5 van die 8 dossiers is
er, hoewel enkel schending van het beroepsgeheim “gerechtelijk” ten laste wordt gelegd, echter ook
sprake van informatie afkomstig uit raadplegingen van databanken waartoe ze toegang hebben
ingevolge hun hoedanigheid van politieambtenaar.
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In de 18 andere dossiers worden de leden van de geïntegreerde politie ook vervolgd om andere
redenen. In 10 van die dossiers is er aldus (onder meer) sprake van vervolging voor onrechtmatige
raadpleging van databanken: de feiten worden bewezen verklaard in elk van die 10 dossiers, zowel wat
de onrechtmatige raadpleging als wat de schending van het beroepsgeheim betreft. Dat men beschikt
over een bewijs van de onrechtmatige raadpleging van een databank kan aldus worden beschouwd als
een versterkingsfactor voor de beschuldiging inzake schending van het beroepsgeheim. Wat de 8 andere
dossiers betreft, lopen er 3 uit op een buitenvervolgingstelling, 1 op een vrijspraak, terwijl in de 4
andere dossiers de feiten van schending van het beroepsgeheim bewezen verklaard worden.

14.5.5 Types van beslissingen
De feiten van schending van het beroepsgeheim worden bewezen verklaard in 22 van de 34
geanalyseerde dossiers, zijnde bijna 2/3 van de gevallen, en dit voornamelijk door vonnisgerechten.
Wat
de
onderzoeksgerechten
betreft,
wordt
door
de
raadkamers
besloten
tot
6 buitenvervolgingstellingen en 2 opschortingen van de uitspraak van veroordeling, terwijl tot 2 andere
buitenvervolgingstellingen besloten wordt door de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wat de vonnisgerechten betreft, geven de 18 vonnissen van de correctionele rechtbanken aanleiding tot
3 vrijspraken, 9 opschortingen van de uitspraak van veroordeling en 6 veroordelingen tot geldboetes
en/of gevangenisstraffen soms met gedeeltelijk uitstel. De 6 arresten geveld door hoven van beroep
geven aanleiding tot 1 vrijspraak, 2 opschortingen van de uitspraak van veroordeling en 3
veroordelingen tot geldboetes en/of gevangenisstraffen soms met gedeeltelijk uitstel. Er dient
opgemerkt dat twee veroordelingen – de ene door een correctionele rechtbank, de andere door een hof
van beroep – gepaard gaan met het verbod om de rechten uit te oefenen bedoeld in artikel 31, lid 1
Strafwetboek, meer bepaald om “openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen”.

14.5.6 Link met tucht
Het Comité P heeft haast geen “tuchtrechtelijke” informatie gekregen betreffende de dossiers waarin
leden van de geïntegreerde politie vervolgd worden voor schending van het beroepsgeheim. Er werden
slechts 3 tuchtstraffen, 1 voorlopige schorsing en 1 beslissing tot verandering van dienst meegedeeld
aan het Comité P.
(1) De voorlopige schorsing wordt uitgesproken in een dossier waarin de vervolgde politieambtenaar
uiteindelijk zal worden vrijgepleit. In dit verband vatte de politiezone het volgende in het KLFP-systeem:
« réintégration par ADS avec régularisation de la situation administrative en transformant la non-activité
de service encourue durant la suspension provisoire en activité de service » 183 184.
(2) De verandering van dienst wordt opgelegd aan de politieambtenaar die door het hof van beroep de
gunst van opschorting van veroordeling krijgt wegens schending van het beroepsgeheim 185.
(3) Een andere zaak houdt verband met een ambtshalve ontslag, op 3 februari 2010, betekend aan een
agent van politie omdat hij (volgens de informatie meegedeeld via KLFP): onrechtmatig politionele
databanken geraadpleegd heeft; informatie meegedeeld heeft aan een persoon die deel uitmaakte van
een georganiseerde handel in verdovende middelen; een operatie in gevaar gebracht heeft door
informatie mee te delen aan een verdachte; de drugswetgeving overtreden heeft 186. Op strafrechtelijk
vlak was de agent van politie, op 28 september 2009, veroordeeld 187 voor onrechtmatige raadpleging
van databanken, schending van het beroepsgeheim en overtredingen van de drugswet.
(4) Het Vast Comité P wordt op de hoogte gebracht van de tuchtsanctie inhouding van de wedde lastens
een politieambtenaar wegens “handelingen te hebben gesteld die een tekortkoming aan de
beroepsplichten uitmaakt en die van aard is de waardigheid van het ambt in het gedrang te hebben
gebracht”. Van de correctionele rechtbank krijgt de inspecteur van politie de opschorting van de
uitspraak van veroordeling gedurende drie jaar mits naleving van een probatiemaatregel wegens
183
184
185
186
187

Vrije vertaling: “herstel door hogere tuchtoverheid met regularisatie van de administratieve situatie door de nondienstactiviteit opgelopen tijdens de voorlopige schorsing om te zetten in dienstactiviteit”.
Dossier 2010/84452.
Dossier 2007/117038.
Dossier 2009/82786.
Acht maanden gevangenisstraf, met uitstel gedurende 3 jaar, voor het luik databanken en beroepsgeheim; 3 maanden
gevangenisstraf, met uitstel gedurende 3 jaar, en 5500 EUR geldboete, met gedeeltelijk uitstel (3500 EUR) gedurende
3 jaar, voor het luik drugs.
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schending van het beroepsgeheim en overtreding van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen 188.
(5) Aan het Vast Comité P wordt meegedeeld dat een politieambtenaar de tuchtsanctie inhouding van
wedde krijgt opgelegd wegens schending van het beroepsgeheim. De strafrechter veroordeelt
betrokkene tot een gevangenisstraf met volledig uitstel gedurende drie jaar, een geldboete en een
ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31, lid 1 Strafwetboek gedurende vijf jaar wegens schending
van het beroepsgeheim, het plegen van valsheid als openbaar ambtenaar in de uitoefening van de
functie, het plegen van verduistering als openbaar ambtenaar en laster 189.
Buiten die 5 dossiers, kan na raadpleging van de beschikbare informatie enkel met zekerheid worden
vastgesteld dat in 5 andere van de 34 bestudeerde dossiers de tuchtoverheid ingelicht werd over de
vervolgingen ingesteld voor schending van het beroepsgeheim tegen een lid van de geïntegreerde politie
(dit betekent geenszins dat de tuchtoverheid niet ingelicht werd in de andere dossiers maar enkel dat
die kennisname niet blijkt uit de thans beschikbare informatie):
-

vier dossiers hebben betrekking op evenveel inspecteurs schuldig bevonden aan schending van het
beroepsgeheim omdat ze informatie uit politionele databanken doorgegeven hebben 190. Er werd
echter geen tuchtstraf toegestuurd aan het Comité P.

-

in het kader van een vijfde dossier 191 werd een inspecteur ambtshalve ontslagen omdat hij
onrechtmatig politionele databanken geraadpleegd had en omdat hij het beroepsgeheim geschonden
had. Die informatie werd evenwel niet aan het Comité P meegedeeld door de betrokken politiedienst
maar blijkt uit de lezing van een arrest van de Raad van State van 21 maart 2011 tot verwerping
van het beroep aangetekend tegen die beslissing van ambtshalve ontslag.

Kortom, van de 22 gerechtelijke dossiers waarin een schending van het beroepsgeheim bewezen
verklaard wordt in hoofde van een lid van de geïntegreerde politie, blijkt uit de raadpleging van de
beschikbare informatie dat:
-

in 13 dossiers 192 de tuchtoverheid niet ingelicht is noch over de vervolgingen noch over hun
resultaat (pro memorie, dit betekent geenszins dat de tuchtoverheid niet ingelicht werd maar enkel
dat die kennisname niet blijkt uit de thans beschikbare informatie). In een van die dossiers heeft de
rechter het verbod uitgesproken om een openbare bediening uit te oefenen;

-

in 4 dossiers 193 de tuchtoverheid ingelicht is over het feit dat vervolgingen ingesteld waren maar
haar niet werd meegedeeld welke tuchtrechtelijke gevolgen aan die zaken voorbehouden werden;

-

in 1 dossier 194 een verandering van dienst werd bevolen;

-

in 2 dossiers 195 de tuchtoverheid de eerste van de zware straffen heeft uitgesproken, met name een
inhouding van wedde;

-

in 2 dossiers 196 een ambtshalve ontslag werd uitgesproken (er werd er slechts één meegedeeld aan
het Comité P).

De vaststelling dat er geen tuchtrechtelijke informatie meegedeeld wordt, sluit aan bij deze die naar
aanleiding van andere analyses gedaan werd. Ofwel heeft het parket de betrokken politiedienst niet
ingelicht, terwijl de COL 4/2003 voorziet dat de schending van het beroepsgeheim een van de misdrijven
is “waarvan de tuchtoverheden, bevoegd om tuchtstraffen op te leggen of ordemaatregelen te nemen,
officieel wensen op de hoogte te worden gebracht door de gerechtelijke overheden” 197. Ofwel hebben de
tuchtoverheden het Comité P niet ingelicht noch over de opening van een dossier noch over een

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

Dossier 2010/90786.
Dossier 2011/86805.
Dossiers 2006/37491, 2007/62222, 2009/109339, 2010/150847.
Dossier 2007/12758.
Dossiers 2007/97836, 2009/2861, 2008/24831, 2008/14194, 2010/146245, 2008/27845, 2008/6760, 2007/27845,
2009/6503, 2010/81105, 2012/28688, 2009/182359, 2007/15315.
Dossiers 2006/37491, 2009/109339, 2007/62222, 2010/150847.
Dossier 2007/117038.
Dossiers 2010/90786 en 2011/86805.
Dossiers 2009/82786 en 2007/12758.
COL 4/2003 – Tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten – Wet van 13 mei 1999 houdende het
tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, p. 21.
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eventuele tuchtrechtelijke beslissing of een ordemaatregel genomen ten aanzien van de leden van de
geïntegreerde politie die betrokken zijn in die zaken.

14.5.7 Inhoud van de rechterlijke beslissing - Motivering
De analyse van de inhoud van de rechterlijke beslissingen brengt met zich dat er een onderscheid wordt
gemaakt tussen de dossiers waarin een schending van het beroepsgeheim uiteindelijk bewezen is en die
waarin dit niet het geval is. Er zal bovendien een specifiek punt gewijd worden aan een aspect van een
rechterlijke beslissing in verband met het begrip mededader: de persoon die op de politieambtenaar een
beroep gedaan heeft om informatie te verkrijgen die gedekt is door het beroepsgeheim wordt bestraft
als mededader.

Schending van het beroepsgeheim niet bewezen
De meeste van de 12 rechterlijke beslissingen van vrijspraak (4) of buitenvervolgingstelling (8)
vermelden niet speciaal de hoedanigheid van politieambtenaar, noch de potentieel laakbare aard van de
ten laste gelegde daden. De beschikbare informatie volstaat ook niet altijd om de genomen beslissing
meer in detail toe te lichten, meer in het bijzonder in het geval van buitenvervolgingstelling. Vier van die
zaken verdienen echter extra aandacht.
(1) De eerste van die zaken eindigt in een beschikking van buitenvervolgingstelling door de
raadkamer 198. Een hoofdcommissaris, korpschef, wordt ervan verdacht, via sms, een journalist
geïnformeerd te hebben over een politieoptreden in het kader van een zaak van verdovende middelen.
Indien dit dossier bijzondere belangstelling wekt, dan is dat niet omdat er een korpschef in betrokken is
– hoewel – noch omdat het uitloopt op een buitenvervolgingstelling maar wel door het arrest dat het Hof
van Cassatie op 6 maart 2008 geveld heeft met betrekking tot de wettelijkheid van de onderzoeksdaden
verricht op de draagbare telefoon van de hoofdcommissaris in kwestie.
Ter verdediging van de korpschef: de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke
bronnen verbiedt dat gegevens die betrekking hebben op de informatiebronnen van een journalist het
voorwerp uitmaken van enige opsporings- of onderzoeksmaatregel: volgens dit standpunt, is het dus
niet mogelijk om de draagbare telefoon van de hoofdcommissaris te “onderzoeken” om de inhoud na te
gaan van de boodschap die aan een journalist gestuurd is.
Het Hof van Cassatie is die zienswijze niet toegedaan en oordeelt dat: “Ofschoon de wet van
7 april 2005 tot doel heeft om het journalistiek brongeheim te beschermen, heeft zij evenwel aan dat
geheim geen absoluut karakter verleend. Zo verbiedt zij geen strafrechtelijke onderzoeksmaatregelen
tegen iemand die geen bescherming van de bronnen geniet en die ervan verdacht wordt een misdrijf te
hebben gepleegd door informatie door te geven aan iemand die wel daarvan geniet.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt immers dat de wet weliswaar naspeuringen verbiedt bij
journalisten of personen die daarmee worden gelijkgesteld, ter identificatie van wie hen informeert,
maar geen enkele opsporings- of onderzoeksmaatregel verbiedt t.a.v. derden die ervan verdacht worden
op onwettige wijze informatie te hebben verstrekt aan om het even wie, ook al is die persoon journalist.
De hoedanigheid van degene die de informatie ontvangt, waarvan de onthulling een misdrijf is, vrijwaart
de auteur van deze onthulling niet” 199. Met andere woorden, het is verboden om onderzoeksdaden te
stellen op de draagbare telefoon van de journalist die de boodschap ontvangen heeft maar het is
daarentegen wel toegestaan om onderzoeksdaden te verrichten op de draagbare telefoon van de
politieambtenaar die het sms-bericht verstuurd heeft. Er dient opgemerkt dat het uiteindelijk technisch
onmogelijk gebleken is om de omstreden sms te reconstrueren.
(2) De tweede zaak 200 betreft de bevestiging van het bestaan van een gerechtelijk dossier door een
officier aan een burgemeester (de feiten zijn oud en dateren van voor de hervorming 201). De
198
199
200
201

Dossier 2006/61226.
Cass., 6 februari 2008, p. 3-4.
Dossier 2001/10621.
« Le prévenu reconnaît avoir informé le bourgmestre […], à la demande de celui-ci, de l’existence d’un dossier judiciaire
répressif au préjudice de […] mais l’avoir fait dans le cadre de ses obligations prescrites par la loi communale (article 172
de la loi 3 avril 1997, de la loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la
gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie) »
Vrije vertaling: “De beklaagde erkent burgemeester […], op diens vraag, geïnformeerd te hebben over het bestaan van een
strafrechtelijk dossier ten nadele van […] maar dit gedaan te hebben in het kader van zijn verplichtingen voorgeschreven
door de gemeentewet (artikel 172 van de wet van 3 april 1997, de wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet
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correctionele rechtbank meent dat « des déclarations [du bourgmestre] qu’il a lui-même pris l’initiative
de questionner [le prévenu] sur une rumeur qui circulait à l’époque et que ce dernier lui a ‘confirmé
l’existence d’un dossier sans me dire quel était son contenu en me renvoyant au Procureur du Roi pour
de plus amples renseignements’ » 202 en oordeelt dat: « Il ne résulte dès lors pas à suffisance des
éléments du dossier répressif et de l’instruction d’audience que le prévenu aurait violé le secret
professionnel et il convient de l’acquitter » 203. Hierbij dient in het bijzonder te worden onderstreept dat
de bevestiging van het gerucht gebeurde ten aanzien van de bestuurlijke overheid en dat die
bevestiging enkel betrekking heeft op het bestaan van een dossier en niet op zijn inhoud.
(3) In de derde zaak wordt een hoofdcommissaris vervolgd omdat hij aan een openbare
vervoersmaatschappij onthuld heeft dat een van haar agenten strafbare feiten gepleegd had (een
andere hoofdcommissaris wordt ook vervolgd – onder meer – voor dezelfde feiten in deze zaak maar
daarmee wordt in deze analyse geen rekening gehouden, aangezien er wat die persoon betreft beroep
werd aangetekend tegen het vonnis) 204. De correctionele rechtbank meent dat: « les éléments
constitutifs de l’infraction de violation du secret professionnel sont rencontrés : révélation, volontaire,
d’un secret professionnel, par une personne tenue au secret » 205. De correctionele rechtbank spreekt
evenwel een vrijspraak uit overwegende dat hij « se prévaloir d’avoir agi en situation d’erreur invincible,
en pensant avoir agi comme il le fallait, suivant une tradition bien établie, depuis l’époque du
Bourgmestre […], qui consistait à dénoncer à une administration quelconque des faits délictueux commis
par un membre de son personnel qui jouissait comme en l’espèce d’une commission de police judiciaire ;
Que pareille tradition étant bien courante, ancienne et ancrée, et pratiquée par les plus anciens et donc
par les prédécesseurs des prévenus, ceux-ci ont agi comme l’aurait fait (le faisait) à leur place tout
professionnel avisé et prudent de même niveau ;
Que l’on doit considérer, par l’application de l’article 71 du Code pénal, qu’il n’y a pas eu
d’infraction » 206.
(4) In de vierde zaak wijst de kamer van inbeschuldigingstelling erop dat een inspecteur wel degelijk in
databanken opzoekingen gedaan heeft naar het gerechtelijk verleden van de vriend van zijn moeder,
maar dat « la recherche de l’inculpé dans les banques de données n’a en tout état de cause que
confirmé une information qu’il détenait déjà, ayant été diffusée antérieurement par d’autres » 207
(familieleden) 208 en besluit daaruit dat: « la notion de ‘secret’ et par conséquent de secret ‘professionnel’
n’est donc pas établie en l’espèce » 209. Daarnaast dient opgemerkt dat het dossier geen vervolging
inhoudt voor onrechtmatige raadplegingen van databanken.

Schending van het beroepsgeheim bewezen
In 19 van de 22 rechterlijke beslissingen waarin een schending van het beroepsgeheim bewezen
verklaard is, wordt de hoedanigheid van lid van de geïntegreerde politie in aanmerking genomen om de
straf te bepalen. Dit aspect wordt hier nader bestudeerd, waarbij de beslissingen gegroepeerd worden al
naargelang ze uitlopen op een opschorting van de uitspraak van veroordeling, een gevangenisstraf/
geldboete met volledig uitstel of een gevangenisstraf/geldboete met gedeeltelijk uitstel.

van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het
operationeel korps van de rijkswacht.)”.
Vrije vertaling: “uit de verklaringen [van de burgemeester] blijkt dat hijzelf het initiatief genomen heeft om vragen te
stellen [aan de beklaagde] over een gerucht dat in die tijd de ronde deed en dat die laatste hem ‘het bestaan bevestigd
heeft van een dossier zonder mij de inhoud daarvan mee te delen en mij voor nadere inlichtingen doorverwezen heeft naar
de procureur des Konings’”.
203
Vrije vertaling: “Bijgevolg volgt onvoldoende uit de elementen van het strafdossier en van het onderzoek ter zitting dat de
beklaagde het beroepsgeheim zou hebben geschonden en dient hij te worden vrijgesproken”.
204
Dossier 2003/11882.
205
Vrije vertaling: “de constitutieve bestanddelen van het misdrijf van schending van het beroepsgeheim aanwezig zijn:
opzettelijke onthulling van een beroepsgeheim door een persoon die tot geheimhouding gehouden is”.
206
Vrije vertaling:“zich erop kan beroepen dat hij gehandeld heeft in een toestand van onoverwinnelijke dwaling, denkende dat
hij gehandeld heeft zoals het hoorde, volgens een diep ingewortelde traditie, sinds de tijd van Burgemeester […], die erin
bestond aan eender welke overheid strafbare feiten te melden gepleegd door een van haar personeelsleden die zoals in dit
geval een opdracht van gerechtelijke politie hebben; Dat aangezien dergelijke traditie gangbaar, oud en verankerd was, en
toegepast werd door de oudsten en dus door de voorgangers van de beklaagden, zij gehandeld hebben zoals elke
verstandige en voorzichtige professional van hetzelfde niveau zou hebben gehandeld (handelde);
Dat, in toepassing van artikel 71 Strafwetboek, geoordeeld moet worden dat er geen misdrijf geweest is”.
207
Vrije vertaling:“de opzoeking van de inverdenkinggestelde in de databanken in elk geval enkel informatie waarover hij reeds
beschikte, omdat die eerder door anderen verspreid was, bevestigd heeft”.
208
Dossier 2009/148912.
209
Vrije vertaling:“het begrip ‘geheim’ en bijgevolg ‘beroepsgeheim’ in casu dus niet bewezen is”.
202
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a)

Zaken die uitlopen op een opschorting van de uitspraak

In 3 zaken wordt er niet speciaal verwezen naar de hoedanigheid van lid van de geïntegreerde politie in
het kader van de motivering die leidt tot de toekenning van de opschorting van de uitspraak van
veroordeling.
(1) Een inspecteur wordt schuldig bevonden omdat hij aan een kennis informatie afkomstig uit
politionele databanken betreffende haar ex-echtgenoot meegedeeld heeft. De correctionele rechtbank
kent hem de eenvoudige opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar toe 210.
(2) De correctionele rechtbank gelast ten voordele van een commissaris van politie die op vraag van een
kennis het Rijksregister raadpleegt om het adres van de ex-vrouw van die kennis te weten te komen, de
opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende drie jaar wegens schending van het
beroepsgeheim 211.
(3) De correctionele rechtbank gelast de opschorting van de uitspraak van veroordeling, gedurende
5 jaar, ten aanzien van een inspecteur die informatie verschaft heeft aan een door de politie gezochte
persoon 212. De correctionele rechtbank benadrukt dat « ces informations, notamment quant à l’existence
d’une possible capture, étaient nécessairement secrètes et, en toutes hypothèses, inconnues de la
personne qui lui a demandé les informations » 213.
Twee beschikkingen tot toekenning van de opschorting van de uitspraak van veroordeling aan een lid
van de geïntegreerde politie schuldig verklaard aan schending van het beroepsgeheim steunen meer in
het bijzonder op de noodzaak om niet te veel ruchtbaarheid te geven aan die zaken.
(4) De eerste zaak, waarvoor er weinig feitelijke gegevens zijn, kadert in een scheiding 214. De
raadkamer meent dat: “Overwegend dat de verwijzing naar de correctionele rechtbank, de verschijning
van de inverdenkinggestelde voor die rechtbank, de behandeling en de uitspraak in openbare
terechtzitting, een reeks elementen van ruchtbaarheid uitmaken welke noodzakelijk de declassering van
de inverdenkinggestelde tot gevolg hebben en vanzelfsprekend zijn reclassering ten zeerste
bemoeilijken.
De inverdenkinggestelde is wijkcommissaris van politie zodat een publieke behandeling van de zaak hem
onherstelbaar zou kunnen schaden in zijn beroepsleven” en kent de opschorting van de uitspraak van
veroordeling toe: “De inverdenkinggestelde heeft een smetteloos gerechtelijk en professioneel verleden.
Het gaat om feiten die hij pleegde uit vriendendienst.
Er mag worden verwacht dat de confrontatie met justitie in onderhavige zaak voor hem een voldoende
ontradend effect zal hebben zodat geen nieuwe misdrijven te vrezen vallen”.
(5) De tweede zaak heeft betrekking op een inspecteur die schuldig verklaard wordt omdat hij aan een
kennis informatie afkomstig uit de DIV en de ANG meegedeeld heeft 215. De raadkamer oordeelt aldus
dat: “Als bijzondere redenen voor deze beslissing gelden:
-

het feit dat hij nog niet werd veroordeeld voor soortgelijke misdrijven;

-

de publiciteit die, via de pers, aan deze zaak zou kunnen worden gegeven is determinerend voor zijn
verdere loopbaan;

-

dat de openbaarheid van de debatten de declassering van de inverdenkinggestelde zou kunnen
veroorzaken”.

In 4 zaken wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het noodzakelijk is om de opschorting van de uitspraak
van veroordeling toe te kennen om geen afbreuk te doen aan de verdere loopbaan van de betrokkene
door een zwaardere straf uit te spreken.
(6) De correctionele rechtbank kent de opschorting van de uitspraak van veroordeling toe aan een
inspecteur die het beroepsgeheim geschonden heeft en zich onwettig toegang tot het Rijksregister
210

Dossier 2009/2861.
Dossier 2009/6503.
Dossier 2010/150847.
213
Vrije vertaling:“die informatie, meer bepaald wat het bestaan van een mogelijke gevangenneming betreft, absoluut geheim
was en, in elk geval, niet gekend was door de persoon die hem de informatie gevraagd heeft”.
214
Dossier 2008/24831.
215
Dossier 2009/109339.
211
212
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verschaft heeft 216. Voor de rechtbank is er een vertrouwensbreuk in hoofde van de politieambtenaar:
“De feiten zijn ernstig en getuigen van een verregaand gebrek aan respect voor het privé-leven van de
medeburger omwille van een persoonlijk belang. In hoofde van eerste beklaagde is dit des te ernstiger
nu in hoofde van een politieambtenaar een maatschappelijk vertrouwen rust dat hij de privacy van de
burger beschermt. Dit vertrouwen werd op brutale wijze geschokt”. Daarenboven motiveert de
correctionele rechtbank de beslissing tot opschorting van de uitspraak van veroordeling door de risico’s
dat een zwaardere straf de loopbaan van de politieambtenaar zou kunnen schaden: “Anderzijds zou de
toepassing van een sanctie de verdere sociale en eventueel professionele toekomstmogelijkheden van
de eerste en tweede 217 beklaagde overdreven in het gedrang kunnen brengen”.
(7) Uit vriendendienst voor een collega consulteert een politie-inspecteur de Algemene Nationale
Gegevensbank. Over de feiten stelt de rechtbank: “De politionele databank mag enkel om professionele
redenen geraadpleegd worden. Beklaagde maakte evenwel misbruik van de mogelijkheden die hij had
om de professionele databank te raadplegen voor privédoeleinden. Dergelijk gedrag mag niet
getolereerd worden”. Wat de straf betreft, “is de rechtbank van oordeel dat het uitspreken van een
veroordeling, zelfs met uitstel, voor de beklaagde een te ernstig sociaal declasserend effect zou hebben,
gezien zijn job als hoofdinspecteur”. De correctionele rechtbank gelast dan ook de opschorting van de
uitspraak van veroordeling voor een termijn van drie jaar wegens schending van het beroepsgeheim,
schending van artikel 151 Strafwetboek en het zich toegang verschaffen tot een informaticasysteem
wetende dat men daartoe niet gerechtigd is 218.
(8) Een aspirant-inspecteur komt tijdens zijn stage te weten dat de ex-partner van zijn vriendin het
voorwerp uitmaakt van een politioneel onderzoek. De politieman deelt deze informatie mee aan zijn
vriendin om haar aan te zetten klacht in te dienen wegens belaging lastens haar ex-partner. Die vriendin
deelt dit op haar beurt mee aan haar ex-partner. Ter verdediging van zijn gedrag werpt de aspirantinspecteur voor de rechtbank op “dat het niet zijn bedoeling was dat deze informatie door zijn vriendin
werd doorgegeven. Volgens hem is het moreel element van het misdrijf (schending van het
beroepsgeheim) niet gerealiseerd”. De rechtbank oordeelt “dat het misdrijf van schending van het
beroepsgeheim een algemeen opzet vereist. Dit algemeen opzet is aanwezig: beklaagde heeft
doelbewust informatie doorgegeven aan zijn vriendin om haar aan te sporen klacht neer te leggen bij de
politie”. Bij de toekenning van de strafmaat stelt de rechtbank dat “schendingen van het beroepsgeheim
de goede afloop van strafonderzoeken hypothekeren. De rechtbank wenst beklaagde zijn verdere
carrière bij de politie niet in het gedrang te brengen. Daarom verleent de rechtbank de beklaagde de
gunst van de opschorting met een proefperiode van drie jaar” 219.
(9) Bij de toekenning van de strafmaat wegens schending van het beroepsgeheim merkt de rechter in
beroep op: “een strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde voornoemd, gelet op de gevolgen ervan
voor zijn verder beroepsleven, zou eerder van aard zijn om de betrokkene te declasseren”. De
inspecteur van politie krijgt dan ook de gunst van opschorting van de uitspraak van veroordeling
gedurende drie jaar 220.
In drie andere zaken leggen de correctionele rechtbanken de nadruk op de voorbeeldfunctie die een lid
van de geïntegreerde politie – normaal gezien – moet vervullen en op het ontoelaatbare karakter van de
schending van het beroepsgeheim.
(10) In een zaak 221 waarin de schendingen van het beroepsgeheim en van de privacywet bewezen
verklaard worden, stelt de correctionele rechtbank dat: « Pour le choix de la nature et de la hauteur de
la peine à appliquer, il sera tenu compte :
-

216
217
218
219
220
221

de la nature des faits qui portent atteinte à la vie privée des personnes concernées, et de leur
caractère très désagréable ;

Dossier 2006/37491.
Cf. infra 5.7.3.
Dossier 2010/81105.
Dossier 2012/28688.
Dossier 2007/117038.
Dossier 2007/97836.

105

deel II : observatoriumrapport

-

de la fonction exercée par le prévenu qui, en tant que policier, dispose de moyens qui ne sauraient
être détournées à des fins personnelles, alors qu’il est garant du respect des libertés et droits
individuels (cf. article 1er de la loi sur la fonction de police) ;

-

de la nécessité qu’il y a de faire prendre conscience au prévenu du caractère inadmissible de son
comportement » 222.

De rechtbank verklaart echter ook rekening te houden met:
-

« du contexte spécifique dans lequel les faits ont été commis, qui explique, sans le justifier, le fait
que le prévenu ait voulu rendre service à sa compagne de l’époque ;

-

de la bonne insertion socio-professionnelle du prévenu et de la prise de conscience qu’il semble
avoir opérée quant au caractère inadmissible des faits » 223.

En de correctionele rechtbank kent de eenvoudige opschorting van de uitspraak van veroordeling
gedurende 3 jaar toe.
(11) De correctionele rechtbank gelast de opschorting van de uitspraak van veroordeling, gedurende
2 jaar, ten aanzien van een hoofdinspecteur wegens ongeoorloofde raadpleging van databanken en
schending van het beroepsgeheim. De correctionele rechtbank wijst erop « qu’on doit attendre d’un
policier un comportement qui soit à l’abri de tout reproche et respectueux des lois » 224 225.
(12) Een inspecteur verricht om privéredenen opzoekingen in het ISLP-systeem naar zijn toenmalige
vriendin en haar (ex-)familie omdat hij zich wenste te informeren omtrent haar moraliteit. Het verweer
van betrokkene volgens hetwelk men reeds via andere kanalen op de hoogte zou zijn geweest, doet
volgens de rechter in beroep geen afbreuk aan het misdrijf schending van het beroepsgeheim: “De
loutere bevestiging door een geheimhouder van een reeds bekend feit kan immers een schending van
het beroepsgeheim opleveren, zeker wanneer, zoals in het voorliggend geval, de bewuste bekendmaking
als een officiële bevestiging van uiterst delicate informatie kan worden beschouwd. Van een
“verschoonbare” bekendmaking is er, in weerwil van het verweer van de beklaagde, dan ook geen
sprake”. Het hof van beroep is van oordeel “dat de opschorting van de uitspraak van veroordeling
gedurende een proeftijd van drie jaar op zichzelf reeds een voldoende efficiënt signaal zal betekenen
voor de beklaagde, die, op een veroordeling door de politierechtbank wegens een verkeersinbreuk na,
nog geen strafrechtelijke veroordelingen heeft opgelopen. Er kan worden gehoopt dat de bewezen
verklaarde feiten, die voortvloeien uit eenzelfde opzet, een eenmalige uitschuiver van beklaagde
inhielden op een ogenblik dat hijzelf met relationele problemen kampte, en dat de verleende gunst van
de opschorting van de uitspraak van veroordeling voor hem een voldoende aansporing zal betekenen om
zich voortaan zowel binnen als buiten zijn professionele bezigheden voorbeeldig te gedragen” 226.
(13) Tot slot is het volgende vonnis vermeldenswaardig. Een inspecteur krijgt wegens schending van het
beroepsgeheim en inbreuken op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen de gunst van opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende drie jaar
mits naleving van de volgende voorwaarde: het opnieuw volgen van een cursus deontologie aan de
politieacademie, stipt aldaar alle lessen te volgen en naderhand te worden onderworpen aan een
examentest waarop ten minste een score van 70% moet worden gehaald 227.

222

Vrije vertaling: “Bij de keuze van de aard van de straf en bij de bepaling van de strafmaat zal rekening gehouden worden:
met de aard van de feiten die afbreuk doen aan de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen, en met hun
zeer onaangename karakter;
- met de functie uitgeoefend door de beklaagde die, als politieambtenaar, beschikt over middelen die niet aangewend
mogen worden voor persoonlijke doeleinden, terwijl hij garant staat voor de eerbiediging van de individuele rechten en
vrijheden (cf. artikel 1 van de wet op het politieambt);
- met de noodzaak dat de beklaagde moet beseffen dat zijn gedrag ontoelaatbaar is”.
223
Vrije vertaling: “- de specifieke context waarin de feiten gepleegd werden, wat verklaart, zonder het te rechtvaardigen, dat
de beklaagde een dienst wilde leveren aan zijn toenmalige vriendin;
- de goede socio-professionele integratie van de beklaagde en het feit dat hij zich bewust lijkt te zijn geworden van het
ontoelaatbare karakter van de feiten”.
224
Vrije vertaling: “dat men van een politieambtenaar een onberispelijk gedrag mag verwachten met inachtneming van de
wetten”.
225
Dossier 2007/62222.
226
Dossier 2009/182359.
227
Dossier 2010/90786.
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b)

Zaken die uitlopen op een veroordeling met volledig uitstel

Drie beslissingen die uitdrukkelijk verwijzen naar de hoedanigheid van lid van de geïntegreerde politie
lopen uit op een veroordeling tot een gevangenisstraf/geldboete met volledig uitstel.
(14) De correctionele rechtbank weigert de gunst van opschorting van de uitspraak van veroordeling
« en raison de l’importance des faits reprochés, particulièrement dans le chef d’un inspecteur de police
[…]. La circonstance que, selon le prévenu, les faits reprochés seraient une pratique courante, ne
diminue pas la gravité de l’infraction pénale » 228. De zaak heeft betrekking op een inspecteur van politie
die vervolgd wordt omdat hij, hetzij rechtstreeks, hetzij via een collega, politionele databanken
geraadpleegd heeft om personen te identificeren in het kader van zijn nevenactiviteit van tussenpersoon
in verzekeringen, en dit terwijl hij arbeidsongeschikt was 229. Bij de bepaling van de aard van de straf en
van de strafmaat wil de correctionele rechtbank overigens « tenir compte :
-

de la gravité des faits commis, particulièrement dans le chef d’un inspecteur de police,

-

de la longueur de la période infractionnelle,

-

de la persistance du prévenu dans son comportement alors qu’à tout le moins à une reprise, un
gradé a refusé que l’information lui soit communiquée,

-

du trouble causé à l’ordre public que le prévenu est pourtant censé préserver,

-

de l’atteinte à la confiance indispensable que la population doit pouvoir avoir dans les secrets
détenus par la police, précisément investie d’une mission de confiance, et

-

du discrédit que le comportement du prévenu fait planer sur la fonction de policier.

En revanche, le Tribunal aura égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et aux
efforts qu’il a fournis dans son travail, selon les déclarations de son supérieur hiérarchique » 230. De
inspecteur wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden en een geldboete van 1100 EUR,
beide met uitstel gedurende 3 jaar.
(15) De correctionele rechtbank veroordeelt een agente van politie tot een gevangenisstraf van
8 maanden met uitstel gedurende 3 jaar voor schending van het beroepsgeheim en ongeoorloofde
raadplegingen van databanken (en een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel gedurende 3 jaar en
een geldboete van 5500 EUR met gedeeltelijk uitstel (3500 EUR) gedurende 3 jaar voor inbreuken op de
drugswet) 231. De agente van politie verschafte zich toegang tot het informaticasysteem van de politie
om kennis te nemen van informatie betreffende een lopend strafonderzoek naar drugssmokkel en deelde
bepaalde inlichtingen mee aan een persoon die in dat onderzoek betrokken was: « Pour déterminer le
choix et le degré des peines à appliquer à la prévenue, il est tenu compte de la nature et de la gravité
des faits, du manque total de conscience professionnelle existant dans son chef, de son mépris pour les
règles déontologiques les plus élémentaires qui devaient s’imposer à elle ; ainsi que de l’absence totale
d’antécédent judiciaire dans son chef » 232.

228

Vrije vertaling: “gezien het belang van de ten laste gelegde feiten, meer in het bijzonder in hoofde van een inspecteur van
politie […]. De omstandigheid volgens dewelke, volgens de beklaagde, de hem ten laste gelegde feiten een gangbare
praktijk zouden zijn, doet niets af aan de ernst van het strafbaar feit”.
229
Dossier 2008/27845.
230
Vrije vertaling: “rekening houden met:
- de ernst van de gepleegde feiten, meer in het bijzonder in hoofde van een inspecteur van politie,
- de lange periode waarin de inbreuken gepleegd werden,
- het feit dat de beklaagde in zijn gedrag volhardt, terwijl minstens eenmaal een onderofficier weigerde dat hem informatie
meegedeeld zou worden,
- de verstoring van de openbare orde die de beklaagde veroorzaakt heeft, terwijl hij geacht wordt die te bewaren,
- de schending van het noodzakelijke vertrouwen dat de bevolking moet kunnen hebben in de geheimen die de politie bezit,
precies omdat ze een vertrouwensopdracht vervult, en
- het kwaad daglicht waarin de functie van politieambtenaar komt te staan door het gedrag van de beklaagde.
De Rechtbank zal daarentegen rekening houden met de afwezigheid van gerechtelijke antecedenten in hoofde van de
beklaagde en met de inspanningen die hij in zijn werk geleverd heeft, volgens de verklaringen van zijn hiërarchische
overste”.
231
Dossier 2009/82786.
232
Vrije vertaling: “Bij de bepaling van de aard van de straf en van de strafmaat wordt rekening gehouden met de aard en de
ernst van de feiten, het totale gebrek aan beroepsernst van de beklaagde, haar minachting voor de meest elementaire
deontologische regels waar ze zich aan zou moeten houden; alsook met de totale afwezigheid van gerechtelijke
antecedenten in haar hoofde”.
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(16) Het hof van beroep veroordeelt een inspecteur omdat hij aan een derde informatie onthuld heeft
afkomstig uit onrechtmatige raadplegingen van het Rijksregister, de DIV en de ANG 233. « Le prévenu a
commis les faits à différentes reprises avec la plus grande légèreté. Il est sans relevance qu’ils ne lui
aient effectivement pas été d’un grand apport. C’est le principe même de la transgression des règles de
confidentialité qui est grave dans le chef d’un policier. Le prévenu ne pouvait évidemment ignorer que
les renseignements auxquels il avait accès ne pouvaient être utilisés, communiqués ou divulgués que
dans des conditions très strictes » 234. Het hof weigert in te gaan op het verzoek om opschorting van de
uitspraak van veroordeling « l’octroi d’une telle faveur étant de nature à minimiser dans son esprit la
gravité des faits qu’il a commis.
En citant l’article 1er de la loi sur la fonction de police, le premier juge a rappelé avec beaucoup de
justesse que [le prévenu] avait accès à de nombreux renseignements et disposait de moyens qu’il ne
pouvait détourner à des fins personnelles ou en faveur d’un tiers alors même que sa fonction l’appelait à
être le garant des libertés et des droits individuels » 235 en veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van
2 maanden en een geldboete van 550 EUR, beide met uitstel gedurende 1 jaar.
c)

Zaken die uitlopen op een veroordeling met gedeeltelijk uitstel

Tot slot leiden 6 beslissingen waarin uitdrukkelijk verwezen wordt naar de hoedanigheid van lid van de
geïntegreerde politie tot een veroordeling tot een gevangenisstraf/geldboete met gedeeltelijk uitstel.
(17) Een inspecteur belast met een drugsdossier heeft, tegen betaling, allerlei informatie meegedeeld
aan een persoon die het voorwerp uitmaakt van dat onderzoek 236. Volgens het hof van beroep « le
prévenu a reçu plusieurs milliers d’euros pour ces informations sans jamais informer ses collègues ou sa
hiérarchie de la situation, ni exploiter à des fins judiciaires les renseignements obtenus ;
Il ne peut dès lors être suivi lorsqu’il a affirmé initialement avoir agi de la sorte pour être crédible et
obtenir ainsi des informations précieuses à propos d’autres trafiquants […] et se mettre ainsi en valeur
au sein de la section stupéfiants de la police » 237. Het hof van beroep meent dat « la peine de travail
sollicitée par le prévenu n’est pas opportune, nonobstant ses efforts de resocialisation dans la mesure où
elle ne sanctionne pas adéquatement un comportement particulièrement préjudiciable à la nécessaire
confiance que la population est en droit d’attendre d’un membre de la police dans l’exécution de ses
missions ;
En outre, un tel choix serait considéré comme une banalisation de ce comportement ;
De surcroît, le nombre et l’importance des versements effectués durant plusieurs mois attestent que le
prévenu a poursuivi son objectif vénal sans prendre en considération l’atteinte à l’intégrité tant de la
fonction qu’à la santé d’autrui et partant, seul le prononcé d’une peine d’emprisonnement, partiellement
ferme, s’impose ;
Sa durée est justifiée par l’atteinte portée à l’image d’intégrité indispensable à l’exercice de la fonction
publique et les amalgames préjudiciables que cette atteinte entraîne dans le chef d’une frange de la
population, par son esprit vénal et par la poursuite d’un trafic de stupéfiants que ses interventions ont
permis, situation aux antipodes d’une mission policière, mais également de son absence d’antécédent
judiciaire » 238.
233

Dossier 2008/6760.
Vrije vertaling: “De beklaagde heeft de feiten meermaals en zeer lichtzinnig gepleegd. Dat ze hem niet veel hebben
bijgebracht, doet niet ter zake. Het is het principe zelf van de overschrijding van de regels van vertrouwelijkheid dat ernstig
is in hoofde van een politieambtenaar. De beklaagde diende te weten dat de inlichtingen waartoe hij toegang had slechts
onder zeer strikte voorwaarden konden worden gebruikt, meegedeeld of openbaar gemaakt”.
235
Vrije vertaling: “omdat de toekenning van zo’n gunst van aard is om in zijn geest de ernst van de feiten die hij gepleegd
heeft te minimaliseren.
Door artikel 1 van de wet op het politieambt te citeren, herinnerde de eerste rechter er zeer juist aan dat [de beklaagde]
toegang had tot talrijke inlichtingen en beschikte over middelen die hij niet mocht aanwenden voor persoonlijke doeleinden
of ten gunste van een derde, daar hij zich door zijn functie garant diende te stellen voor de individuele rechten en
vrijheden”.
236
Dossier 2008/14194.
237
Vrije vertaling: “heeft de beklaagde verscheidene duizenden euro’s gekregen voor die informatie zonder ooit zijn collega’s of
zijn hiërarchie in te lichten over de situatie, noch de verkregen inlichtingen voor gerechtelijke doeleinden te exploiteren; Hij
kan dus niet gevolgd worden wanneer hij aanvankelijk beweerde dat hij zo gehandeld had om geloofwaardig te zijn en aldus
kostbare informatie te verkrijgen over andere drugsdealers […] en zich zo in de kijker te plaatsen binnen de afdeling drugs
van de politie”.
238
Vrije vertaling: “de werkstraf gevraagd door de beklaagde niet opportuun is, niettegenstaande daardoor inspanningen
geleverd worden tot herintegratie in de maatschappij voor zover die straf niet passend is om een gedrag te bestraffen dat
234
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Bovenop de veroordeling tot een gevangenisstraf van 3 jaar, met gedeeltelijk uitstel (2 jaar) gedurende
3 jaar, is het hof van oordeel dat « l’absence de confiance qui peut être réservée au prévenu justifie
également que soit prononcée pour un terme de 5 ans l’interdiction des droits visés aux 1° et 4° de
l’article 31 du Code pénal afin de protéger les tiers contre la réitération de faits similaires » 239.
(18) In een andere zaak 240 waarvoor het Comité P over weinig feitelijke gegevens beschikt, stelt de
correctionele rechtbank dat: « dans le choix de la peine, il sera tenu compte d’une part, de la gravité
des faits compte tenu de la qualité de policier du prévenu, qui implique une exigence particulière de
respect de la loi, et d’autre part, de la relative ancienneté des faits et de l’apaisement des relations entre
les parties concernées » 241 en legt een gevangenisstraf van 2 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar, en
een geldboete van 550 EUR op.
(19) De hoedanigheid van politieambtenaar wordt ook naar voren geschoven door de correctionele
rechtbank die een inspecteur dient te bestraffen die schuldig verklaard is omdat hij een persoon
verwittigd heeft dat hij geseind stond en omdat hij aan diezelfde persoon informatie meegedeeld heeft
die afkomstig was uit onrechtmatige raadplegingen van databanken: “Op het verzoek van eerste
beklaagde om hem de gunstmaatregel van de opschorting te verlenen kan niet worden ingegaan, nu de
rechtbank zulks, gelet op de ernst en de aard van de feiten, alsook gelet op het feit dat eerste beklaagde
manifest het door de maatschappij gestelde vertrouwen in de door hem uitgeoefende functie
geschonden heeft, niet passend acht”. De correctionele rechtbank veroordeelt hem tot een
gevangenisstraf van 12 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar voor hetgeen de voorlopige hechtenis
overschrijdt en tot een geldboete van 150 EUR, met uitstel gedurende 3 jaar 242.
(20) De correctionele rechtbank veroordeelt een inspecteur tot een gevangenisstraf van 1 jaar, met
uitstel gedurende 5 jaar en een geldboete van 5500 EUR voor onrechtmatige raadplegingen van het
Rijksregister, belangenneming en schending van het beroepsgeheim 243. De correctionele rechtbank
weigert in te gaan « à la demande de suspension du prononcé sollicitée par le prévenu […], dans la
mesure où la gravité intrinsèque des faits interdit en l’espèce de faire droit à une mesure de faveur » 244
en wil bij de straf rekening houden met: « de la gravité des faits, du fait que, par son comportement, le
prévenu a gravement porté atteinte à la confiance légitime que tant l’opinion publique que les autorités
judiciaires doivent placer dans les fonctionnaires de police, mais également de l’absence d’antécédent
dans son chef » 245.
(21) In het raam van het onderzoek naar mogelijke schendingen van het beroepsgeheim wegens
perslekken door een hoofdinspecteur wordt in zijn woning een huiszoeking verricht. Men treft een aantal
voorwerpen (o.a. namaak vuurwapens) en zaken (processen-verbaal, kantschriften, originele
identiteitskaarten, originele autodocumenten en een enveloppe met 21 cannabiszaadjes) aan die er
absoluut niet thuis lijken te horen. Betrokkene wordt uiteindelijk voor de rechtbank gedagvaard wegens
schending van het beroepsgeheim, het plegen van valsheid als openbaar officier of ambtenaar in de
uitoefening van zijn functie, verduistering als openbaar officier of ambtenaar en laster. De rechtbank
oordeelt “dat de feiten voor de beklaagde allesbehalve banaal zijn. Hij heeft, naast meerdere door hem
toegegeven professionele fouten, waarover we ons hier niet verder uit te laten hebben, ook wetens en
bijzonder afbreuk doet aan het noodzakelijke vertrouwen dat de bevolking mag verwachten van een lid van de politie in de
uitoefening van zijn opdrachten; Een dergelijke keuze zou bovendien beschouwd worden als een banalisering van dit
gedrag; Daarenboven tonen het aantal en de omvang van de stortingen verricht gedurende verscheidene maanden aan dat
de beklaagde zijn omkoopbaar doel heeft voortgezet zonder rekening te houden met de aantasting van de integriteit zowel
van de functie als van de gezondheid van anderen en derhalve alleen een gevangenisstraf, gedeeltelijk effectief, kan
worden uitgesproken; De duur van die straf wordt gerechtvaardigd door de aantasting van het beeld van integriteit dat
onontbeerlijk is voor de uitoefening van het openbaar ambt en door de schadelijke gevolgen van die aantasting bij een deel
van de bevolking, doordat hij omkoopbaar is en doordat door zijn interventies een drugshandel kon worden voortgezet, een
situatie die haaks staat op een politieopdracht, maar ook doordat hij geen gerechtelijke antecedenten heeft”.
239
Vrije vertaling: “het gebrek aan vertrouwen dat aan de beklaagde kan worden toegeschreven, rechtvaardigt tevens dat hij
voor een termijn van 5 jaar wordt ontzet uit de rechten bedoeld in de punten 1° en 4° van artikel 31 Strafwetboek om
derden te beschermen tegen de herhaling van soortgelijke feiten”.
240
Dossier 2010/146245.
241
Vrije vertaling: “bij de keuze van de straf rekening zal worden gehouden, enerzijds, met de ernst van de feiten gezien de
hoedanigheid van politieambtenaar van de beklaagde, die een bijzondere eis tot naleving van de wet met zich brengt, en,
anderzijds, met het feit dat de feiten vrij oud zijn en de betrekkingen tussen de betrokken partijen genormaliseerd zijn”.
242
Dossier 2007/12758.
243
Dossier 2007/27845.
244
Vrije vertaling: “op de vraag om opschorting van de uitspraak van veroordeling geformuleerd door beklaagde […], voor
zover de intrinsieke ernst van de feiten het in casu onmogelijk maakt om een vraag om gunstmaatregel in te willigen”.
245
Vrije vertaling: “de ernst van de feiten, het feit dat, door zijn gedrag, de beklaagde het gegronde vertrouwen dat zowel de
publieke opinie als de gerechtelijke overheid moeten stellen in politieambtenaren ernstig geschaad heeft, maar ook met het
feit dat er geen antecedenten zijn in hoofde van de beklaagde”.
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willens een aantal misdrijven gepleegd. Hiervoor werd al gewezen op de bedrieglijke oogmerken die
voorlagen bij het plegen van de feiten …, maar ook de feiten … wijzen op een bijzonder bedenkelijke
mentaliteit. Het gaat ook niet om een eenmalige uitschuiver, maar om het gedrag van iemand die niet
geplaagd wordt door ethische overwegingen, en die duidelijk de gewoonte heeft er de kantjes af te
lopen. Het is ook niet de eerste keer dat hij zich ongunstig laat opmerken: in 2001 werd hij al schuldig
bevonden aan het geven van een vals bericht over een aanslag, en aanmatiging van naam. De
opschorting waarvan hij toen genoot, lijkt hem niet tot meer beroepsernst te hebben aangezet. Gelet op
wat voorafgaat, is een duidelijke bestraffing op te leggen; de oneerlijkheid en onbetrouwbaarheid van
beklaagde, verantwoorden bovendien dat een ontzetting wordt uitgesproken”. De politieman krijgt een
gevangenisstraf met uitstel, een geldboete en een ontzetting uit de rechten bedoeld in artikel 31, lid 1
Strafwetboek gedurende een termijn van vijf jaar opgelegd wegens schending van het beroepsgeheim,
het plegen van valsheid als openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn functie,
verduistering als openbaar officier of ambtenaar van vuurwapens en laster 246.
(22) Een inspecteur van politie wint het vertrouwen van een alleenstaande oude vrouw. In ruil voor
financiële vergoedingen, verleent hij haar allerlei diensten. De politieambtenaar wordt hiervoor door het
hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar met volledig uitstel gedurende vijf jaar
en een geldboete wegens belangenneming, het plegen als openbaar officier of ambtenaar van valsheid in
geschriften, diefstal als openbaar ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening, oplichting, poging
oplichting en schending van het beroepsgeheim. Met betrekking tot het beroepsgeheim merkt het hof
op: “Hij heeft als inspecteur bij de lokale politie zijn beroepsgeheim geschonden door alle gegevens die
hij vanuit zijn functie had verkregen door te geven aan X met het oog op de aanwending ervan in de te
voeren burgerlijke procedures”. De rechter in beroep stelt: “Het is duidelijk dat het financiële voordeel
het leidmotief was van de beklaagde. De beklaagde maakte zich schuldig aan ernstige feiten… Dergelijke
normvervaging in hoofde van beklaagde dient zwaar gesanctioneerd te worden. Het Hof is van oordeel
dat - rekening houdend met de aard van de gepleegde feiten, de persoonlijkheid van de beklaagde en
zijn gunstig strafrechtelijk verleden, alsook de termijn die is verstreken sedert het plegen van de feiten de door de eerste rechter opgelegde straf passend en wetmatig is voor alle feiten. Enige mildering is hier
dan ook niet aan de orde, evenmin als een strafverzwaring zich opdringt” 247.

Begrip mededader
Een beslissing van de correctionele rechtbank (hiervoor reeds besproken) verdient bijzondere
aandacht 248. Immers, de rechtbank bestraft niet enkel de politieambtenaar die (onder meer) zijn
beroepsgeheim geschonden heeft maar bestraft ook als mededader de persoon die de informatie gedekt
door het beroepsgeheim gevraagd en gekregen heeft, met name de vrouw van de politieambtenaar.
Voor de correctionele rechtbank moet, overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek, niet noodzakelijk aan
alle voorwaarden vereist om iemand als dader van een schending van het beroepsgeheim te verklaren
voldaan zijn om een andere persoon te erkennen als mededader van zo’n schending: “Immers, voor de
strafbaarheid van de deelnemers is geenszins vereist dat de daad van deelneming alle bestanddelen van
het misdrijf in zich draagt. Het volstaat dat het hoofdfeit werd gepleegd en dat de mededader hieraan
bewust heeft meegewerkt in een van de vormen bepaald door artikel 66 Sw.
Het is bijgevolg mogelijk deel te nemen aan een misdrijf dat men zelf niet kan plegen. In die zin is het
perfect mogelijk mededader te zijn aan schending van het beroepsgeheim zonder zelf drager te zijn van
het beroepsgeheim, dit voor zover er medewerking werd verleend volgens de termen van de wet aan de
schending door een persoon die wel drager is van het beroepsgeheim.
Uit de gegevens van het strafdossier blijkt duidelijk dat tweede beklaagde eerste beklaagde heeft
aangezet tot het plegen van de misdrijven vervat in de dagvaarding. Als echtgenote deed zij een beroep
op de mogelijkheden van haar man als politieambtenaar om aan beschermde gegevens te geraken.
Aldus is zij onmiskenbaar mededader te noemen in de zin van artikel 66 lid 4 Sw. en komen alle
tenlasteleggingen ook in haren hoofde bewezen voor”. De correctionele rechtbank gelast de opschorting
van de uitspraak van veroordeling voor een periode van 5 jaar.

246
247
248

Dossier 2011/86805.
Dossier 2007/15315.
Dossier 2006/37491.
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14.5.8 Conclusies
De 34 dossiers met betrekking tot drie kalenderjaren blijken uiteindelijk een te geringe
vergelijkingsbasis te zijn om specifieke lessen te kunnen trekken voor de luiken die eerder afhankelijk
zijn van een “grondige kwantitatieve” benadering, met name: het aantal, de verdeling per
arrondissement en het type van rechterlijke beslissingen; het aantal en de graad van de betrokken leden
van de geïntegreerde politie.
Deze studie bevestigt daarentegen de vaststellingen van andere analyses wat betreft het onvolledige
karakter van de informatie die de tuchtoverheden aan het Comité P meedelen.
In 15 van de 22 zaken waarin een schending van het beroepsgeheim bewezen is, is ook sprake van
onrechtmatige raadplegingen van politionele databanken: in 10 dossiers wordt het lid van de
geïntegreerde politie ook vervolgd en schuldig bevonden aan dat feit; in 5 dossiers hebben de
vervolgingen enkel betrekking op de schending van het beroepsgeheim maar houden de zaken wel
verband met raadplegingen van databanken.
Bij de beoordeling van de straf wordt de hoedanigheid van lid van de geïntegreerde politie uitdrukkelijk
in overweging genomen in 19 van de 22 rechterlijke beslissingen (waarin een schending van het
beroepsgeheim bewezen is).
Wat het concept zelf van beroepsgeheim betreft, dient meer in het bijzonder te worden gewezen op de
uiteenzettingen in 5 zaken waaruit de te trekken lessen als volgt kunnen worden samengevat:
-

een lid van de geïntegreerde politie (die ervan verdacht wordt een journalist te hebben
geïnformeerd en zijn beroepsgeheim te hebben geschonden) geniet niet dezelfde bescherming als
een journalist in de zin van de wet tot bescherming van de bronnen;

-

de loutere bevestiging door een geheimhouder van een reeds bekend feit kan een schending van het
beroepsgeheim opleveren, zeker wanneer de bewuste bekendmaking als een officiële bevestiging
van uiterst delicate informatie kan worden beschouwd;

-

op vraag van een burgemeester (bestuurlijke overheid) een gerucht bevestigen volgens hetwelk er
een gerechtelijk dossier geopend is lastens een persoon en naar het parket doorverwijzen voor de
inhoud van dat dossier werd niet beoordeeld als een schending van het beroepsgeheim;

-

de constitutieve bestanddelen van schending van het beroepsgeheim – opzettelijke onthulling van
een geheim gedekt door het beroepsgeheim aan een derde – zijn verenigd wanneer een
politieambtenaar een openbare vervoersmaatschappij meldt dat een van haar agenten (gemachtigd
om “opdrachten van gerechtelijke politie” te verrichten) strafbare feiten gepleegd heeft. In casu is
de correctionele rechtbank echter van oordeel dat de vervolgde hoofdcommissaris zich erop kan
beroepen dat hij gehandeld heeft in een toestand van onoverwinnelijke dwaling, denkende dat hij
gehandeld heeft zoals het hoorde, door een zeer lange traditie te volgen;

-

een persoon die informatie gedekt door het beroepsgeheim gevraagd en gekregen heeft van een lid
van de geïntegreerde politie werd erkend als mededader van die schending van het beroepsgeheim.
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15 DIVERSE BESCHOUWINGEN IN VERBAND MET TUCHT
15.1

Herziening van de tuchtwet

Het Vast Comité P kan enkel de vaststellingen herhalen die het in zijn vorige jaarverslagen gedaan heeft
met betrekking tot de noodzaak om de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de
personeelsleden van de politiediensten (tuchtwet) te herzien. In zijn jaarverslag 2010 beval het Vast
Comité P nog aan dat “de aangekondigde herziening van de tuchtwet zo snel mogelijk doorgevoerd
wordt” 249. Het is immers nodig dat de tuchtwet herzien wordt opdat de tuchtoverheden die wet
gemakkelijker – en dus vaker – zouden kunnen toepassen.
Het Vast Comité P vestigt bovendien de aandacht op het standpunt van de Tuchtraad ter zake, zoals
aangehaald in zijn jaarverslag 2011: “De tuchtwet is aan evaluatie en aanpassing toe. Zij moet
eenvoudiger gemaakt worden, en haar toepassing dient te worden toevertrouwd aan specialisten. Dit zal
aan de tuchtoverheden de mogelijkheid bieden om feiten waarvan zij van oordeel zijn dat zij een
tuchtvergrijp uitmaken toe te vertrouwen aan gespecialiseerde collegae enerzijds en anderzijds aan de
politieambtenaar de zekerheid bieden dat een tuchtonderzoek wordt gevoerd door ambtenaren die geen
verantwoording aan de tuchtoverheid verschuldigd zijn. Dit zal ook toelaten komaf te maken met iedere
dubbelzinnigheid in de rol die eenieder in het tuchtgebeuren te spelen heeft door een duidelijke
scheiding tussen onderzoek en beslissing ten gronde.
Ook kan worden verholpen aan de grote verschillen in de opgelegde bestraffing door beroepsmogelijkheid in te stellen voor alle tuchtstraffen en dit zowel door het personeelslid als door een
vertegenwoordiger van de geïntegreerde politie, met bindend advies van de tuchtraad naar de op te
leggen straf toe” 250.

15.2

Wisselwerking tussen een strafrechtelijke en een tuchtrechtelijke
procedure: kwestie van het uitstellen van het onderzoek van het
tuchtdossier

In zijn jaarverslag 2010 sneed het Vast Comité P de specifieke kwestie aan van het (al dan niet)
uitstellen van de tuchtrechtelijke vervolging in afwachting van de resultaten van de strafrechtelijke
procedure betreffende dezelfde feiten. 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 State 251 en heeft
zware gevolgen wanneer er beroep wordt aangetekend. In dat verband stelde het Vast Comité P dat het
des te beter zou 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 252 te “bevestigen”, hetzij om het uitstel van de tuchtrechtelijke
vervolging automatisch en verplicht te maken)” 253. Aangezien er in dit stadium geen enkele wetgevende
wijziging aangebracht is met betrekking tot de tuchtwet, werd deze problematiek derhalve nog niet
aangepakt door de wetgever.
In dat verband vestigt het Vast Comité P bovendien de aandacht op een advies dat de Tuchtraad in 2011
uitgebracht heeft en dat luidt: “Wanneer de tuchtoverheid op basis van art. 56, tweede lid TWP aan het
betrokken personeelslid ter kennis brengt dat zij de gerechtelijke eindbeslissing afwacht en de

249

Vast Comité P, Jaarverslag 2010, p. 104.
Tuchtraad, Jaarverslag 2011, p. 71-72.
Cf. arresten Darville 170.887 van 7 mei 2007 en 178.877 van 20 februari 2009.
252
Krachtens dewelke de tuchtoverheid op grond van een bepaling zoals die voorzien in het artikel 56, 2de lid, “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” (Cf. Raad van State,
Darville, nr. 170.887, van 7 mei 2007, p. 14).
253
Vast Comité P, Jaarverslag 2010, p. 104.
250
251
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betrokkene hiertegen geen opmerkingen maakt, kan hij in de verdere stand van de procedure de
toepassing van dit artikel niet meer betwisten.
In het kader van een transparante procedure is het aan te bevelen dat de hogere tuchtoverheid het
betrokken personeelslid aan wie de beslissing om te wachten op de gerechtelijke eindbeslissing wordt
betekend, uitnodigt om desgevallend schriftelijk te laten weten dat het daarmee niet instemt en de
redenen daartoe en dat een gemis aan reactie zal worden beschouwd als een instemming met die
beslisssing” 254.
Het Vast Comité P herhaalt zijn aanbeveling om de kwestie van de wisselwerking tussen de
strafrechtelijke en de tuchtrechtelijke procedure door de wetgever te laten ophelderen. Dit neemt niet
weg dat er aan de tuchtoverheden (opnieuw) duidelijke informatie en/of opleiding ter zake moet worden
verstrekt.

15.3

“Tuchtvrije” zones

Het Vast Comité P diende vast te stellen dat 5 politiezones sinds de politiehervorming geen enkele
tuchtstraf uitgesproken hebben. Dit zijn zogenaamde “tuchtvrije” zones. Eind 2010 besliste het Vast
Comité P om een onderzoek te openen om een beter zicht te krijgen op dit fenomeen. Dit onderzoek
loopt nog, maar zodra het afgerond is, zal het Vast Comité P zijn onderzoeksresultaten bekendmaken.
Het Vast Comité P wijst er tevens op dat de Tuchtraad de problematiek van de “tuchtvrije” zones ook
besproken heeft in zijn jaarverslag 2011: “Het ontbreken van enige tuchtstraf, al was het een klassering
zonder gevolg sedert tien jaar in sommige politiezones is onverklaarbaar. Zoveel toevallige
uitmuntendheid bij elkaar over een zo lange periode is, behoudens vastgestelde genetische manipulatie,
statistisch onmogelijk. De oorzaak moet dus elders gezocht worden.
Ook komen zones waar ogenschijnlijk alles sinds jaren opperbest verliep voor zover tuchtbeslissingen
daar een graadmeter van kunnen zijn, plots in het oog van een schandaalstorm te liggen waaruit blijkt
dat er minstens sporen zijn van parallelle tucht.
Parallelle tucht is niet transparant en omdat zij wordt toegepast onder het mom van de noodwendigheid
van de dienst staat het personeelslid er zo goed als machteloos tegenover als zij handig wordt
toegepast” 255.

254
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Tuchtraad, Jaarverslag 2011, p. 15.
Tuchtraad, Jaarverslag 2011, p. 71.
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1

OPVOLGING AANBEVELINGEN 2002 - 2010

1.1

Onthaal

In het jaarverslag 2010 bracht het Vast Comité P een overzicht van de aanbevelingen die het
formuleerde in de periode 2002-2010. Tegelijk werd aangekondigd dat hun uitvoering prioritair en
systematisch zou worden opgevolgd. Voor het jaar 2011 kan thans een eerste opvolging worden
getoond van de aanbevelingen in de functionaliteit onthaal. Het betreft een stand van zaken over de
uitvoering van 16 van de 17 door het Vast Comité P uitgebrachte aanbevelingen betreffende het onthaal.
Een aanbeveling bestemd voor de CIC’s zal nog apart worden bevraagd.
Deze resultaten zijn gebaseerd op een online schriftelijke bevraging van alle lokale politiezones en van
een selectie van diensten van de federale politie die in direct contact komen met het publiek en
zodoende een onthaalfunctie vervullen. De online schriftelijke bevraging vormt een eerste stap in de
opvolging van de aanbevelingen in de vorm van een zelfrapportage vanuit de zones en diensten. Dit
betekent ook dat de hierna volgende cijfers steeds gebaseerd zijn op wat de politiediensten ons meldden
over hun eigen werking. Verder onderzoek met kwalitatieve onderzoeksmethodes (bv. interviews) zal de
juistheid en waarachtigheid van deze gegevens verifiëren en het ontstane beeld verder verfijnen. De
schriftelijke enquête bevatte 16 vragen (over de 16 bevraagde aanbevelingen onthaal), waarvan een
aantal waren onderverdeeld in subvragen.
In totaal werden 263 respondenten bevraagd waaronder 195 lokale politiezones en 68 diensten van de
federale politie. Voor de federale politie waren dat: spoorwegpolitie (SPC), scheepvaartpolitie (SPN),
luchtvaartpolitie (LPA), wegpolitie (DAH), het detachement van de federale politie bij de SHAPE en ten
slotte de gedeconcentreerde gerechtelijke directies (FGP).
Op een aantal vragen kon niet enkel worden geantwoord met ‘ja’, ‘neen’ maar ook met ‘gedeeltelijk’ om
de respondenten de mogelijkheid te bieden genuanceerd te antwoorden en een onvolledige uitvoering
van de aanbevelingen ook in kaart te kunnen brengen. Om praktische redenen werd bij de verwerking
van deze antwoorden de telregel gehanteerd om zulke partiële realisatie van de aanbevelingen voor de
helft te laten meetellen als zijnde uitgevoerd.
Er worden steeds drie cijfers gegeven: een voor het totaal van de lokale en de federale politie evenals
voor elk van beide afzonderlijk. De cijfers betreffen steeds een percentage op het totaal van de
geantwoorde politiezones of -diensten, ook respondenten geheten. Een score van bv. 53% ‘ja’ wil
zeggen dat 53% van alle respondenten of diensten die de enquête invulden hierop ‘ja’ antwoordden. Het
zijn bijgevolg geen percentages voor het totaal van de aangeschreven zones of diensten noch van alle
bestaande zones of diensten van de politie. Om de leesbaarheid te bevorderen, worden bij de
gehanteerde percentages kommagetallen afgerond naar het dichtstbijgelegen natuurlijk getal.
Wat de lokale politiezones betreft, konden de antwoorden verder gecontextualiseerd worden met een
aantal interessante gegevens zoals de typologie van elke politiezone 256, het aantal inwoners, het aantal
klachten rechtstreeks ontvangen bij het Comité P in de periode 2005-2011, het aantal gemeenten dat de
politiezone telt, de ligging van de zone en de oppervlakte. In navolgende analyse worden de antwoorden
op elk van de 16 bevraagde aanbevelingen voorgesteld en, indien relevant, van extra commentaar
voorzien op basis van deze contextgegevens. Omdat deze laatste morfologisch of geografisch van aard
zijn, is een gelijkaardig gebruik ervan voor de diensten van de federale politie niet mogelijk.
Van de 195 lokale politiezones vulden er 167 de online enquête in, voor de federale politie deden 44 van
de 68 aangeschreven diensten dit. Voor de lokale politiezones is dit een responsgraad van 86%,
tegenover 65% voor de diensten van de federale politie.

256

Deze typologie van politiezones is gebaseerd op de verstedelijkingsgraad van de gemeenten en de hiërarchie van de steden.
De categorieën 1 tot en met 5 stellen klassen voor binnen deze typologie. Een klasse 1 politiezone is het meest verstedelijkt
en een klasse 5 politiezone het minst.
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Kaart 2: Overzicht van de lokale politiezones die de online enquête beantwoordden

In deze 167 zones woont 86% van de Belgische bevolking. De 167 zones vertegenwoordigen ook 526
van de 589 gemeenten, zijnde 89%.
Tabel 32: Respons naar typologie van de politiezone
Totaal aantal PZ

Aantal PZ respons

1

5

4

2

21

16

3

52

43

4

62

53

5

55

51

195

167

Totaal

Tabel 33: Respons naar dienst van de federale politie
Aantal respons
SPC

7

SPN

5

LPA

4

DAH

8

SHAPE

1

FGP

19

Totaal

44
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1.1.1

Procesbeschrijving

Het VCP beveelt aan dat 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)
Globaal gesproken stelt 46% of bijna de helft van de respondenten dat een procesbeschrijving voor het
onthaal werd uitgeschreven.
Een derde van de lokale politiezones heeft een duidelijke procesbeschrijving voor de functionaliteit
uitgewerkt. Een kwart heeft dergelijke procesbeschrijving gedeeltelijk uitgeschreven. Een vijfde van de
zones die een volledige procesbeschrijving hebben, deed dit in 2011, afsluitend jaar voor het Nationaal
Veiligheidsplan 2008-2011 waarin de nood aan een uitgeschreven onthaalproces werd vooropgesteld.

Kaart 3: Overzicht van de lokale politiezones met een (gedeeltelijk) uitgeschreven procesbeschrijving
voor de functionaliteit onthaal

Bijna de helft van de lokale politiezones uit het Nederlandstalige landsgedeelte heeft geen
procesbeschrijving, terwijl in het Franstalige gedeelte slechts een kwart stelt niet over dergelijke
beschrijving te beschikken. Naar typologie van de zone wijken enkel de zones van typologie 1 af van het
algemeen beeld daar alle vier die zones een procesbeschrijving hebben opgesteld. In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft 1 zone een procesbeschrijving opgesteld en een andere zone meldt dit
gedeeltelijk te hebben gedaan.
Of een zone een of meer gemeenten telt, blijkt geen bepalende factor om een procesbeschrijving voor
het onthaal te bewerkstelligen. Er kan evenmin een relatie worden aangetoond tussen enerzijds het
beschikken over dergelijke procesbeschrijving en anderzijds het aantal klachten over de functionaliteit
onthaal.
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Bijna twee derde van de diensten van de federale politie die hebben geantwoord, geeft aan werk te
hebben gemaakt van een procesbeschrijving voor het onthaal. De helft van deze diensten deed dit
partieel.

1.1.2

Werkinstructies

Het VCP beveelt aan dat, 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)
Bijna zeven op de tien respondenten geven aan concrete werkinstructies te hebben geformaliseerd,
waaronder 55% volledig en 26% gedeeltelijk.
In één op de zes lokale politiezones zijn geen werkinstructies geformaliseerd om de efficiëntie van de
onthaalfunctie te verhogen. Een kwart van de zones heeft dit wel gedaan, zij het slechts gedeeltelijk. Dit
maakt dat grosso modo ook hier zeven op de tien werk hebben gemaakt van deze formalisering.
Opvallend is dat de lokale politiezones behorende tot de typologieën 1 en 2, een enkele uitzondering niet
te na gesproken, minstens gedeeltelijk, werkinstructies hebben geformaliseerd.
Daarnaast wordt vastgesteld dat eengemeentezones beduidend vaker over werkinstructies beschikken
dan de lokale politiezones die meerdere gemeenten tellen. Hoewel dus verwacht zou kunnen worden dat
meergemeentezones, met het oog op het bereiken van enige coherentie en een gelijk(w)aardige
dienstverlening voor de verschillende gemeenten, vaker werkinstructies hebben, is dit niet het geval.
Van de responsgroep van de lokale politiezones beschikt 26% zowel over een procesbeschrijving als
over geformaliseerde werkinstructies voor het onthaal, terwijl een tiende over geen van beide zaken
beschikt. En zones die werkinstructies hebben geformaliseerd, hebben ook beduidend vaker een
procesbeschrijving voor het onthaal opgesteld.
Wat deze aanbeveling betreft, blijkt dat zones die deze niet hebben opgevolgd, per 100 klachten gemeld
aan het Comité P er 7,8 tellen die betrekking hebben op de functionaliteit onthaal, terwijl dit bij de zones
met (partieel uitgeschreven) werkinstructies 9,8 is.
Van de 44 diensten van de federale politie die de vragenlijst beantwoordden, geven er 20 aan dat de
werkinstructies voor het onthaal volledig uitgeschreven zijn. Bij een kwart gebeurde dit slechts
gedeeltelijk en bij 13 diensten zijn geen dergelijke werkinstructies beschikbaar. De tendens lijkt dat
diensten die een procesbeschrijving hebben opgesteld zoals opgenomen in de eerste aanbeveling ook
vaker werkinstructies hebben uitgewerkt. Dit in tegenstelling tot diensten zonder procesbeschrijving
voor het onthaal, die eerder aangeven niet over werkinstructies te beschikken.
In ogenschouw genomen dat minder dan de helft van het totaal van de respondenten (lokale en federale
politie samen) een procesbeschrijving voor het onthaal heeft uitgeschreven, rijst vervolgens de vraag
hoe de meerderheid concrete instructies heeft kunnen opstellen die eigenlijk deel zouden moeten
uitmaken van een groter geheel. Hoe kan men m.a.w. zeker zijn dat de ene instructie voldoende
aansluit op de andere om een vlot en coherent geheel te vormen?

1.1.3

Metingen

Het VCP beveelt aan dat 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. (2005)
Voor het geheel van de respondenten van de lokale en de federale politie stelt 36% met gebruik van
indicatoren een meting van de onthaalfunctie te hebben gedaan. Bijna een kwart stelt daarbij dit
volledig te hebben gedaan en iets meer dan een kwart gedeeltelijk. Het aandeel van de federale politie
haalt hier de percentages naar beneden (cf. infra).
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Evenveel lokale politiezones, nl. omzeggens 42%, stellen wel of geen meting via gepaste indicatoren te
hebben verricht. In bijna drie op de tien gevallen gebeurt dit partieel. Twee vijfde van de zones die
stellen over gepaste indicatoren te beschikken, heeft initiatieven ter ontwikkeling daartoe genomen in de
periode 2008-2011.
Zo er indicatoren zijn ontwikkeld alsook een procesbeschrijving werd uitgeschreven (cf. supra
aanbeveling 1), dan is dit in de helft van de gevallen gebeurd in hetzelfde kalenderjaar. In een kwart
van de zones die beide aanbevelingen opvolgden, gebeurde de meting na het uitschrijven van het proces
voor het onthaal en vond deze meting in twee op de drie gevallen binnen de drie jaar plaats.
Een tevredenheidsmeting bij de bezoekers teneinde een aantal indicatoren voor de onthaalfunctie te
meten gebeurt eerder zelden. Slechts drie zones geven aan een tevredenheidsmeting uit te voeren bij
elke bezoeker, terwijl twee andere zones aangeven dit deels te doen.
Hier rijst opnieuw de vraag naar coherentie: in hoeverre kunnen de procesbeschrijving en de
werkinstructies zinvol worden opgevolgd en herzien als twee op de vijf lokale politiezones de
onthaalfunctie niet via indicatoren meten en een van de kernindicatoren zoals de klantentevredenheid
daarbij nauwelijks aan bod komt?
Wat de federale politie betreft, stelt 13% een meting te hebben verricht. Geen enkele dienst van de
federale politie die zulke metingen uitvoert, blijkt bovendien een tevredenheidsmeting bij de bezoekers
te organiseren.

1.1.4

Peilingen naar verwachtingen

Het VCP beveelt aan dat 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 (potentiële) externe partners. Daarom moet voorafgaandelijk gepeild worden
naar de noden en verwachtingen. (2011)
Iets meer dan de helft van alle respondenten stelt naar de noden en verwachtingen van de burgers te
hebben gepeild. Hetzelfde aantal geldt voor de noden en verwachtingen van bestaande externe
partners. Voor het peilen met betrekking tot mogelijke externe partners zakt het globale aantal tot iets
minder dan een kwart.
Van de lokale politiezones heeft 65% bij de burgers een peiling uitgevoerd naar hun noden en
verwachtingen, waarbij verschillende methoden werden gebruikt. Bijna drie op de vier van deze zones
deed deze peiling schriftelijk, al dan niet in combinatie met een mondelinge en/of telefonische
bevraging. Voor de bevraging van de externe (potentiële) partners werd eerder geopteerd voor de
mondelinge bevraging; twee derde hanteerde deze methode, eventueel in combinatie met een
schriftelijke of, zij het in beduidend mindere mate, telefonische bevraging. Een vijfde van de lokale
politiezones geeft aan naar de noden en verwachtingen te peilen zowel bij de bevolking als bij de
(potentiële) externe partners.
De zones die peilingen doen naar de noden bij de burgers vertegenwoordigen 63% van de bevolking.
Geen enkele van de respondenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt dergelijke peilingen uit te
voeren. Deze zones peilen evenmin naar de noden en verwachtingen bij de (potentiële) externe
partners.
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Kaart 4: Lokale politiezones en het peilen naar de noden en verwachtingen bij de bevolking

Vier van de vijf lokale politiezones die aangeven een tevredenheidsmeting te doen bij de bezoekers,
peilen tevens naar de noden en verwachtingen van de burgers.
Wat de respondenten van de federale politie betreft, geven twee diensten van de SPC aan op
mondelinge wijze bij de burger te hebben gepeild naar diens noden en verwachtingen. De stap naar de
(potentiële) externe partners lijkt kleiner om te zetten aangezien liefst 18 van de 44 diensten dit hebben
gedaan. Een derde van deze diensten organiseerde een schriftelijke peiling, terwijl de overige een
mondelinge bevraging deden. Een enkele dienst combineerde beide vormen. Twee op de vijf van de
responderende diensten van de federale politie hebben dus niet gepeild naar de noden en verwachtingen
die burgers en (potentiële) externe partners hebben van het onthaal. Er valt daarbij geen onderscheid
op te maken naar directie.

1.1.5

Informatie voor slachtoffers

Het VCP beveelt aan dat 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)
Zowat bijna alle lokale en federale politiediensten die hebben geantwoord, hebben informatie
beschikbaar aan het onthaal en dit betreffende: het gespecialiseerd document type ‘sociale kaart’
(80%), folders voor slachtoffers (91%) en info over hoe ontevredenheid kan worden geuit (87%).
Met betrekking tot de sociale kaart ter beschikking gesteld aan de personeelsleden van het onthaal, stelt
86,2% van de lokale politiezones dat dit het geval is. Alle zones van typologie 1 en 2 hebben, op één
uitzondering na, dergelijk gespecialiseerd document terwijl vier vijfde van de zones van typologie 5
dergelijk document heeft.
Voorts stellen we vast dat negen op de tien zones uit het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest over een sociale kaart beschikken, terwijl dit bij de lokale politiezones in het
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zuiden van het land drie vierde is. Opvallend is ook dat vier vijfde van de meergemeentezones een
sociale kaart of gelijkaardig document voor het personeel heeft. Bij de eengemeentezones heeft bijna
iedere zone (97%) dit document.
Negen op de tien zones die (partieel) werkinstructies voor het onthaal hebben uitgeschreven, beschikken
over een sociale kaart. Bij zones die niet zulke instructies hebben, heeft zeven op de tien een sociale
kaart. Daarnaast blijkt tevens dat zones die stellen deskundig gevormd en aangepast opgeleid
onthaalpersoneel te hebben, ook vaker een sociale kaart voor het personeel hebben.
Van de 167 responderende lokale politiezones hebben 160 zones nuttige informatie voor de slachtoffers
en hun naasten ter beschikking. Deze zones vertegenwoordigen 97% van de bevolking die in de aan de
online enquête deelnemende zones wonen.
Daarnaast bieden 156 lokale politiezones informatie aan de burgers over de wijze waarop ze zich tot een
derde kunnen wenden indien ze niet tevreden zijn over de dienstverlening. In deze zones woont 96%
van de bevolking van de deelnemende zones.
Van de 44 diensten van de federale politie die antwoordden, gaven er 25 aan over een gespecialiseerd
document, type sociale kaart, te beschikken. Iets meer diensten, namelijk 31, stellen aan het onthaal
informatie voor de slachtoffers en hun naasten ter beschikking. Tot slot blijkt dat 28 van de 44
responderende diensten van de federale politie aan de burgers die zich melden aan het onthaal
informatie aanbieden over de wijze waarop ze een klacht over de dienstverlening kunnen indienen.

1.1.6

Bijhouden van persoonsgegevens

Het VCP beveelt aan dat het geautomatiseerde bestand dat het onthaal bijhoudt en dat
persoonsgegevens bevat, wordt aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. (2011)
Een aantal lokale politiezones houdt geen (geautomatiseerd) bestand bij aan het onthaal en antwoordt
dan ook dat dit de facto niet aangemeld is aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Wie wel een register bijhoudt, stelt veelal in de commentaren dat er geen melding aan de
Commissie dient te gebeuren aangezien het middel dat gebruikt wordt deel uitmaakt van een
informaticatoepassing zoals ISLP die in haar geheel al is aangemeld bij de Commissie.

1.1.7

Medewerkers en opleiding

Het VCP beveelt aan dat de 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. (2004)
Van alle zones en diensten die hebben geantwoord, geeft 50% aan dat ze de medewerkers hebben
geselecteerd volgens een welbepaald profiel en iets minder dan de helft (48%) heeft aangepaste
opleiding genoten.
Bij 57% van de lokale politiezones wordt het personeel dat instaat voor de onthaalfunctie in de zone
volgens een welbepaald profiel geselecteerd. Zones die meer dan één gemeente op hun grondgebied
tellen, selecteren minder volgens een bepaald profiel; een derde van de meergemeentezones doet dit
niet tegenover amper een vijfde bij de eengemeentezones. Ook kan gesteld worden dat zones uit het
Waalse gewest verhoudingsgewijs minder vaak specifiek selecteren; twee vijfde doet dit niet tegenover
een vijfde bij de Vlaamse zones.
De opleiding van het onthaalpersoneel blijkt voorzien te worden in 57% van de zones. Ook hier valt een
afwijkend beeld op te tekenen naargelang het gewest. Ruim vier op de vijf lokale politiezones van het
Vlaamse gewest geven een opleiding aan hun onthaalpersoneel. In Wallonië geldt dit voor drie op de vijf
zones.
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57,5% van de lokale politiezones geeft aan minstens gedeeltelijk gevolg te geven aan beide
aanbevelingen van het Comité P. Een tiende van de zones daarentegen houdt rekening noch met de
aanbeveling om te selecteren volgens een welbepaald profiel, noch met de aanbeveling om het
personeel deskundig te vormen via een gemeenschappelijke opleiding. Deze zones vertegenwoordigen
9,4% van de bevolking van de 167 aan de vragenlijst deelnemende lokale politiezones.

Kaart 5: Opdeling van de deelnemende lokale politiezones naar opvolging van de aanbevelingen omtrent
de selectie en de deskundige vorming van het onthaalpersoneel

Een tiende van de diensten van de federale politie die de vragenlijst beantwoordden, bevestigt het
personeel dat de onthaalfunctie invult te hebben geselecteerd volgens een welbepaald profiel. Een
enkele dienst voorziet ook in een specifieke vorming. Deze dienst is de enige die op de aspecten selectie
en vorming van deze aanbeveling ja heeft geantwoord.

1.1.8

Digitaal onthaal

Het VCP beveelt aan dat 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.
(2005)
Van alle zones en diensten die hebben geantwoord, heeft 73% zich ook op digitale wijze georganiseerd
voor het verzekeren van de onthaalfunctie.
Van de 167 lokale politiezones die de vragenlijst beantwoordden, stellen er 150 (90%) dat ze de
onthaalfunctie ook op digitale wijze invulling geven. In de helft van de gevallen is dit dan coherent met
en geïntegreerd in een globale visie op de onthaalfunctie in de zone. Toch blijkt dat een derde van de
zones die aangeven dat het digitaal onthaal deel uitmaakt van een globale visie inzake onthaal geen
procesbeschrijving voor het onthaal heeft opgesteld. Een kwart heeft dit slechts gedeeltelijk
uitgeschreven.
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Alle lokale politiezones van typologie 1 en 2 hebben een digitaal onthaal ontwikkeld. Van de
respondenten uit het Vlaamse landsgedeelte geeft 94% aan over digitaal onthaal te beschikken, aan
Waalse kant bedraagt dit 82%.
93% van de bevolking uit de zones die hebben geantwoord, kan de eigen politiezone bereiken via het
digitaal kanaal. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat 100%, in Vlaanderen 95% en in Wallonië
87%.
Drie van de 44 diensten van de federale politie stellen over een digitaal onthaal te beschikken. Twee van
deze drie diensten geven aan dat dit digitaal onthaal geïntegreerd is in een globale visie op het onthaal.

1.1.9

Onthaal in CIC en lokale dispatching

Het VCP beveelt aan dat niet enkel alle politiezones maar ook de communicatie- en
informatiecentra (CIC) en de lokale dispatchings de continue verbetering van hun
onthaalfunctie ter harte nemen. (2009)
Deze aanbeveling dient nog bevraagd te worden.

1.1.10 Parkeerplaatsen voor bezoekers
Het VCP beveelt aan dat alle commissariaten over voldoende parkeerplaatsen beschikken voor
bezoekers (met een handicap). (2005)
In totaal beschikken de lokale politiezones die op de vragenlijst antwoordden over bijna 5.000
parkeerplaatsen waarvan gemiddeld 8% voorbehouden is voor personen met een handicap. Per 10.000
inwoners, van de zones die hebben geantwoord, zijn er gemiddeld 5,4 parkeerplaatsen. Uit de
commentaren blijkt dat sommige zones niet over een parkeerruimte beschikken exclusief bestemd voor
hun bezoekers maar dat deze geïntegreerd is in een ruimere openbare parking. Dit is voornamelijk het
geval bij zones waarvan de burelen zich in de nabije omgeving van of in hetzelfde gebouw als het
gemeentebestuur bevinden.
Van de lokale politiezones stelt bijna 80% over parkeerplaatsen te beschikken voor hun bezoekers. Uit
de antwoorden blijkt tevens dat een beperkt aantal parkeerplaatsen niet noodzakelijk leidt tot minder of
geen voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap. Zo heeft een derde van de 21 zones met
minder dan vier parkeerplaatsen al zijn plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. In
tegenstelling tot 13 zones met meer dan vijf parkeerplaatsen waar geen enkele plaats voorbehouden is
voor dit doelpubliek.
Van de vijf lokale politiezones uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de vragenlijst beantwoordden,
stellen er twee over geen parkeerplaatsen te beschikken en twee andere zones drie plaatsen voor
bezoekers te hebben. Naar gemeentetypologie of het aantal gemeenten dat de zone telt, is geen
onderscheid vast te stellen.
In vergelijking met de 167 lokale politiezones beschikken de 44 responderende diensten van de federale
politie over beduidend meer parkeermogelijkheden. Toch is het aantal plaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap relatief lager, nl. 1,3% tegenover 8% bij de lokale politie. Er zijn geen
verschillen vast te stellen tussen de directies of naar regio.
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1.1.11 Financiële middelen
Het VCP beveelt aan dat politiezones er in hun zonale veiligheidsplannen voor zorgen dat
voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt. (2005)
Bijna 3 op de 4 of 73% van de politiezones en -diensten die antwoordden, stellen voldoende middelen te
hebben kunnen vrijmaken. Voor de lokale politie loopt dat percentage op tot een kleine 77%. Bij de
federale politie ligt dit op 56%.
Lokale politiezones van typologie 4 en 5 geven vaker aan niet over voldoende middelen te beschikken
voor de infrastructuur van het onthaal. Ook meergemeentezones stellen meer dat ze niet voldoende
middelen hebben. Ruim vier op de vijf eengemeentezones vinden dat ze voldoende middelen hebben,
terwijl dit bij de meergemeentezones net geen drie op de vijf is.
Ook naar landsdeel is een onderscheid vast te stellen, zij het minder uitgesproken waarbij het aandeel
Waalse zones dat zegt niet over voldoende middelen te beschikken (één op de zes) bijna het dubbele is
van het aandeel Vlaamse zones met dezelfde mening (één op de elf).

1.1.12 Openingsuren
Het VCP beveelt aan dat wanneer het onthaal niet 24 uur per dag bemand is, de openingsuren
van het commissariaat duidelijk zijn aangegeven voor de bezoekers. (2005)
Bijna alle politiediensten die hebben geantwoord (94%), stellen dat de openingsuren duidelijk zijn
aangegeven. Bij de lokale politie loopt dit zelfs op tot 97%. Voor de federale politie bedraagt het
percentage 84%.
Van de vier zones waar dit niet het geval is, bevinden er zich drie in Vlaanderen en één in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

1.1.13 Onthaal in dringende gevallen
Het VCP beveelt aan dat in dringende gevallen de bezoeker steeds rechtstreeks in contact kan
treden met het hoofdcommunicatiecentrum. (2005)
Wanneer het globale cijfer van 72% voor alle geantwoorde politiezones en -diensten wordt uitgesplitst,
blijkt dat bij drie vierde van de lokale politiezones (74%) de burger de mogelijkheid heeft om bij een
gesloten kantoor en in dringende gevallen in contact te treden met een hoofdcommunicatiecentrum,
bijvoorbeeld met een muurtelefoon. Bij de federale politie bedraagt dit bijna twee derde of 64%.
De lokale politiezones die niet in een alternatief voorzien, vertegenwoordigen 26,6% van de bevolking
die in de responderende lokale politiezones verblijft.

1.1.14 Bewegwijzering
Het VCP beveelt aan dat op de belangrijkste invalswegen een duidelijke en indien nodig
periodiek geactualiseerde bewegwijzering wordt geplaatst die de weg naar de verschillende
politieposten aanduidt. (2005)
In bijna 8 op de 10 gevallen stellen de responderende politiezones en -diensten dat in hun gebied de
nodige bewegwijzering op de belangrijkste invalswegen werd aangebracht.
Van diegenen die een duidelijke bewegwijzering hebben, stelt 61% dat ze die periodiek actualiseren.
Van de 167 lokale politiezones die de vragenlijst invulden, stelt 83,8% dat er langs de belangrijkste
invalswegen een duidelijke bewegwijzering naar het politiecommissariaat is. In driekwart van deze zones
wordt de bewegwijzering periodiek geactualiseerd.
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De Vlaamse lokale politiezones stellen negen op de tien keer dat er bewegwijzering is. In het Waalse
landsgedeelte is dat voor driekwart van de zones het geval. Ook blijkt er een verschil te zijn naargelang
de politiezone één dan wel meer gemeenten beslaat, waarbij negen op de tien eengemeentezones
voorzien in bewegwijzering tegenover acht op de tien meergemeentezones.

Kaart 6: Lokale politiezones en een geactualiseerde bewegwijzering naar de politieposten

De zones die geen duidelijke bewegwijzering hebben, blijken gemiddeld een grotere oppervlakte te
hebben dan de zones met duidelijke bewegwijzering, nl. 192km² tegenover 160km². Het al dan niet
beschikken over voldoende financiële middelen, zoals bevraagd in aanbeveling 11, lijkt enigszins
gerelateerd te zijn aan het beschikken over een (geactualiseerde) bewegwijzering. Een derde van de
zones die stellen niet over voldoende middelen te beschikken voor de infrastructuur van het onthaal,
geeft aan dat de bewegwijzering afwezig is. Bij de zones met voldoende middelen bedraagt het aandeel
zones zonder bewegwijzering slechts een zevende.
Verhoudingsgewijs geven beduidend minder diensten van de federale politie aan dat er voorzien is in
een duidelijke bewegwijzering naar het politiegebouw. Het betreft hier 25 op 44 diensten of iets meer
dan de helft, tegenover 84% bij de lokale politie. Van deze 25 geven er 19 aan dat deze bewegwijzering
geactualiseerd is.
Een significant verschil kan hierbij worden vastgesteld naargelang de directie waartoe de dienst van de
federale politie behoort. Twee derde van de diensten van FGP en LPA antwoordde dat er geen duidelijke
bewegwijzering naar hun burelen is, terwijl alle diensten van DAH stellen wel degelijk over een duidelijke
bewegwijzering te beschikken. Bij SPN en SPC is het beeld niet eenduidig.
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1.1.15 Verfraaiingen
Het VCP beveelt aan dat ook binnen de gebouwen eenvoudige aanpassingen en verfraaiingen
worden voorzien. (2005)
Van alle politiediensten is 74% in de mogelijkheid geweest om eenvoudige aanpassingen en
verfraaiingen uit te voeren.
In 74% van de responderende lokale politiezones werden eenvoudige aanpassingen en verfraaiingen
binnen de gebouwen, al of niet gedeeltelijk, uitgevoerd.
Zones die verfraaiingen deden, geven vaker aan te hebben gepeild naar de noden en verwachtingen van
de burger inzake het onthaal, zoals bevraagd in aanbeveling 4; nl. twee derde tegenover de helft bij de
zones die niet in verfraaiingen hebben voorzien. Ook het al dan niet beschikken over voldoende
financiële middelen, zoals bevraagd in aanbeveling 11, is gerelateerd aan de mogelijkheid om
verfraaiingen te realiseren. Een tiende van de zones die stellen voldoende financiële middelen te hebben,
geeft aan dat geen verfraaiingen zijn voorzien tegenover een derde bij de zones die stellen onvoldoende
financiële ruimte voor de onthaalfunctie te hebben.
Dezelfde verhouding is te constateren tussen enerzijds de zones die in aanbeveling 17 aangeven dat ze
hun onthaalfunctie evalueren en anderzijds de zones die deze evaluatie niet doen. En ook het opstellen
van een actieplan voor de veiligheid van de medewerkers aan het onthaal lijkt gerelateerd aan het
voorzien van verfraaiingen. Slechts één op de twintig zones met een dergelijk actieplan voorziet niet in
verfraaiingen ten opzichte van één op de zes zones zonder dergelijk actieplan. Het al dan niet
beschikken over een actieplan voor een klantvriendelijk onthaal houdt dan weer geen verband met de
voorziene verfraaiingen.
Tot slot blijkt liefst een vijfde van de lokale politiezones verbouw- of nieuwbouwprojecten te hebben
lopen voor een of meer commissariaten.
Van de diensten van de federale politie die de vragenlijst beantwoordden, stelt 58% dat er, al of niet
gedeeltelijk, verfraaiingswerken zijn voorzien teneinde een beter onthaal van de bezoekers te
bewerkstelligen. En net als bij de lokale politie blijkt dat bij de diensten van de federale politie het
verwezenlijken van verfraaiingen gelinkt is aan het realiseren van een evaluatie van de infrastructuur
zoals bevraagd in aanbeveling 17.

1.1.16 Uithangen van de waarden
Het VCP beveelt aan dat de waarden van de politie zichtbaar uithangen. (2005)
In een goede helft van alle politiediensten (58%) hangen de waarden zichtbaar uit.
In 56% van de lokale politiezones worden de waarden van de politie zichtbaar uitgehangen. In
eengemeentezones wordt in de helft van de gevallen aangegeven dat de waarden zichtbaar worden
uitgehangen, in meergemeentezones bedraagt dit twee derde. En geen enkele zone van typologie 1 stelt
de waarden uit te hangen.
Bij de diensten van de federale politie stellen 32 van de 44 respondenten dat de waarden van de politie
zichtbaar uithangen in het onthaal en bij vijf diensten is dat gedeeltelijk het geval.

128

deel III : aanbevelingen

1.1.17 Evenwicht klantvriendelijkheid en veiligheidsbehoeften
Het VCP beveelt aan dat 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. (2005)
Voor het geheel van de lokale en de federale politie stelt bijna 9 op de 10 van de respondenten dat ze
het evenwicht tussen veiligheid en klantvriendelijkheid evalueren. Liefst 90% van de lokale politiezones
en 75% van de diensten van de federale politie hebben de infrastructuur van het onthaal geëvalueerd.
Alle politiezones van typologie 1 en 2, evenals alle zones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
realiseren dergelijke evaluatie. Eengemeentezones doen dit beduidend vaker dan meergemeentezones.
Het opstellen van een actieplan voor een klantvriendelijk onthaal en een veilige omgeving gebeurde in
28% van de zones.
Zones die een procesbeschrijving of werkinstructies voor het onthaal uitschreven (aanbeveling 1 en 2),
hebben ook vaker actieplannen opgesteld. Zo heeft van de zones met een procesbeschrijving bijna de
helft een actieplan voor een klantvriendelijk onthaal en heeft twee vijfde een actieplan voor de veiligheid
van de medewerkers.
Lokale politiezones van typologie 1 hebben alle een actieplan voor een klantvriendelijk en veilig onthaal.
Bij zones van typologie 2 is dat de helft en bij zones van de overige typologieën is dat slechts een kwart.
Wat de diensten van de federale politie betreft, geven zes diensten aan dat ze een actieplan voor de
medewerkers hebben opgesteld. Vier van deze zes diensten hebben ook een actieplan voor een
klantvriendelijk onthaal opgesteld.

1.1.18 Conclusies
Gemiddeld wordt, wat de 167 aan de online enquête deelnemende lokale politiezones betreft, aan 16
van de 26 verschillende bevraagde aspecten van de opgesomde aanbevelingen een (gedeeltelijk) positief
gevolg gegeven. Drie zones antwoordden in globo beduidend minder vaak bevestigend op de stellingen
dan de andere zones, terwijl een enkele zone significant vaker bevestigend antwoordde dan het
gemiddelde 257. De zones van typologie 1 vertonen een positiever beeld dan de zones van de andere
typologieën. Naar regio is geen onderscheid vast te stellen.
Bij de 44 diensten van de federale politie die de vragenlijst invulden, wordt gemiddeld aan 10 van de 26
bevraagde aspecten inzake de aanbevelingen voor het onthaal positief gevolg gegeven 258. Twee diensten
antwoordden significant minder vaak bevestigend, terwijl een dienst er net op positieve wijze uitspringt.
Aangezien de online enquête een self report betreft, lijkt het aangewezen op het terrein een verdere
verificatie van de resultaten uit te voeren. Op deze wijze kan ook meer informatie worden ingewonnen
over waarom aanbevelingen al dan niet werden opgevolgd, over de wijze waarop invulling werd gegeven
aan een aanbeveling en wat de impact daarvan was op de functionaliteit onthaal.

257
258

Gemiddelde = 9,3; standaarddeviatie = 3,5.
Gemiddelde = 10,5; standaarddeviatie = 4,3.
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1.2

Recherche

De aanbevelingen waarvan de opvolging hieronder wordt weergegeven, betreffen deze gedaan in het
‘Eindverslag over het onderzoek door het Comité P naar de aard en de kwaliteit van het werk van de
politie in het strafdossier betreffende de moord op Annick Van Uytsel en over de wijze waarop met de
beschikbare informatie over Ronald Janssen werd omgegaan’.
Deze aanbevelingen laten zich als volgt samenvatten:
-

Verbeteren van de afstapping ter plaatse

-

Verbeteren van de afhandelingskwaliteit van moordonderzoeken

-

Verbeteren van het informatiebeheer en-systeem

-

Verbeteren van de kennis en kunde

-

Doorbreken van de ‘hegemonie’ van de onderzoeker

-

Verbeteren van de inzet van misdrijfanalisten

Het Comité P volgt de wijze waarop deze aanbevelingen in praktijk worden gebracht geregeld op.
Alle initiatieven die ter zake reeds werden genomen opsommen, gaat het bestek van dit verslag te
buiten. Ze situeren zich daarenboven en ‘gelukkig’ binnen elke genoemde aanbeveling. Belangrijk hierbij
is ook dat de totstandkoming ervan gebeurt in samenspraak (waar nodig) lokale politie – federale politie
en politie – gerechtelijke overheden dan wel met derden zoals het Nationaal Institutuut voor
Criminalistiek en Criminologie.
Samengevat, kan worden gesteld dat in al deze domeinen belangrijke voouitgang wordt geboekt en dat
binnen de politie een duidelijke wil aanwezig is om te slagen. De dynamiek is er dus; hopelijk blijft deze
bewaard.
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2

AANBEVELINGEN 2011

2.1

Genegotieerd beheer van de publieke ruimte

2.1.1 Politieoptreden in jeugdinstellingen bij staking van het
gevangenispersoneel
Wanneer het personeel in de centra voor voorlopige plaatsing of zgn. jeugdgevangenissen staakt en een
minimumbezetting ontbreekt, dient de politie de bewakingstaken over te nemen. Het Comité P
onderzocht welke wetgeving, reglementering, eventuele protocollen of informele procedures zulke
bijstand van de politie regelen. Met betrekking tot de hamvragen of er voldoende juridische basis is voor
het vorderen van de politie en welke taken daarbij dan dienen uitgevoerd, beveelt het Vast Comité P aan
dat:
2011

de overheden een duidelijk en eensgezind juridisch standpunt bepalen ter zake;

2011

de lokale en de federale politie niet langer in de penitentiaire instellingen worden ingezet
wanneer dit vanuit het oogpunt van de handhaving van de orde niet strikt noodzakelijk is;

2011

de problematiek van het politieoptreden in jeugdinstellingen bij staking van
gevangenispersoneel volwaardig wordt opgenomen bij de herziening van de MFO-1 en;

2011

de KUL-norm voor de betrokken politiezones wordt aangepast.

het

2.1.2 Veiligheidsmaatregelen tijdens een Europese top
Ter gelegenheid van belangrijke vergaderingen van de Europese Unie te Brussel moet de politie
veiligheidsmaatregelen nemen opdat enerzijds delegaties veilig aan de top kunnen deelnemen (inclusief
verplaatsingen, verblijf en plaats van de vergadering) en anderzijds manifestanten op een veilige
afstand worden gehouden met inachtneming van het normale economisch en sociaal leven en het recht
op vrije meningsuiting. In het belang van een goed verloop beveelt het Vast Comité P aan dat:
op het vlak van beheer van processen en de risicoanalyse:

2011

de (primaire) processen en de algemene werkwijze door de politiezone Brussel-Elsene
worden vastgelegd en geofficialiseerd bij het voorbereiden en organiseren van een Europese
top en dit conform het handboek voor Gold Commanders 2010 van de Belgische School voor
officieren en de mogelijke, bijkomende richtlijnen van de overheden;

2011

het door de politiezone gesignaleerd gebrek aan opleiding en training van bepaalde
politieambtenaren wordt gemeld aan de commissaris-generaal van de federale politie en aan
de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie;

2011

systematisch evaluaties en debriefings worden gehouden.

wat betreft de perimeters:
2011

een efficiëntere en effectievere controle aan de veiligheidsperimeter wordt bewerkstelligd;

2011

een betere taakomschrijving en inzet van de reserve-eenheden wordt gegarandeerd;

2011

de politiediensten er bij de organisator op aandringen om over meer technische
controlemiddelen te kunnen beschikken op de veiligheidsperimeter;

2011

om een nog betere invulling te geven aan de filosofie van ‘community policing’ en tegemoet
te komen aan de verwachtingen van de lokale overheid inzake “het dagelijks leven”, het
dispositief ‘hospitality’ meer zichtbaar en beter identificeerbaar opgesteld wordt ter hoogte
van de voornaamste controleposten langs de perimeter en;

131

deel III : aanbevelingen

2011

2.2

rechtstreekse contacten mogelijk worden gemaakt tussen de pelotonscommandant van de
perimeter openbare orde en de begeleidende motorrijders.

Onthaal

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 blijven besteden aan
het organiseren van een kwaliteitsvol onthaal.
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat:
2011

een beleid wordt ontwikkeld inzake het opnemen van aanvankelijke klachten;

2011

zo veel mogelijk wordt gewerkt met een vaste pool van onthaalbeambten die specifiek zijn
opgeleid voor de functie onthaal;

2011

de onthaalbeambten een naamplaatje dragen;

2011

er voor voldoende discretie wordt gezorgd aan het onthaalloket door dit passend in te
richten;

2011

een verhoorlokaal voor slachtoffers/getuigen ter beschikking wordt gesteld en;

2011

de ruimte bedoeld voor het onthaal wordt gescheiden van de ruimte bedoeld om klachten op
te nemen.

2.3

Geïntegreerde werking en steun

Uit een onderzoek naar de activiteiten van de politiediensten inzake milieu, en naar de samenwerking
tussen die diensten, is gebleken dat de milieuproblematiek verschillend en niet noodzakelijk
geïntegreerd wordt aangepakt.
Opdat een beleid van de politiediensten inzake milieu doeltreffend en doelmatig zou zijn, beveelt het
Vast Comité P aan dat:

2011

een geïntegreerd en integraal beleid wordt gevoerd om doeltreffend en doelmatig te strijden
tegen milieucriminaliteit, of ze nu ernstig en georganiseerd is dan wel een impact heeft op
het dagelijkse leven in de vorm van hinder en overlast;

2011

vormen van milieudelicten worden aangepakt op basis van een beeld dat men zich vormt
met behulp van objectieve en subjectieve gegevens;

2011

strategische
doelstellingen
vertaald
worden
in
operationele
doelstellingen
of
resultaatsdoelstellingen, de nodige middelen worden begroot, acties worden gepland en
geëvalueerd;

2011

opvolgingsindicatoren worden uitgewerkt waarmee de impact van de acties gemeten kan
worden en, a posteriori, het beeld van de problematiek geactualiseerd kan worden;

2011

de kennis van de eerstelijnsmedewerkers zowel wat de inhoud als wat de werkingsprocessen
betreft, voortdurend wordt ontwikkeld en;

2011

zowel intern als extern samenwerkingsverbanden met partners worden aangeknoopt.
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN
ADIV

Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht

AIG

Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

AIK

Arrondissementeel informatiekruispunt

ANG

Algemene nationale gegevensbank

APO

Ambtshalve politieonderzoek

ASBL

Association sans but lucratif

Belpic

Belgian Personal Identity Card

BUPO

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten

Calog

Logistiek en administratief kader

CBPL

Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

CEP

Centre d’Études sur la Police

CG

Commissaris-generaal

CGI

Directie van de internationale politiesamenwerking van de federale politie

CIC

Communicatie- en informatiecentrum

CIT

Contact- & Informatie Team van LPA/BruNat

COC

Controleorgaan van het politionele informatiebeheer

COL

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal

CP

Community Policing

CPS

Centrum voor Politiestudies

CSD

Coördinatie- en steundirectie

DAH

Directie van de wegpolitie

DGA

Algemene directie bestuurlijke politie

DGJ

Algemene directie gerechtelijke politie

DGLV

Directoraat-generaal Luchtvaart

DIV

Directie Inschrijvingen van Voertuigen

DJB/Env

Dienst leefmilieu van de federale politie

DSEF

Federale school

DSER

Nationale Rechercheschool van de federale politie

EPAC

European Partners Against Corruption

ERA

Europäische Rechtsakademie

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

GBJ

Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdzorg

GPI

Richtlijn voor de geïntegreerde politie - police intégrée

HRM

Humanresourcesmanagement

IACA

International Anti-Corruption Academy

IBZ

Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IFA

Institut de Formation de l’Administration fédérale

iPAVUB

Instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel

IPCC

Independent Police Complaints Commission

ISLP

Integrated System for Local Police

KB

Koninklijk besluit

KLFP

Klachtenfiche – fiche plainte

KULeuven

Katholieke Universiteit Leuven

LPA

Luchtvaartpolitie

LVD

Lokale veiligheidsdiagnostiek

MFO

Missions Fédérales – Federale Opdrachten

NVP

Nationaal veiligheidsplan

OCAD

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

OFO

Opleidingsinstituut van de federale overheid

OPCAT

Optioneel Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere
wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

PDOS

Pensioendienst voor de overheidssector

PIVO

Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding

PLOT

Provincie Limburg Opleiding en Training

PZ

Politiezone

RIR

Rapport d’information – Informatierapport

RMS

Recherchemanagementsysteem

SdPSP

Service des Pensions du Secteur public

SHAPE

Supreme Headquarters Allied Powers Europe

SMVP

Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie

SPC

Spoorwegpolitie

SPN

Scheepvaartpolitie

SPW

Service public de Wallonie (Waalse overheidsdienst)

TWP

Wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de
politiediensten

UCL

Université catholique de Louvain

URP

Unité de Répression des Pollutions (Directie antistroperij en repressie van de
verontreinigingen van de Waalse overheidsdienst)

UVCW

Union des Villes et Communes de Wallonie (Unie van Waalse Steden en Gemeenten)

VCP

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
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VSSE

Veiligheid van de Staat – Sûreté de l’État

VVSG

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

WPA

Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

WGP

Wet van 7 december 1998 tot
gestructureerd op twee niveaus

organisatie

van

een

geïntegreerde

politiedienst,
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