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VOORWOORD

Het jaarverslag bestaat uit twee grote delen.
Deel I betreft het eigenlijke activiteitenverslag in enge zin van het Comité P en bevat, zoals de
voorgaande jaren, tevens een beknopt overzicht van de middelen en hun besteding.
Deel II, het observatoriumrapport, bevat twee luiken. In het eerste luik (littera’s A en B) worden de bij
het Vast Comité P aangemelde klachten en aangiften toegelicht en worden verder enkele thematische
analyses aangereikt, op basis van de klachten en aangiften die over een bepaalde periode werden
geregistreerd. In het tweede luik (littera’s C en D) wordt een synthese gemaakt van de bevindingen
opgetekend in toezichts- en klachtonderzoeken en wordt ook een analyse gemaakt van de aan het Vast
Comité P meegedeelde rechtspraak betreffende misdaden en wanbedrijven begaan door leden van de
politiediensten. Waar in de vorige jaarverslagen een apart deel was gewijd aan de door het Vast
Comité P gedane aanbevelingen, zijn deze laatste thans uitsluitend ondergebracht bij de respectieve
analyses of syntheses.
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 vijf werkende leden, waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter, wordt de term “Vast
Comité P” gehanteerd.
Op 31 december 2013
medewerkers.

telde

het

Comité P

51

commissarissen-auditors

en

34

administratieve

De maatschappij evolueert in snel tempo. De verwachtingen van de burgers in de politie evenzeer.
Steeds weer nieuwe fenomenen en bijhorende uitdagingen komen op haar af. Intussen werd ook gestart
met de implementatie van de structurele hervormingen van de politieorganisatie.
Het spreekt dan ook voor zich dat het Comité P als extern toezichthouder op de goede en democratische
werking van de politie nog heel wat werk voor de boeg heeft. De volgehouden en bekwame
betrokkenheid van alle medewerkers is meer dan ooit noodzakelijk om de (terecht) hooggespannen
verwachtingen te kunnen inlossen.
Het Vast Comité P houdt er andermaal aan hen bij dezen uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet en
toewijding.

Yves Keppens

Guy Cumps

Voorzitter

Ondervoorzitter

Herman Daens

Diane Reynders

Emile Dejehansart

Vast Lid

Vast Lid

Vast Lid
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1

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

1.1

Ten dienste van de wetgevende macht

Het Vast Comité P is een onafhankelijke instelling, die hoofdzakelijk ten behoeve van de wetgevende
macht optreedt, in het bijzonder om deze bij te staan in zijn grondwettelijk toezicht op de uitvoerende
macht. Wanneer één van zijn componenten, met name de Dienst Enquêtes P, strafonderzoeken uitvoert,
dan gebeurt dit echter onder de rechtstreekse leiding en het gezag van de opdrachtgevende magistraat.
Het Comité P ontvangt een jaarlijkse dotatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers en is aan deze
laatste verantwoording verschuldigd. De Kamer oefent evenwel geen strikt hiërarchisch gezag uit – de
operationele onafhankelijkheid is wettelijk verankerd – en het Comité P heeft ook geen enkele
hiërarchische band met eender welke overheid.
De finaliteit van het Comité P is de volledig externe en neutrale controle van de politiediensten of
bijzondere inspectiediensten, die noodzakelijk is wanneer organisatiegebonden controle onvoldoende is
of lijkt en het Parlement of de politieoverheid een extern optreden noodzakelijk acht(en), onverminderd
het eigen initiatiefrecht van het Vast Comité P.
Deze specificiteit onderscheidt het Comité P van andere inspectie- of toezichtorganen zoals de diensten
intern toezicht die geïntegreerd zijn in de structuur zelf van de politiediensten of 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.

1.2

Missie

De eerder opgestelde missieverklaring blijft ongewijzigd. Zij luidt als volgt:
“Het Comité P wil bijdragen tot
gemeenschapsgerichte politie.

de

goede

werking

van

een

democratische,

integere

en

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.
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De vijf leden van het Comité P streven ernaar om in overleg bovenvermelde opdrachten te realiseren:


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”.

1.3

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:


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.

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

3

plaatsvervangers benoemd. Het Vast Comité P wordt bijgestaan door een griffier, die eveneens door de
Kamer van volksvertegenwoordigers wordt benoemd.

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.
Meer in het bijzonder geeft het Vast Comité P geregeld opdrachten aan zijn juridische cel om bepaalde
problematieken grondig te analyseren.
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1

ACTIVITEITEN VAN HET VAST COMITÉ P

1.1

Plenaire vergaderingen

In 2013 heeft het Vast Comité P 42 plenaire vergaderingen gehouden en 5 gemeenschappelijke
vergaderingen met het Vast Comité I.

1.2

Jaarverslag 2012

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Comité P zijn jaarverslag 2012 neergelegd bij de Kamer van
volksvertegenwoordigers en de Senaat. Het jaarverslag werd op 11 december 2013 op constructieve
wijze besproken met de leden van de parlementaire begeleidingscommissies van de Comités P en I.

1.3

Verslagen

In 2013 werden 10 verslagen overgemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie van het
Comité P, 10 verslagen aan de minister van Binnenlandse Zaken en 5 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 nationale en internationale studiedagen

Het Vast Comité P nam als spreker deel aan diverse nationale en internationale studiedagen, waaronder:
“Comment diminuer la violence de et à l’égard des policiers ?” – Journée d’étude du Centre d'Etudes
Policières – Brussel 11 maart 2013; “Police et citoyens” – Derde internationaal congres van FRANCOPOL
– Bergen van 15 tot 17 oktober 2013; “Les instruments européens de protection des droits de l'homme”
- Seminariee TAIEX1 - Tunis 11 en 12 november 2013.
Het Vast Comité P nam als observator deel aan diverse nationale en internationale studiedagen,
waaronder: “Code 37 – Savez-vous garder le secret ?” – studiedag Politeia – Brussel 5 juni 2013;
« Police de proximité, médias sociaux et lutte contre le radicalisme » - informatiedag CEPOL2 – Brussel
6 september 2013; « Cybercriminalité » - colloquium Francopol – Canada 8 en 9 mei 2013.
Het Vast Comité P nam voorts actief deel aan het Technisch organisatiecomité dat opgericht werd om in
Jurbise, in oktober 2013, een colloquium van Francopol3 te organiseren over het thema
“Gemeenschapsgerichte politiezorg; een utopie of een realiteit die bijdraagt tot een voortdurende
verbetering van de praktijken?”.

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 (vooral de FOD Justitie) verleent het
Comité P geregeld zijn medewerking aan deze instellingen door bij te dragen aan het opstellen van
rapporten, vertegenwoordigers te ontmoeten tijdens periodieke of ad-hocbezoeken of gerichte vragen te
beantwoorden. 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 goede praktijken zijn
voor deze instellingen van groot belang.
Op 14 maart 2013 ontving het Comité P de delegatie van de Europese commissie tegen racisme en
intolerantie4 (ECRI), naar aanleiding van haar 5e monitoringcyclus in België. Het Comité P
1
2
3
4

TAIEX: Technical Assistance and Information Exchange Instrument. Instrument van het directoraat-generaal uitbreiding
van de Europese Commissie.
CEPOL: European Police College of Europese Politieacademie.
Francopol: Franstalig netwerk en orgaan voor overleg en samenwerking inzake politionele opleiding en expertise.
De ECRI is het orgaan voor de bescherming van de mensenrechten van de Raad van Europa, samengesteld uit
onafhankelijke experten, dat belast is met de opvolging van problemen inzake racisme, xenofobie, antisemitisme,
intolerantie en discriminatie op grond van “ras”, etnische/nationale origine, kleur, nationaliteit, religie en taal
(rassendiscriminatie); ze stelt rapporten op en doet aanbevelingen aan de Lidstaten.
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beantwoordde toen de verschillende vragen die hem waren doorgestuurd door de verbindingsagent van
de ECRI bij de FOD Justitie. Die vragen handelden over de volgende aspecten:
-

Het werk en de bevoegdheden van het Comité P met betrekking tot de strijd tegen racisme en
discriminatie;

-

De maatregelen genomen om te strijden tegen rassenprofilering en meer bepaald om beter te
waken over de frequentie waarmee de politie individuen controleert;

-

De maatregelen genomen om de politie te sensibiliseren voor de juridische bepalingen die racisme
en rassendiscriminatie bestraffen en meer bepaald het haatdiscours en het geweld ingegeven door
racisme en/of trans/homofobie;

-

De maatregelen genomen om allochtonen aan te werven bij de politie en om er zich van te
vergewissen dat de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld een werkomgeving waarin pesten absoluut
uit den boze is, dusdanig zijn dat die personen na hun rekrutering bij de politie willen blijven;

-

Informatie over het gevolg gegeven aan de bijzondere aanbeveling van het 4e rapport van de ECRI
met betrekking tot de politie, meer bepaald: “Binnen elk politiekorps een referentiepersoon
aanduiden die de respons van de politie moet verbeteren op klachten over racistische daden van
privépersonen, net zoals de referentiemagistraten”.

Op 23 september 2013 ontving het Comité P de delegatie van het Europees comité ter voorkoming
van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT), naar
aanleiding van zijn 6e periodiek bezoek aan België. Enkele maanden voor dat bezoek had het Comité P
aan het CPT een documentatiemap bezorgd met uittreksels uit zijn jaarverslagen 2009, 2010 en 2011
over onderwerpen die het CPT kunnen interesseren, zoals: de doorgangscellen; het verblijf in een cel in
een politiecommissariaat en het optreden van de politie in instellingen voor jonge delinquenten tijdens
een staking van het penitentiair personeel. Opdat het CPT goed ingelicht zou zijn, had het Comité P hem
ook een kopie overgemaakt van zijn bijdrage aan het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties
(CAT), in het kader van het 3e periodiek rapport van België over het Verdrag tegen foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van de Verenigde Naties. In antwoord op
de vraag die het CPT tijdens zijn bezoek stelde, deelde het Comité P cijfergegevens mee over de
gerechtelijke procedures opgestart tegen personeelsleden van de politiediensten met betrekking tot de
materies die tot de bevoegdheid van het CPT behoren (foltering, onmenselijke en onterende
behandeling, onrechtmatig gebruik van geweld of dwang, politiegeweld, …) wegens daden gesteld in het
kader van de uitoefening van hun functie.
Het Comité P heeft ook zijn bijdrage die het in mei 2012 had geleverd aan de opmaak van het
3e periodiek rapport van België over het Verdrag tegen foltering en andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van de Verenigde Naties (CAT)
bijgewerkt met het oog op de mondelinge voorstelling van dat rapport, die plaatshad in Genève op 5 en
6 november 2013. Deze actualisaties hadden betrekking op:
-

De cijfergegevens betreffende klachten inzake operaties om vreemdelingen van het grondgebied te
verwijderen en gerechtelijke onderzoeken verricht door de Dienst Enquêtes P naar dergelijke
operaties;

-

De statistieken inzake klachten, vervolgingen en straffen lastens politieambtenaren wegens foltering
of mishandeling. De cijfers met betrekking tot de strafrechtelijke veroordelingen die de afgelopen
jaren uitgesproken zijn tegen politieambtenaren werden ook aangevuld met een meer diepgaande
analyse van de thematiek van het politiegeweld, zoals gepubliceerd in het jaarverslag 2012 van het
Comité P;

-

Het principe van een doeltreffend systeem voor de behandeling van klachten tegen ambtenaren en
het toezichtsonderzoek van het Comité P naar de werking van de diensten intern toezicht.
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1.6

Juridische standpunten van het Vast Comité P over bepaalde aspecten
van het politioneel handelen

Om zich te kunnen uitspreken over de gegrondheid van een klacht, dient het Vast Comité P vaak
voorafgaandelijk een gericht of punctueel juridisch standpunt in te nemen, dat over het algemeen wordt
voorbereid door de juridische cel van de administratieve dienst. In de loop van het jaar 2013 heeft de
juridische cel in dit verband adviezen geformuleerd in de volgende domeinen: de raadpleging van
politionele gegevensbanken voor privédoeleinden; de mededeling aan derden van gegevens uit het
Rijksregister door een politieambtenaar; de toepassing van de Salduz-wet; de politionele gegevens die
de politiediensten op autonome en onafhankelijke wijze mogen overmaken in het kader van een vraag
om internationale politiesamenwerking; het takelen en het in beslag nemen van voertuigen met een
Duitse transitplaat en de inbeslagname van die nummerplaat; de mogelijkheid om een voertuig te
verbaliseren dat geparkeerd staat voor een illegale parkeerplaats; verkeersinbreuken en diplomatieke
platen; de sluiting van een café door de politie; de aanwending van tucht bij mobiliteit; het begrip
“openbare weg”; het begrip “hoofdverblijfplaats”; de toepassing van een gemeentetaks naar aanleiding
van het takelen van een voertuig; de beoordeling van het onberispelijk gedrag van een kandidaat in het
kader van een selectieprocedure; de oproeping door een FGP inzake een burgerlijk geschil waarin een
collega verwikkeld is; het eisen van een vergoeding voor materiële schade toegebracht door de politie
tijdens een interventie; een korpschef die nagaat of kandidaten eventueel lid zijn van een vakbond in
het kader van een rekrutering via mobiliteit; het retentierecht versus de bijstand van de politie voor de
teruggave van een goed in het kader van een burgerlijk geschil; de oproeping door een politiedienst van
een andere zone dan de zone waarin de opgeroepen persoon gedomicilieerd is; de bevoegdheid van de
veiligheidsdienst van de MIVB, meer bepaald wat identiteitscontroles betreft; de bevoegdheid van het
Vast Comité P ten aanzien van de ambtenaren van de stedenbouwkundige administratie van een
gemeente.
De juridische cel maakt overigens ook analyses met betrekking tot problemen die worden aangekaart in
het kader van een toezichtsonderzoek of een specifieke gebeurtenis. Zo heeft de juridische cel in de loop
van het jaar 2013 analyses verricht in de volgende domeinen: het zichzelf beschuldigen op
tuchtrechtelijk vlak; de bemiddeling bij de AIG; de procedure inzake gedwongen opname in een
psychiatrische dienst; de houding die politieambtenaren moeten aannemen wanneer ze een duidelijk
onwettig bevel krijgen; de werking van de veiligheidsdienst van “De Lijn”; het wettelijk en deontologisch
kader met betrekking tot de uitoefening van politieke activiteiten door de leden van de politiediensten en
het publiekelijk uiting geven aan hun politieke mening; de bevoegdheden van een sanctionerend
ambtenaar ten aanzien van de politiediensten.
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2

ACTIVITEITEN VAN DE DIENST ENQUÊTES P

De Dienst Enquêtes P voert opdrachten uit in verschillende type dossiers. We onderscheiden de
strafonderzoeken, de klachtonderzoeken, de toezichtsonderzoeken en de werkzaamheden in
administratieve en werkdossiers. Hierna volgt een overzicht van het aantal onderzoeken die werden
geopend in 2013 en in datzelfde jaar werden toegewezen aan de Dienst Enquêtes P. Dit aantal biedt
geen volledig overzicht van het aantal door de Dienst Enquêtes P behandelde dossiers5. Om een zo
compleet mogelijk beeld te geven van de aangewende capaciteit van de Dienst Enquêtes P, worden
gegevens over in het kalenderjaar behandelde dossiers aan deze analyse toegevoegd.

Strafonderzoeken
Aantal strafonderzoeken gevoerd door de Dienst Enquêtes P, vergeleken naar jaar van
opening en met de evolutie 2012-2013

Typologie

Strafonderzoeken
uitgevoerd door
de Dienst
Enquêtes P

2004

2005

2006

2007

2008

2009

568

592

444

281

279

259

2010

2011

2012

2013

281

224

118

128

2012-2013

Tabel 1:

Evolutie

2.1

+8,5%

In 2013 werden 128 strafonderzoeken aan de Dienst Enquêtes P overgemaakt, een toename van tien
dossiers ten opzichte van 2012. Hiermee komt een eind aan de drastische daling van het aantal aan de
Dienst Enquêtes P toegewezen strafonderzoeken. In 2007 daalde het aantal toebedeelde
strafonderzoeken omdat het toenmalig Vast Comité P de beleidsoptie nam om de Dienst Enquêtes P niet
meer als eerstelijnsbureau op te laten treden, in de vorm van het door commissarisen-auditors
ambtshalve opnemen van klachten van burgers waar een strafrechtelijke kwalificatie aan kan worden
toebedeeld. Sinds 23 september 2011 is er de richtlijn van de Minister van Justitie tot regeling van de
taakverdeling inzake de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende misdrijven waarbij
politieambtenaren betrokken zijn. Deze taakverdeling had een merkbare invloed op de aan de Dienst
Enquêtes P toevertrouwde strafonderzoeken.
In navolging van de richtlijn van de Minister van Justitie werden er in 2013, 19 aan de Dienst Enquêtes P
overgemaakte dossiers door de directeur-generaal teruggestuurd aan de respectieve initiatiefnemer van
het strafonderzoek. In 2012 waren er dat nog 39.
De hierna volgende tabellen geven een zicht enerzijds op de toewijzer van de strafonderzoeken gevoerd
door de Dienst Enquêtes P in de periode 2009-2013 en anderzijds op het gerechtelijk arrondissement
waar de strafonderzoeken werden behandeld, globaal en voor 2013 eveneens naargelang de
initiatiefnemer.

5

10

Behandelde dossiers zijn dossiers waarin de Dienst Enquêtes P tijdens het kalenderjaar heeft gewerkt. Dit meten we aan
de hand van een toevoeging van een proces-verbaal of verslag in het dossier.
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Tabel 2:

Initiatiefnemer van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P, vergeleken
naar jaar en met de evolutie 2012-2013
2009

2010

2011

2012

% 2012

2013

% 2013

Evolutie

137

126

134

65

55,10%

67

52,34%

2

Onderzoeksrechter

50

58

44

23

19,50%

23

17,97%

0

Dienst Enquêtes

33

78

38

27

22,90%

32

25,00%

5

Klacht

34

16

7

2

1,70%

3

2,34%

1

Arbeidsauditeur

3

3

1

0

0,00%

2

1,56%

2

Federaal parket

0

0

0

1

0,80%

1

0,78%

0

257

281

224

118

100%

128

100%

10

Procureur des
Konings

Totaal

Wat de toewijzer van de strafonderzoeken voor 2013 betreft, blijft ook in dat jaar de grootste toewijzer
de procureur des Konings met 67 van de 128 strafonderzoeken. Een vierde van de strafonderzoeken
startte op basis van een vaststelling van de Dienst Enquêtes P en 23 strafonderzoeken werden op vraag
van een onderzoeksrechter gevoerd.

Kaart 1:

Aantal strafonderzoeken gevoerd door
arrondissement in de periode 2011-2013

de

Dienst

Enquêtes P

per

gerechtelijk
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Tabel 3:

Gerechtelijk arrondissement van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P,
vergeleken naar jaar en met de evolutie 2012-2013
2011

2012

2013

9

7

6

4,7%

-1

12

0

0

0,0%

0

BRUGGE

9

6

3

2,3%

-3

BRUSSEL

43

36

43

33,6%

7

8

4

2

1,6%

-2

13

9

13

10,2%

4

DINANT

5

2

5

3,9%

3

EUPEN

0

0

0

0,0%

0

GENT

7

5

4

3,1%

-1

HASSELT

3

3

1

0,8%

-2

HUY

2

1

1

0,8%

0

IEPER

3

0

1

0,8%

1

KORTRIJK

8

6

5

3,9%

-1

LEUVEN

8

1

4

3,1%

3

LIEGE

3

2

1

0,8%

-1

MARCHE

4

1

1

0,8%

0

MECHELEN

9

2

5

3,9%

3

MONS

17

3

2

1,6%

-1

NAMUR

14

3

3

2,3%

0

NEUFCHATEAU

3

0

1

0,8%

1

NIVELLES

9

3

2

1,6%

-1

OUDENAARDE

3

3

0

0,0%

-3

19

14

13

10,2%

-1

TOURNAI

4

2

2

1,6%

0

TURNHOUT

8

3

4

3,1%

1

VERVIERS

1

2

1

0,8%

-1

VEURNE

0

0

5

3,9%

5

TOTAAL

224

118

128

100%

10

ANTWERPEN
ARLON

CHARLEROI
DENDERMONDE

TONGEREN

12

% aandeel 2013

Evolutie 2012-2013
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Een derde van de strafonderzoeken geopend in 2013 en aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwd kwam
uit het gerechtelijk arrondissement Brussel met in totaal 43 strafonderzoeken. De Dienst Enquêtes P
werd gevat voor 13 strafonderzoeken zowel in het gerechtelijk arrondissement Tongeren als in het
gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Daar waar er in de periode 2011-2012 aan de Dienst
Enquêtes P in het gerechtelijk arrondissement Veurne geen strafonderzoeken werden gevraagd, waren
er dit vijf in 2013.
Van de 128 strafonderzoeken was de helft van de aanvragen afkomstig van Vlaamse gerechtelijke
arrondissementen, een derde van het gerechtelijk arrondissement Brussel en 21 strafonderzoeken waren
afkomstig van overheden werkzaam in Waalse gerechtelijke arrondissementen (16,4%).
Bij zeven op de tien strafonderzoeken was een personeelslid van een lokaal politiekorps betrokken. Bij
29 strafonderzoeken (23%) betrof het een personeelslid van de federale politie. De overige
strafonderzoeken werden gevoerd lastens personeelsleden van bijzondere inspectiediensten of van de
douane.
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Onderzoeksrechter

Dienst Enquêtes

Klacht

Arbeidsauditeur

Federaal parket

Totaal

Gerechtelijk arrondissement van de strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst Enquêtes P
in 2013, naargelang de initiatiefnemer

Procureur des Konings

Tabel 4:

ANTWERPEN

2

1

2

1

0

0

6

ARLON

0

0

0

0

0

0

0

BRUGGE

3

0

0

0

0

0

3

BRUSSEL

22

8

10

1

1

1

43

CHARLEROI

2

0

0

0

0

0

2

DENDERMONDE

6

1

5

0

1

0

13

DINANT

5

0

0

0

0

0

5

EUPEN

0

0

0

0

0

0

0

GENT

1

1

2

0

0

0

4

HASSELT

0

1

0

0

0

0

1

HUY

1

0

0

0

0

0

1

IEPER

1

0

0

0

0

0

1

KORTRIJK

3

1

1

0

0

0

5

LEUVEN

3

1

0

0

0

0

4

LIEGE

0

1

0

0

0

0

1

MARCHE

0

1

0

0

0

0

1

MECHELEN

0

4

1

0

0

0

5

MONS

0

1

1

0

0

0

2

NAMUR

3

0

0

0

0

0

3

NEUFCHATEAU

0

1

0

0

0

0

1

NIVELLES

1

0

1

0

0

0

2

OUDENAARDE

0

0

0

0

0

0

0

TONGEREN

7

0

5

1

0

0

13

TOURNAI

0

1

1

0

0

0

2

TURNHOUT

3

0

1

0

0

0

4

VERVIERS

1

0

0

0

0

0

1

VEURNE

3

0

2

0

0

0

5

TOTAAL

67

23

32

3

2

1

128
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Indien we de aan de Dienst Enquêtes P toegewezen strafonderzoeken onderscheiden naar gerechtelijk
arrondissement en initiatiefnemer van het onderzoek, komt een derde van de door de procureurs des
Konings aan de Dienst Enquêtes P gevraagde strafonderzoeken uit het gerechtelijk arrondissement
Brussel met 22 strafonderzoeken, 7 strafonderzoeken werden geïnitieerd door de procureur des Konings
van Tongeren en 6 strafonderzoeken door de procureur des Konings van Dendermonde.
Bij de door de onderzoeksrechters aan de Dienst Enquêtes P overgemaakte strafonderzoeken zijn er 8
afkomstig uit het gerechtelijk arrondissement Brussel, gevolgd door 4 strafonderzoeken komende van
onderzoeksrechters uit het gerechtelijk arrondissement Mechelen.
De strafonderzoeken die startten op basis van een proces-verbaal opgesteld door een commissarisauditor van de Dienst Enquêtes P waren ten dienste van de gerechtelijke arrondissementen Brussel
(10 strafonderzoeken), Tongeren (5 strafonderzoeken), Dendermonde (5 strafonderzoeken), de
gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Gent en Veurne (elk 2 strafonderzoeken) en ten slotte de
gerechtelijke arrondissementen Kortrijk, Mechelen, Mons, Nivelles, Tournai en Turnhout (elk
1 strafonderzoek).
In 2013 maakten de arbeidsauditeurs van de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Dendermonde
elk één dossier aan de Dienst Enquêtes P over.
Ook het federaal parket maakte een strafonderzoek aan de dienst over.

BRUSSEL
CHARLEROI
DENDERMONDE
GENT
HASSELT
HUY
KORTRIJK
MECHELEN
MONS
NAMUR
NIVELLES
TONGEREN
TOTAAL

Totaal

Onderzoeksrechter

Aantal teruggestuurde kantschriften per inititatiefnemer 2013

Procureur des
Konings

Tabel 5:

0

2

2

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

2

2

2

0

2

1

0

1

2

0

2

2

0

2

0

1

1

2

0

2

1

1

2

12

7

19
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In 2013 werden 19 door de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P ontvangen kantschriften, na
toetsing aan de ministeriële richtlijn, teruggestuurd aan de opdrachtgevende gerechtelijke overheid,
namelijk 12 opdrachten van procureurs des Konings en 7 opdrachten van onderzoeksrechters. Dit is een
halvering ten opzichte van 2012, toen er nog 39 kantschriften werden teruggestuurd.
Vijf van de teruggestuurde kantschriften werden gevat onder de gerechtelijke kwalificatie ‘schending van
het beroepsgeheim’, bij 4 kantschriften was er sprake van ‘vrijwillige slagen en verwondingen’. Overige
kwalificaties van teruggestuurde kantschriften waren arbitraire handelingen, beledigingen, frauduleus
werk, intimidatie (2x), laster-eerroof (2x), rebellie, valse getuigenis en wapens. Dat sommige dossiers
worden teruggestuurd en andere toch worden behandeld (bijvoorbeeld inzake schending van het
beroepsgeheim – zie tabel 7) heeft doorgaans te maken met de context waarin het misdrijf plaatsvindt.
Wanneer het misdrijf dat ten gevolge van de ministeriële richtlijn prioritair door de AIG zou moeten
worden behandeld, zoals schending van het beroepsgeheim, zich situeert binnen een groter strafdossier
dat wel tot de prioritair te behandelen dossiers voor de Dienst Enquêtes P behoort, dan zal het parket dit
doorgaans aan deze dienst toevertrouwen.
Het absoluut aantal nieuw geopende gerechtelijke dossiers op de Dienst Enquêtes P geeft geen volledig
beeld van de gerechtelijke werking van de dienst. De uitgevoerde opdrachten voor de gerechtelijke
overheden kunnen zich over meerdere kalenderjaren spreiden, zeker bij de meer complexe dossiers
waarbij bijzondere opsporingsmethoden zoals tap werden gehanteerd of waarin een operationele analyse
werd uitgevoerd. Wat het kalenderjaar 2013 betreft, werden in totaal 2070 processen-verbaal opgesteld
in 245 strafonderzoeken. Hierbij gaat het aantal processen-verbaal voor inbeslagnames in stijgende lijn.
Tabel 6:

Aantal opgestelde processen-verbaal in gerechtelijke dossiers

Jaar

Ander

IBN

Inlichtingen

Verhoor

Confrontatie

Huiszoeking

Totaal

2009

0

56

1502

1707

0

1

3266

2010

0

62

1262

1707

0

7

3038

2011

0

88

1235

1637

0

9

2969

2012

1

52

1109

947

3

12

2124

2013

0

91

1120

856

1

2

2070

In 2013 werd in 13 dossiers een operationele analyse opgestart, bovenop het operationele analysewerk
in nog 7 lopende dossiers.
Sinds het in voege treden van de ministeriële richtlijn van 23 september 2011 tot regeling van de
taakverdeling inzake de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende misdrijven waarbij
politieambtenaren betrokken zijn, voorziet de Dienst Enquêtes P een permanentie voor de dringende
tussenkomsten. In 2013 werd de permanentie van de Dienst Enquêtes P door de gerechtelijke
overheden 10 maal ter plaatse gevraagd. Het betrof 7 maal een schietincident door politieambtenaren,
een overlijden van een drugverslaafde, een poging zelfmoord van een inspecteur en misbruik van
dienstmiddelen bij belaging.
Analyse van de geregistreerde inbreuken gekoppeld aan de strafonderzoeken lastens
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 aan de Dienst Enquêtes P in de loop van 2013 werden overgemaakt. Merk op dat in eenzelfde
strafonderzoek meerdere inbreuken kunnen worden onderzocht.
Zoals supra vermeld, bestaat er sinds 23 september 2011 een taakverdeling tussen de Dienst
Enquêtes P en de Algemene inspectie van de federale en van de lokale politie. Elke opdracht die door de
gerechtelijke overheden aan de Dienst Enquêtes P wordt gevraagd, wordt aan deze ministeriële richtlijn
afgetoetst. Het is evenwel zo dat de gerechtelijke kwalificatie van een gerechtelijk dossier niet de
volledige draagwijdte van elk strafonderzoek, die aan de basis lag van deze toetsing, kan benoemen.
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Tabel 7 geeft u ter informatie de gerechtelijke kwalificatie van de door de Dienst Enquêtes P in 2013
gevoerde strafonderzoeken, zonder dieper in te gaan op de inhoud van deze strafonderzoeken zelf.
Tabel 7:

Verdeling van de door de Dienst Enquêtes P gevoerde strafonderzoeken naar aard van de
geregistreerde inbreuk 2013

INBREUKEN

2013

Gewelddaden tegen personen of goederen

30

Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies

24

Schending van het beroepsgeheim

16

Daden van willekeur

15

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

9

Omkoping

7

Verduistering of diefstal door ambtenaar

6

Verdovende middelen

6

Bedreigingen

3

Laster

3

Onopzettelijke slagen en verwondingen

3

In 2013 was er in 30 van de 128 aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwde strafonderzoeken, bijna een
vierde van het aantal strafonderzoeken (23,4%), sprake van ‘gewelddaden tegen personen’. Bij
24 strafonderzoeken werd onderzocht of er sprake was van valsheid uit hoofde van een ambtenaar in
dienst. Bij 16 overgemaakte strafonderzoeken was er sprake van ‘schending van het beroepsgeheim’ en
bij 15 strafonderzoeken van ‘daden van willekeur’.

2.2

Klachtonderzoeken

In totaal werden in 2013 2885 klachtendossiers geopend op basis van klachten rechtstreeks aan het
Comité P gemeld6. 165 daarvan (of 5,7% van het totaal) werden door de Dienst Enquêtes P onderzocht.
In 2012 bedroeg deze verhouding 3,7%.
In 2013 werden 500 verslagen opgemaakt in 211 door de Dienst Enquêtes P
klachtendossiers. In 2012 waren dit 303 verslagen voor 107 behandelde dossiers.

2.3

behandelde

Toezichtsonderzoeken

In 2013 opende het Vast Comité P 12 nieuwe toezichtsonderzoeken, evenveel als in het kalenderjaar
2012.
In 2013 werden 190 verslagen opgesteld in 36 lopende toezichtsonderzoeken waarin door een
commissaris-auditor werd gewerkt en een verslag opgesteld. In 2012 werden 149 verslagen opgemaakt
in 23 behandelde toezichtsonderzoeken.

6

Aantal klachten op datum van 01/01/2014 in de databank van het Vast Comité P waarbij het jaar van opening van het
dossier 2013 is.
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3

HET COMITÉ P IN DE PERS

Niet alleen het federale parlement hecht belang aan de observatoriumfunctie van het Comité P. Ook de
nationale pers schenkt aandacht aan de onderzoeken door het Comité P, weliswaar vanuit haar taak om
het publiek te informeren.
Na een daling in 2012 van het aantal artikelen naar 93, is er een stijging merkbaar in 2013. In totaal
verschenen dat jaar 154 artikelen waarin het Comité P rechtstreeks of onrechtstreeks werd genoemd.
Deze artikelen kunnen in 3 grote categorieën worden ingedeeld: artikelen over gevoerde onderzoeken
naar het optreden of functioneren van politiemensen, de bijdragen over individuele klachten, de
artikelen over het Comité P zelf en zijn publicaties.
De eerste categorie omvat de persartikelen die verschenen zijn over gevoerde onderzoeken naar het
optreden of functioneren van politiemensen. De uitschieter in deze categorie zijn de 19 artikelen in
verband met de werking van de PZ Kanton Borgloon. Over enkele onderzoeken werden een aantal
artikelen geschreven. Het gaat hierbij onder andere over onderzoek die in het verleden werden gevoerd
naar de bijzondere bijstandsteams in de lokale politiezones (11), naar de verdwijning van wapens in de
PZ Minos (9), in verband met het omgaan met noodsituaties (6), naar het politioneel omgaan met
gegevens over terrorisme en extremisme (6), over geweld tegen politiemensen (5), naar het
functioneren van de FGP Doornik (4), etc.
De bijdragen over individuele klachten door burgers naar aanleiding van een politieoptreden vormen een
tweede categorie. In bepaalde gevallen verkiezen overheden en burgers om 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 omdat dit, volgens hen, een mogelijkheid is om te wijzen op de ernst van de feiten
of om op deze manier aandacht te vragen voor de gebeurtenissen. In totaal werden hier 29 artikelen
aan gewijd. Deze handelden onder andere over overdreven politiegeweld, het wegnemen van geld bij
een aanhouding, de houding van politiemensen ten opzichte van medewerkers van de MIVB.
De laatste categorie handelt over het Comité P zelf en zijn publicaties. Ook dit jaar verschenen in deze
categorie een aantal bijdragen in de pers waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod
kwamen: een lid van de Dienst Enquêtes P dat iemand uit het water heeft gered, een ander lid van de
Dienst Enquêtes P dat werd geflitst en de onderbezetting bij het Comité P.
Hetzelfde geldt voor de publicaties van het Comité P die aanleiding geven tot persartikelen. Zo
verschenen 8 artikelen over de jaarverslagen 2011 en 2012.

4

HET COMITÉ P ALS BRON OF REFERENTIE VOOR PARLEMENTAIRE VRAGEN

Door de vele onderzoeken die het Comité P verricht, heeft het een beeld van de actuele werking van de
politie. Dit beeld, aangevuld met informatie uit talrijke andere bronnen, stelt het Comité P in staat om
een observatoriumfunctie van de politiewerking uit te oefenen ten behoeve van het federale parlement.
Dit heeft als gevolg dat zijn onderzoeken vaak leiden tot parlementaire vragen om op die manier de
bevoegde ministers aan de tand te voelen over de werking van de politiediensten waarvoor ze
verantwoordelijk zijn. Het geeft uiting aan en waardering voor de rol die het Comité P speelt als
waakhond over de politiediensten ten dienste van de wetgevende macht.
In 2013 werden 12 parlementaire vragen gesteld met een verwijzing naar het Comité P. Dit is een lichte
daling ten opzichte van het jaar 2012 waarin 17 parlementaire vragen werden gesteld.
Van de 12 vragen werden er 11 in de bevoegde commissies gesteld en 1 vraag schriftelijk ingediend.
Er zijn het afgelopen jaar geen parlementaire vragen gesteld waarbij een bepaald onderwerp met
betrekking tot het Comité P een hoog aantal parlementaire vragen tot gevolg heeft.
Niettemin kwamen de volgende aspecten aan bod: geweldplegingen tegen personeelsleden van de
Brusselse politiediensten (1), de paraatheid van de politiediensten en hun actie in het raam van nooden interventieplannen (1), het politioneel gegevensbeheer in het raam van radicalisme, extremisme en
terrorisme (3), het onderzoek naar bijzondere bijstandsteams (3), de opleiding van politiemensen (2) en
de ‘no-gozones’ in Brussel (2).
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5
5.1

MEDEWERKERS
Opleidingen

Ook in 2013 hebben de leden en medewerkers deelgenomen aan opleidingen.
Van de opleidingen voor de Dienst Enquêtes P zijn de volgende thema’s het vermelden waard:
"Schaalveranderingen" (CPS), "De rol van de politie bekeken door de bril van de burger" (CPS),
"VRG-Alumnidag Recht in Beweging" (KUL), "Cours de formation continue en matière d’audition"
(Police cantonale suisse du canton de Vaud), "Nieuwe sociale media en politie" (CPS), "’t Salduz
beter gaan? Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving" (CPS),
"Straf- en Strafprocesrecht" (KUL), "Omgaan met psychiatrische patiënten" (ESCALA),
"Comment diminuer la violence de et à l’égard de la police ?" (CEP), "Leugendetectie: hoe
signalen van leugens en misleiding herkennen?" (Politeia), "Deontologie en integriteit bij politie
en inspectiediensten" (CPS), "Summer Course on European Criminal Justice" (ERA), "Morele
dilemma’s in de politie- en arbeidsinspectie: de (on)macht van een integriteitsbeleid" (KUL),
"Preparing for the future: Europol’s Reform Package 2013" (ERA), "Welke toekomst voor de
DirCo en de DirJud?" (CPS), "Tussen mens en recht. Politie als hoeder van mensenrechten:
feiten en dilemma’s" (CPS), "De DNA-wetgeving in de praktijk" (Politeia), "Police 2.0 : entre
virtuel et réalités" (CEP), "Actualiadag Criminologie Veiligheid en justitie herbekeken" (KUL), "La
procédure disciplinaire en questions et réponses" (Politeia), "De wapenwet en het
sportschuttersdecreet: passen de puzzelstukjes?" (Politeia), "Cameratoezicht slim bekeken.
Over het effect van cameragebruik in de openbare ruimte" (CPS), "Code 37: kan je een geheim
bewaren?" (Politeia), "Code 37 : Savez-vous garder un secret ?" (Politeia), "Brandbestrijding
gevorderden" (PIVO), "Manifestaties en evenementen" (KHIS vzw), "Colloque international
FRANCOPOL" (FRANCOPOL), "Discretionaire ruimte bij uitvoerende politieambtenaren" (CPS),
"Politie- en hulpdiensten op dezelfde (communicatie)lijn" (CPS), "Naar een vernieuwing en
versterking van de opsporing" (CPS), "Open Source Intelligence Tools in Law Enforcement"
(European Commission), "Domiciliefraude" (Politeia), "La procédure disciplinaire dans la
pratique" (VANDEN BROELE), "Colloque police – Optimalisation de la police fédérale, réforme de
la justice, … : quelles perspectives pour les zones de police en 2015 ?" (UVCW), "Gerechtelijk
recht" (KUL), "Actualia Gemeenterecht" (KUL), "Loopbaanplanning bij politie" (CPS), "La
dématérialisation au service de la gestion des connaissances ? Concepts de base et cas
pratiques" (FedlSA), "Follow the money – The sequel: la chasse à l’argent criminel" (Politeia),
"Follow the money – The sequel: de jacht op crimineel geld" (Politeia), "The EU’s Strategy to
Combat Terrorism – Latest developments and future challenges" (ERA), "Fundamental Rights
Conference 2013 – Combating hate crime in the EU – Giving victims a face and a voice"
(European Union Agency for Fundamental Right), "Agressie tegen politieambtenaren" (Politeia),
"De wapenwetgeving praktisch toegelicht" (CONFOCUS bvba), "Inschrijving van voertuigen"
(UGA), "Attendance at BISC Conference: Open source & social media intelligence" (CPS), "Open
Sources Intelligence at Work: The Law Enforcement Perspective" (EUROPOL), "Uitlezen van
gsm, smartphone, pc, tablet: wat kan en wat mag?" (Politeia), "De wapenwet en het
jachtdecreet: passen de puzzelstukjes?" (Politeia), "Recyclage specialisten geweldbeheersing
dwang met vuurwapen" (PIVO), "Conferentie: Agressie tegen publieke dienstverleners" (SMVP).
De administratieve medewerkers hebben ook de mogelijkheid gekregen om opleidingen te volgen of
studiedagen en colloquia bij te wonen, over diverse onderwerpen zoals:
"Procédures négociées et les marchés publics de faible montant" (EFEB SA), "Nieuwe sociale
media en politie" (DIE KEURE), "Mariages de complaisance" (VANDEN BROELE),
"Brandbestrijding gevorderden" (PIVO), "Colloque police – Optimalisation de la police fédérale,
réforme de la justice, … : quelles perspectives pour les zones de police en 2015 ?" (UVCW),
"Colloque SAC – Clarification de la nouvelle réglementation en matière de sanctions
administratives communales" (UVCW), "Annual Professional Conference and General Assembly"
(EPAC), "La procédure disciplinaire en questions et réponses" (Politeia), "Hervorming Raad van
State. Een eerste grondige bespreking" (DIE KEURE), "Gemeentelijke Administratieve Sancties
(GAS) en overlast" (KUL), "Colloque international FRANCOPOL" (FRANCOPOL), "Outlook base
2007 en classe" (IFA), "Bedrijfseerstehulp: gevorderd" (IFA), "Néerlandais sur le lieu de travail"
(IFA).
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5.2

Socioculturele activiteiten

In 2013 ondersteunde het Comité P het sociaal fonds en ook het engagement van de medewerkers die
zich inzetten voor de Sport- en Cultuurkring. Via culturele en sportieve activiteiten brengt de kring
personeelsleden en hun gezin buiten de dagdagelijkse werkomgeving samen. In 2013 organiseerde hij
verschillende activiteiten, waaronder het bezoek aan de tentoonstelling over Princess Elisabeth
Antarctica in Tour & Taxis, het bezoek aan de nationale plantentuin in Meise en de Memorial Van Damme
in Brussel.
Het sociaal fonds is zes keer bijeengekomen in de loop van 2013.

6
6.1

PARTNERSCHAPPEN EN MIDDELEN
Partnerschappen

In 2013 was het Comité P lid van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK), van het Centrum voor
Politiestudies (CPS) en van FRANCOPOL.

6.2

Dotatie, uitgaven en middelen

Wat de kapitaaluitgaven betreft, werden in 2013 op informaticavlak vooral de aankopen van
desktopcomputers, draagbare computers en een nieuwe server ingeschreven.
De voornaamste uitgave op het vlak van de inrichting van het nieuwe gebouw waarin het Comité P sinds
19 maart 2011 huist, houdt verband met de installatie van vier brandwerende deuren.

6.3

Proces van controle en goedkeuring van de rekeningen

Elk jaar zendt het Comité P, 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 2013 meer in detail te bespreken, is het belangrijk in herinnering te
brengen dat de jaarlijkse begroting van het Comité P is samengesteld uit de dotatie voor dat jaar en de
boni uit het begrotingsjaar n-2.
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Tabel 8:

Vergelijking tussen het begrotingsjaar 2012 en het begrotingsjaar 2013

Begroting

Bedrag

Budgetrekening

Boni

2012

12 178 771,24 EUR

2 978 729,97 EUR

3 031 042,71 EUR

2013

12 440 999,13 EUR

2 698 009,27 EUR

2 704 368,47 EUR (*)

(*) In uitvoering van de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit d.d. 13 december 2013
(DOC 53 3237/001), heeft het Comité P 380 000,00 EUR van het boni 2013 toegewezen aan de
financiering van de begroting 2014. Het restboni 2013 bedraagt dus 2 324 368,47 EUR.
Tabel 9:

Verdeling van de uitgaven 2013

Lopende uitgaven

Kapitaaluitgaven

Gedane
uitgaven

11 725 999,13 EUR

715 000,00 EUR

9 630 356,87 EUR

Tabel 10:

lopende

Gedane
kapitaaluitgaven
112 632,99 EUR

Voornaamste posten lopende uitgaven

Post

Begrotingskrediet

Uitgave

Saldo

I.A. Leden van het Comité en
griffier

1 025 000,00 EUR

885 943,59 EUR

139 056,41 EUR

I.B. Administratief personeel

2 805 000,00 EUR

2 383 006,94 EUR

421 993,06 EUR

I.C. Personeel Dienst Enquêtes P

6 545 000,00 EUR

5 762 733,98 EUR

782 266,02 EUR

I.E. Gebouwen

429 999,13 EUR

175 463,50 EUR

254 535,63 EUR

Post

Begrotingskrediet

Uitgave

Saldo

II.EE. Gebouwen

70 000,00 EUR

23 700,98 EUR

46 299,02 EUR

II.GG. Uitrusting en onderhoud

65 000,00 EUR

5 336,44 EUR

59 663,56 EUR

II.JJ. Informatica en bureautica

200 000,00 EUR

83 595,57 EUR

116 404,43 EUR

II.MM. Voertuigen

380 000,00 EUR

0,00 EUR

380 000,00 EUR

Tabel 11:

Kapitaaluitgaven

Controle en goedkeuring van de rekeningen
De rekeningen 2012 werden door de commissarissen van de rekeningen geverifieerd en gecontroleerd.
Zij dienden hun verslag in op 19 juni 2013. De rekeningen 2012 werden dan door het Vast Comité P
goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 20 juni 2013. In de loop van de maand juni 2013
werden ze bovendien gecontroleerd door het Rekenhof, dat zijn verslag op 28 oktober 2013 heeft
overgemaakt.
De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de rekeningen
2012 van het Comité P op 13 december 2013 goedgekeurd.
Het Vast Comité P heeft de rekeningen 2013 goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van
8 mei 2014. Het Rekenhof heeft een controle op deze rekeningen verricht van 12 tot 16 mei 2014,
waarna ze op 26 mei 2014 overgemaakt werden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.
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6.4

Financieringsproblematiek

De in bovenstaande tabel 8 weergegeven boni zijn bijna exclusief het resultaat van de niet volledige
invulling van het personeelskader.
Zo ontbraken er voor 2013 zeven personeelsleden bij de Dienst Enquêtes P en twee bij de administratie.
Zelfs met een - op zich onaanvaardbaar - onvolledig personeelskader is het huidige systeem van
dotaties en boni niet langer houdbaar. Vanaf 2015 zullen de boni al grotendeels zijn opgebruikt en zal
derhalve de dotatie met bijna 10% moeten worden verhoogd om het Vast Comité P in de mogelijkheid te
stellen zijn personeelsleden te bezoldigen en zijn andere uitgaven te financieren.
Door de aanwending van de boni werd de dotatie van het Vast Comité P door de jaren heen drastisch
verminderd. Wanneer de boni volledig opgebruikt zullen zijn, zal de dotatie noodzakelijkerwijs
substantieel moeten worden verhoogd om gewoon nog maar op een break-even uit te komen.
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OBSERVATORIUM

deel II: observatorium

A. AANGEMELDE KLACHTEN
De volgende paragrafen geven toelichting bij de behandeling van de klachtendossiers.

1

TOTAAL AANTAL KLACHTENDOSSIERS

Enkel de stukken die als klacht geïdentificeerd zijn, zijn opgenomen in de tellingen die hierna besproken
worden. Deze nieuwe dossiers worden rechtstreeks door de Klachtensectie gecreëerd. Een klacht kan
diverse vormen aannemen: een brief, een mail, een ingevuld klachtenformulier maar ook een verslag
dat een commissaris-auditor opgesteld heeft op basis van informatie die hem meegedeeld werd. De
procedure wordt alleen opgestart op basis van een schriftelijk document.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de klachtendossiers die worden beheerd door de
Klachtensectie:
Tabel 12:

Verdeling van de klachtendossiers per jaar en per taal

Taal

2009

2010

2011

2012

2013

Nederlands

1346

1418

1584

1481

1607

Frans

1044

1015

1075

1171

1249

Engels

5

14

16

24

21

Duits

6

5

11

2

7

Andere

6

0

0

2

1

Totaal

2407

2452

2686

2680

2885

Hoewel er tussen 2011 en 2012 een status-quo werd vastgesteld, is er een forse toename merkbaar in
het aantal geopende klachtendossiers tussen 2012 en 2013. Met 205 nieuwe klachtendossiers meer
geopend in 2013 ten opzichte van 2012 bedraagt de stijging 7,6%.
Indien er meer klachten betreffende dezelfde gebeurtenis worden ingediend door verschillende
personen, wordt slechts één dossier geopend. Dankzij die methode kan het dossier betreffende een
specifieke problematiek eenvormig behandeld worden. Indien de behandeling van het klachtendossier
wordt overgedragen aan een andere dienst, is het bovendien geloofwaardiger om al die klachten in één
keer over te maken teneinde de behandeling van het dossier op dat niveau te optimaliseren. Op die
manier kunnen we ook de aandacht vestigen op dossiers betreffende manifestaties of festiviteiten in
verband waarmee verschillende klagers feiten hebben aangeklaagd.
Het verschil tussen het aantal Franstalige en het aantal Nederlandstalige dossiers blijft bestaan. Sinds
2009 is 40 à 45% van de klachtendossiers Franstalig, terwijl 55 à 60% van het totaal aantal
klachtendossiers Nederlandstalig is. Klachtendossiers in andere talen komen zelden voor. In 2013
ontving het Vast Comité P een twintigtal klachten in het Engels en 7 in het Duits.
De evolutie van het aantal dossiers in functie van de taal is soortgelijk: er is een stijgende tendens
tussen 2012 en 2013, zowel voor de Franstalige als voor de Nederlandstalige dossiers. Voor de
Nederlandstalige dossiers gaat het om een toename met meer dan 8% en voor de Franstalige dossiers
om een toename met meer dan 6%.

2

AANTAL KLACHTENDOSSIERS PER MAAND

Net zoals de vorige jaren, stellen we ook in 2013 vast dat er niet echt een maand of een periode is
waarin er systematisch meer of minder klachten worden ingediend. Ook in de vakantieperiodes is de
klachtenstroom nagenoeg dezelfde (terwijl de beschikbare capaciteit om de dossiers te behandelen dan
beperkt is).
Onderstaande tabel geeft indicatoren weer zoals het gemiddelde aantal klachtendossiers geopend per
maand voor de afgelopen vier jaar die hier in aanmerking worden genomen.
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Tabel 13:

Vergelijkingsindicatoren van het aantal geopende klachtendossiers per maand
2009

2010

2011

2012

2013

200,58

204,33

223,83

223,33

240

Minimum

176

175

196

176

189

Maximum

227

238

243

269

273

Gemiddelde

Bovenstaande tabel toont aan dat het aantal klachtendossiers geopend per maand in de loop der jaren is
blijven stijgen en inmiddels duidelijk de gemiddelden uit de vorige jaren overschrijdt. In 2013 werden er
gemiddeld 240 nieuwe klachtendossiers per maand gecreëerd.

3

TYPE AANGEKLAAGDE FEITEN

Het is niet gemakkelijk om te bepalen wat het kernthema van de klachtendossiers is want een en
hetzelfde klachtendossier kan handelen over verschillende feiten of aspecten van het politiewerk.
Tevens dient opgemerkt dat de feiten die ons bezighouden de feiten zijn die ons gemeld werden en die
als problematisch ervaren worden door de burgers: de kwalificatie van de feiten wordt ingevolge de
onderzoeksresultaten niet aangepast, ook niet als er een al dan niet groot verschil is tussen de
omschrijving van de klager en de conclusies na behandeling van het dossier.
Tabel 14:

Overzicht van de feiten die het vaakst gecodeerd zijn tussen 2010 en 2013
Feiten

2010

2011

2012

2013

Verschil 2012-2013

Agressief gedrag of houding

305

379

392

400

+8

Onjuiste vaststellingen

289

321

317

362

+ 45

Niet akteren

238

257

287

268

-19

Ongelijke behandeling

231

214

233

243

+ 10

Slagen en verwondingen

174

141

208

189

-19

Klantonvriendelijkheid

218

161

208

203

-5

Lakse of negatieve houding

181

184

198

230

+ 32

Bovenstaande tabel geeft een zicht op de problematieken die het vaakst aangehaald worden door de
personen die klacht indienen bij het Vast Comité P.
Wat de strafrechtelijke feiten betreft, wordt het klassement, net als de vorige jaren, aangevoerd door
slagen en verwondingen toegebracht door politieambtenaren. Deze kwalificatie vinden we terug in
6,55% van de in 2013 geopende dossiers.
Wat de codes betreffende de politiewerking betreft, buiten de strafrechtelijke sfeer, wordt in bijna 14%
van de nieuwe klachtendossiers in 2013 melding gemaakt van “agressief gedrag of houding”.
De code “onjuiste vaststellingen” wordt vooral toegekend aan dossiers waarin klagers verkeersinbreuken
waarvoor ze geverbaliseerd werden, betwisten. Dit is het geval voor bijna 12% van de dossiers uit 2013,
zowat hetzelfde percentage als het vorige jaar.
Tot slot is niet akteren ook een vaak aangekaart probleem (9,29% van de klachtendossiers).
Klagers uiten ook vaak hun ongenoegen over het geweld dat politieambtenaren tegen hen zouden
hebben gebruikt. Hiervoor worden thans twee codes gebruikt. Om de klachtendossiers die van ver of van
nabij betrekking hebben op politiegeweld zo goed mogelijk in kaart te brengen, hebben wij dan ook
rekening gehouden met alle dossiers waarin minstens één van beide codes voorkwam.
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Tabel 15:

Klachtendossiers inzake politiegeweld van 2010 tot 2013

Aantal dossiers
Verhouding dossiers

2010

2011

2012

2013

468

512

576

572

19,09%

19,06%

21,49%

19,83%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bijna een op de vijf klachtendossiers volledig of gedeeltelijk verband
houdt met geweld/agressieve houding van politieambtenaren ten aanzien van burgers.

4

ORIËNTATIE GEGEVEN AAN DE NIEUWE KLACHTENDOSSIERS

Aan eenzelfde klachtendossier kunnen tegelijkertijd of achtereenvolgens meerdere oriëntaties gegeven
worden, afhankelijk van de informatie die de klager of een of andere instantie meegedeeld heeft.
Bijgevolg ligt het aantal oriëntaties per jaar hoger dan het aantal dossiers en kunnen de rubrieken
derhalve onderling niet opgeteld worden.
Dit gezegd zijnde, onderscheidt de Klachtensectie twee grote categorieën van oriëntaties:
1) de seponeringen op het niveau van het Vast Comité P: dit zijn alle klachtendossiers die niet tot
het wettelijke bevoegdheidsdomein van het Vast Comité P behoren, de kennelijk ongegronde
klachtendossiers, de klachtendossiers die reeds behandeld worden door een andere dienst en,
tot slot, de klachtendossiers die voor autonome afhandeling overgedragen werden aan de dienst
intern toezicht van het betrokken politiekorps.
2) de dossiers waarvoor, op basis van de uitvoering van onderzoeksdaden, een beslissing wordt
genomen door het Vast Comité P. Het onderzoek kan dan gevoerd worden door de Dienst
Enquêtes P of de diensten intern toezicht van de lokale of de federale politie.
Aan de hand van relatieve cijfers kan over het algemeen vastgesteld worden dat bij de behandeling en
de oriëntatie van de klachtendossiers sinds verscheidene jaren een uniforme manier van redeneren
wordt nagestreefd.
De voornaamste oriëntaties die worden gegeven aan de nieuwe dossiers zijn vrij constant. Zo wordt in
bijna een kwart van de klachtendossiers informatie gevraagd, terwijl ongeveer een vijfde van de
dossiers aan de politiediensten gestuurd wordt voor autonome afhandeling.
De betwistingen van de vaststellingen vertegenwoordigen 8% van de nieuwe dossiers van het Vast
Comité P.
De verhouding van de klachtendossiers die aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwd werden, is
toegenomen ten opzichte van de vorige jaren en is gelijk aan 6% van de klachtendossiers.
Deze oriëntatie wordt toegekend hetzij als eerste oriëntatie, hetzij wanneer een herlezing van de
resultaten van een onderzoek gevoerd door een politiedienst wordt gevraagd door de klager (deze vraag
moet schriftelijk worden geformuleerd en gestaafd zijn met nieuwe elementen), of door de
dossierbeheerders wanneer uit analyse van de resultaten blijkt dat er nog onduidelijkheden zijn of
wanneer de naar voren geschoven argumentatie niet strookt met de wettelijke voorschriften of de
richtlijnen.
De dossiers die aan de parketten van de procureurs des Konings worden toegestuurd, zijn bijna
verdubbeld in vergelijking met 2010 en 2011. Dit zijn alle nieuwe dossiers waarin de grieven duidelijk
gaan over strafrechtelijke feiten gepleegd door politieambtenaren: slagen en verwondingen, schending
van het beroepsgeheim, … In 2012 en 2013 behoorde zowat 10% van de klachtendossiers tot de
bevoegdheid van/werd toegestuurd aan de gerechtelijke overheid, in 2010 en 2011 was dat 6%.

5

AFSLUITING VAN DE KLACHTENDOSSIERS

Aangezien er meerdere redenen kunnen zijn om eenzelfde dossier af te sluiten, die verband houden met
verschillende feiten of verschillende personen, kunnen de rubrieken niet worden opgeteld. Er dient
tevens opgemerkt dat sommige dossiers zowel onder de bevoegdheid van de gerechtelijke overheid
(omdat er strafrechtelijke feiten in aangegeven worden) als onder de bevoegdheid van het Vast
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Comité P vallen wat de louter politionele aspecten betreft. Wanneer een dossier deze dubbele oriëntatie
krijgt, zelfs indien er een code “geen fout” toegekend wordt wat betreft de politionele aspecten
aangeklaagd in het dossier, wil dat niet zeggen dat de grieven geen andere afloop hebben gekend op
strafrechtelijk vlak.
Over het algemeen verstrijken er verscheidene maanden tussen het ogenblik van oriëntatie van een
nieuw dossier en het ogenblik van afsluiting, waardoor de stand van zaken van de database inzake
afsluiting voortdurend evolueert. Bijgevolg moeten de schommelingen niet overhaast geïnterpreteerd
worden als dalingen want een zeker aantal dossiers die de vorige jaren geopend zijn, werden nog niet
afgesloten maar zullen dat worden, wat soms de absolute cijfers grondig kan wijzigen.
Er zijn drie tellingen gebeurd:
1.

het percentage dossiers die een code bevatten die verwijst naar het bestaan van een
tekortkoming of een fout in hoofde van een politieambtenaar.
Op het ogenblik van de exploitatie van de gegevens was in zowat 12% van de klachtendossiers
uit 2013 het bestaan van een fout of een tekortkoming vastgesteld. Voor de vorige jaren
schommelde dat percentage tussen 10 en 15%.

2.

het percentage dossiers die volledig of gedeeltelijk behoren tot de bevoegdheidssfeer van
gerechtelijke instanties.
Na onderzoek was, voor het jaar 2013 en op datum van de telling, al 13% van de dossiers aan
de gerechtelijke overheid gestuurd omdat geoordeeld werd dat ze, in hun geheel of ten dele,
inbreuken van strafrechtelijke aard kunnen betreffen.

3.

het percentage ongegronde klachten of klachten die geleid hebben tot een beslissing van
afwezigheid van fout in hoofde van de aangeklaagde politieambtenaren.
De gebruikte methodologie levert volgend resultaat op: ongeveer 6 à 7 op de 10
klachtendossiers blijken, na onderzoek, volledig of gedeeltelijk, ongegrond.

Deze drie categorieën kunnen niet worden opgeteld gelet op de hiervoor uiteengezette redenering en
opmerkingen.

6

POLITIEKORPSEN GENOEMD IN DE KLACHTENDOSSIERS

Onderstaande tabel bevat een lijst van politiezones/diensten waartegen het Vast Comité P het meeste
klachtendossiers geopend heeft. Er is enkel rekening gehouden met de dossiers geopend door het Vast
Comité P en niet met de dossiers die zouden kunnen zijn overgemaakt aan de Algemene inspectie of
rechtstreeks zijn ingediend bij de politiediensten.
Tabel 16:

Aantal klachtendossiers per lokaal politiekorps
Politiekorps

2010

2011

2012

2013

PZ Brussel/Elsene

197

204

226

274

PZ Antwerpen

137

168

157

177

PZ Gent

68

68

88

78

PZ PolBruno

72

62

84

61

PZ Zuid

62

76

81

72

PZ Brussel-West

71

62

65

74

PZ Montgomery

48

37

47

37

PZ Charleroi

32

44

43

44

PZ Oostende

43

38

43

43

PZ Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem

30

32

40

37
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In deze eerste tabel zijn enkel de lokale politiekorpsen opgenomen waartegen het Vast Comité P het
meeste dossiers geopend heeft.
Het is geen verrassing dat de zes Brusselse zones hoog in het klassement staan van de politiediensten
waartegen het vaakst klacht wordt ingediend.
Toch telt de zone Brussel-Elsene veel meer klachten dan de andere Brusselse zones, want de tweede
Brusselse zone uit de tabel is, in 2013, de zone Brussel-West met 74 klachten tegenover 274 voor de
politiezone Brussel-Elsene.
Wat de Nederlandstalige zones betreft, werden in 2013 het meeste klachten ingediend tegen de lokale
politie van Antwerpen en de lokale politie van Gent, die het hoogste aantal nieuwe dossiers laten
optekenen. Na Brussel-Elsene, zijn Antwerpen en Gent dan ook de politiekorpsen waarvoor het Vast
Comité P het vaakst klachten gekregen heeft in 2013.
Wat de Franstalige politiezones betreft, zijn in 2013 het meeste klachten geregistreerd tegen de
politiezones Charleroi en Luik, nl. een veertigtal.
Tabel 17:

Aantal klachtendossiers per dienst van de federale politie
Politiediensten

2010

2011

2012

2013

FedPol-DGA-DAH

71

73

40

64

FedPol-DGJ-FGP

41

49

58

50

FedPol-DGA-DAC-LPA-BruNat

25

17

29

23

FedPol-CG-CGO

27

30

25

34

FedPol-DGA-DAC-SPC

18

16

23

25

6

6

14

5

FedPol-DGA-DAC-SPC-Metro

In deze tweede tabel zijn de diensten van de federale politie weergegeven waartegen het Vast Comité P
in 2013 het vaakst nieuwe klachtendossiers heeft geopend. De lijst wordt aangevoerd door de
wegpolitie, de gedelokaliseerde FGP’s (in hun totaliteit) en CGO, waartoe de CIC’s en dus de 101oproepen behoren.
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B. THEMATISCHE ANALYSES
De dossiers waaruit de analyses van dit onderdeel afkomstig zijn, werden opgestart op basis van
regelmatig weerkerende klachten over een specifieke disfunctie.

1
1.1

MINDERJARIGEN EN POLITIE
Situering en samenvatting van het onderzoek

Het Vast Comité P stelde in de loop van 2013 vast dat er zich meermaals problemen voordeden in de
contacten tussen politie en minderjarigen.
Deze vaststellingen gebeurden onder meer aan de hand van klachten die werden ingediend bij het Vast
Comité P door minderjarigen of hun vertegenwoordigers. Ook open bronnen zoals krantenverslaggeving,
rapporten van kinderrechteninstanties wezen in deze zin.
Terugkomende problematieken betreffen de modaliteiten van administratieve vrijheidsberoving van de
minderjarigen, het boeien en fouilleren van minderjarigen, het al dan niet in kennis stellen van ouders
en familie in geval van aanhoudingen, het al dan niet optreden van politie in scholen, het gebruik van
dwangmiddelen (onder meer pepperspray) ten aanzien van minderjarigen, het inbeslagnemen van gsmtoestellen en het wissen van beeldmateriaal van minderjarigen, ophouden van minderjarigen in de
publieke ruimte, disproportionele identiteitscontroles van minderjarigen, onbeleefde en onrespectvolle
attitudes ten aanzien van minderjarigen, oncorrect optreden naar minderjarigen met een fysieke of
psychische handicap.
Het Vast Comité P analyseert deze probleemgebieden om na te gaan of er al dan niet hieromtrent
duidelijke beleidslijnen bestaan in de politieorganisatie of desgevallend moeten uitgewerkt en toegepast
worden.

1.2

Vaststellingen

Een analyse van het optreden van politie in scholen werd toegespitst op het politiebeleid omtrent drugs
in scholen enerzijds en het gebruik van drugshonden in het schoolmilieu anderzijds.
Onderzoek omtrent het politiebeleid en politieoptreden betreffende drugs in scholen wees volgens de
minister van Binnenlandse Zaken (vragen en antwoorden, Senaat, 24 januari 2013, Vr. 5/7924 G. De
Padt) uit dat:
-

het vaststellen van een drugsbeleid tot de bevoegdheid van de schoolinstellingen behoort en dat het
opportuun lijkt dit in te bedden in een meer algemene visie op gezondheid en het niet enkel te
richten op illegale drugs en verslavingen;

-

de school een private plaats is en dat de politie deze plaatsen mag betreden met toestemming of op
verzoek van de schooldirecteur of zijn gemachtigde;

-

de politiecontrole steeds moet beantwoorden aan de principes van proportionaliteit, subsidiariteit en
opportuniteit en dat de politiediensten steeds op basis van concrete omstandigheden redelijke
gronden moeten hebben om aan te nemen dat de openbare orde of de veiligheid bedreigd wordt of
dat er misdrijven gepleegd kunnen worden.

Volgens de minister is het aan te raden om de persoon die belast is met het toezicht op de minderjarige
te verwittigen indien deze minderjarige wordt onderworpen aan een dwangmaatregel; zo deze
dwangmaatregel een vrijheidsberoving is, is de verwittiging van de ouders verplicht.
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Overleg met professor De Ruyver, coördinator van de Interministeriële Conferentie Drugsbeleid over wat
de taak van de politie is in deze problematiek, en dit zowel op preventief als op repressief vlak, leerde
dat:
-

het drugsprobleem in eerste plaats een gezondheidsprobleem betreft dat een ketengerichte aanpak
vereist;

-

de politie - en gezien de lokale verankering vooral de lokale politie - haar plaats heeft in deze
ketengerichte aanpak, maar niet een trekkersrol dient te vervullen;

-

de politie een taak te vervullen heeft in het handhavingsbeleid en hierin gebruikt kan worden om de
jongeren naar de hulpverlening te oriënteren;

-

een controle met drugshonden in een school – na overleg met de school – kan, maar zeker niet
systematisch mag toegepast worden en slechts verantwoord is indien de school kampt met een
probleem dat het individueel geval overstijgt;

-

de opleiding van de politiemensen op het vlak van drugs te politietechnisch is en dat er meer
aandacht dient te zijn voor de andere actoren – en hun mogelijkheden – die hierin betrokken zijn;

-

de verwachtingen van het brede publiek te veel uitgaan naar de politiediensten en te weinig naar de
andere actoren.

Een analyse betreffende het gebruik van honden en meer bepaald drugshonden in scholen wees volgens
de minister van Binnenlandse Zaken uit dat er moet over gewaakt worden dat de drugscontroles met
honden in de scholen plaatsvinden binnen een globale en geïntegreerde aanpak die vertrekt vanuit een
gezondheidsbenadering ten aanzien van het drugsgebruik.
Uit onderzoek blijkt ook dat de hulpverlening zeer huiverachtig staat tegenover een preventieve aanpak
met drugshonden in scholen, daar deze controles niet sluitend zijn zodat er soms onterecht leerlingen
worden uitgehaald en anderen niet ontdekt worden. Dit zou bovendien de dialoog met de
leerlingen/studenten bemoeilijken. Vanuit de hulpverlening stelt men ook nog dat deze aanpak zijn
meerwaarde kan hebben als een zuivere interventie met het oog op de veiligheid, maar dat de
doelstelling ervan niet pedagogisch is.
Aan de dienst hondensteun van de federale politie (DACH) werd gevraagd hoeveel maal zijn honden
ingezet werden voor dergelijke acties in de jaren 2012 en 2013. Uit hun cijfers blijkt dat voor 2012 de
drugshonden 163 maal werden ingezet in een schoolomgeving en in 2013, 143 maal.
Zowel “actieve” drugshonden als “passieve” drugshonden werden hierbij gebruikt. De actieve
drugshonden worden ingezet om te zoeken in lokalen en de passieve om personen te besnuffelen.

1.3

Conclusies

Het Vast Comité P doet verder onderzoek naar mogelijke nadelige gevolgen van het gebruik van deze
drugshonden en gaat tevens na welke projecten en good practices bij de lokale politie bestaan
betreffende het drugsbeleid inzake minderjarigen.

31

deel II: observatorium

2

POLITIE EN EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉLEVEN

2.1
2.1.1

Situering en samenvatting van het onderzoek
Een grote bezorgdheid

De kwestie van de inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van burgers door de politie baart het Vast
Comité P grote zorgen, meer specifiek wat betreft de abusieve raadpleging van databanken waartoe de
leden van de geïntegreerde politie toegang hebben. Deze problematiek maakt immers deel uit van de
kernopdrachten die aan het Vast Comité P toevertrouwd zijn door zijn organieke wet, waarvan het
eerste artikel stelt dat het toezicht in het bijzonder betrekking heeft op: “1° de bescherming van de
rechten die de Grondwet en de wet aan de personen waarborgen […]”7.
Het Vast Comité P heeft al meermaals zijn bezorgdheid op dit vlak geuit. Zo stelde het in zijn
jaarverslag 2005 dat “er binnen de politiediensten een normvervaging bestaat met betrekking tot het
gebruik van de hen ter beschikking gestelde informaticatoepassingen”8. Om in zijn jaarverslag 2009 nog
te moeten vaststellen dat “sommige leden van de politie hun individuele toegang tot vertrouwelijke
gegevens nog steeds blijken te misbruiken voor persoonlijke doeleinden”9. Toen werden ook een aantal
adviezen geformuleerd voor zowel individuele politieambtenaren (na elke consultatie de toegang tot de
databanken afsluiten) als korpschefs (geregeld herinneren aan de beperkingen van het gebruik van
politionele informatie, de verplichte registratie en het feit dat hierop controles worden uitgevoerd)10.
Als gevolg van verschillende klachten en andere informatie waarvan het Vast Comité P onlangs kennis
heeft genomen, zal het zich opnieuw over deze kwestie buigen. In het verlengde hiervan zal een
toezichtsonderzoek worden verricht, dat zal uitgaan van de volgende aspecten: het principe en de
draagwijdte van de bescherming van het privéleven; de retrospectieve analyse van klachten over
inbreuken op de persoonlijke levenssfeer; de strafrechtelijke en tuchtrechtelijke straffen die in dit
verband zijn uitgesproken; de invoering van positieve maatregelen door de verschillende overheden
teneinde het risico op misbruik zo veel mogelijk in te dijken. Deze thema’s zullen trouwens infra kort
toegelicht worden.
Ten slotte is het Vast Comité P ook van plan om de materie diepgaander te bestuderen “in de andere
zin”, met name de kwestie van de bescherming van het privéleven van de leden van de geïntegreerde
politie, meer specifiek wat betreft het gebruik van camera’s door burgers tijdens een politie-interventie.

2.1.2

Principe en draagwijdte van de bescherming van het privéleven

Het principe van het recht op eerbiediging van het privéleven wordt gewaarborgd door het artikel 22 van
de Grondwet dat stelt: “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven,
behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald […]”. Maar eigenlijk verdient
het artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden – en de interpretatie die de rechters in Straatsburg eraan geven – bijzondere
aandacht. Dat artikel 8 stelt immers: “1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit
recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang
van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming
van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen”.
Voor het Europees hof voor de rechten van de mens (EHRM) is « la notion de "vie privée" est large et
[…] ne se prête pas à une définition exhaustive »11. Het concept is ruimer dan dat van het recht op
intimiteit. Het beoogt een « sphère au sein de laquelle toute personne peut librement s’efforcer de

7

8
9
10
11
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Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de
dreigingsanalyse.
Kamer, DOC 51 3112/1 en Senaat 3-2410/1, p. 56.
Kamer, DOC 53 1165/1 en Senaat 5-754/1, p. 169.
Kamer, DOC 53 1165/1 en Senaat 5-754/1, p. 170.
EHRM, Costello-Roberts t. het Verenigd Koninkrijk, nr. 13134/87, 25 maart 1993, § 36 – vrije vert.: “het begrip
"privéleven" ruim en […] leent het zich niet voor een exhaustieve definitie”.
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développer sa personnalité et de s’épanouir »12. In zijn arrest-Niemietz stelde het EHRM dat « serait
toutefois trop restrictif de la limiter à un "cercle intime" où chacun peut mener sa vie personnelle à sa
guise et d’en écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi
englober, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec
ses semblables »13.
In het licht van deze principes verwijzen we nog naar het artikel 2 van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
(wet verwerking persoonsgegevens) dat stelt: “Iedere natuurlijke persoon heeft in verband met de
verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op bescherming van zijn
fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer”.

2.1.3

Eerbiediging van het privéleven in de database van het Comité P

Zoals hierboven benadrukt, is de thematiek van de eerbiediging van het privéleven dus een zeer ruim
onderzoeksveld dat gepaard gaat met talrijke referenceringscriteria in een databank. Ter zake bestaan
er meer bepaald specifieke coderingscriteria met betrekking tot de volgende problematieken:
fouilleringen, huiszoekingen/opsporingen ten huize, telefoontaps; eerbiediging van de briefwisseling,
huisvredebreuk; hacking; vergaring van gegevens betreffende bankrekeningen en -verrichtingen;
grafschennis; ongeoorloofde toegang tot een informaticasysteem; onrechtmatig gebruik van informatie
uit een strafdossier; … Er bestaat trouwens een code, die als restcategorie kan worden bestempeld,
“aanslag op de persoonlijke levenssfeer”.
Een eerste opzoeking in de database van het Comité P leverde, enkel voor het jaar 2013, een resultaat
op van ongeveer 1200 dossiers over problemen in verband met de eerbiediging van het privéleven. In
dit verband dient te worden benadrukt dat de feiten worden gekwalificeerd bij de opening van het
dossier op basis van de aantijgingen van de klager (of aangever) of op basis van de informatie
meegedeeld door de verschillende overheden die er wettelijk toe gehouden zijn om de database van het
Comité P te voeden.
Gezien het zeer grote aantal dossiers besliste het Vast Comité P om te focussen op een precieze
thematiek om een eerste analyse te verrichten. En, gelet op de bijzondere aandacht die in het verleden
werd besteed aan de databanken, werd dus voor dat aspect gekozen. Zo kwamen we tot 126 dossiers14.
Die eerste analyse is infra weergegeven.

12

13

14

KIKELLY, U., Le droit au respect de la vie privée et familiale – Un guide sur la mise en œuvre de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme, Précis sur les droits de l’homme n° 1, p. 10 – vrije vert.: “sfeer waarin ieder vrij kan
proberen zijn persoonlijkheid te ontwikkelen en zich te ontplooien”.
EHRM, Niemietz t. Duitsland, nr. 13710/88, 16 december 1992, § 29 – vrije vert.: “de term privéleven evenwel niet te
restrictief geïnterpreteerd mag worden. Privéleven houdt niet enkel een “intieme kring” in waarin men zijn eigen leven kan
leiden en waaruit men de buitenwereld volledig tracht te weren. Eerbiediging van het privéleven moet, tot op zekere
hoogte, ook het recht van het individu inhouden om contacten aan te knopen en relaties uit te bouwen met zijn
medemensen”.
Analyse verricht op basis van de informatie beschikbaar in de database van het Comité P op 15 april 2014. Selectie op
basis van de dossiers waaraan de restcode “aanslag op de persoonlijke levenssfeer” en/of de functionaliteit “databanken” is
toegekend.
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2.2

Vaststellingen

2.2.1

Eerste analyse 2013 “eerbiediging van het privéleven” en databanken

2.2.1.1

Algemene opmerkingen

Tabel 18:

Aantal dossiers en aantijgingen betreffende inbreuken op de persoonlijke levenssfeer in
2013
Totaal

Disfunctie

%

Dossiers

126

57

32,76%

Aantijgingen van inbreuken

174

75

43,10%

Zoals supra vermeld, bevat de database van het Comité P 126 dossiers betreffende feiten gepleegd in
2013 die aantijgingen inhouden van niet-eerbiediging van het privéleven die verband houden met het
gebruik van databanken.
Eenzelfde dossier kan meerdere aantijgingen inhouden van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Zo
kan de onrechtmatige raadpleging van een databank gepaard gaan met een onrechtmatige verspreiding
van de informatie die werd vergaard tijdens die raadpleging. Of doet iemand onrechtmatige
raadplegingen van databanken naar verschillende types van personen, bijvoorbeeld enerzijds collega’s
en anderzijds derden en collega’s. Die inbreuken op de persoonlijke levenssfeer zullen afzonderlijk
worden geteld. Het totaalcijfer van de aantijgingen van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer (174)
is bijgevolg logischerwijze hoger dan dat van de 126 dossiers.
In 43,1% van de gevallen blijkt uit de beschikbare informatie dat de aangevoerde disfuncties
“aannemelijk” zijn. Er is dan sprake van een disfunctie die individueel en/of organisatorisch van aard kan
zijn. In 20,11% van de gevallen kan daarentegen na analyse van het dossier worden besloten dat de
aantijging niet bewezen is. In de 36,79% andere gevallen is de ad-hocinformatie met betrekking tot het
gevolg dat eraan voorbehouden is (nog) niet ter kennis gebracht van het Vast Comité P.
Tot slot, zoals elders benadrukt, is de analyse beperkt zowel door de hoeveelheid als door de kwaliteit
van de informatie die beschikbaar is in de database van het Comité P. Uit nauwkeurige analyse van de
dossiers blijken, enerzijds, grote verschillen inzake het aantal meegedeelde dossiers en, anderzijds, het
onvolledige karakter van de beschikbare gegevens in heel wat dossiers (meer bepaald die gemeld via de
KLFP-toepassing15), met als gevolg dat het vaak moeilijk, zo niet onmogelijk is om de analyse met
betrekking tot de inbreuken op de persoonlijke levenssfeer zoals verhoopt te verfijnen.

2.2.1.2
Tabel 19:

Categorieën van inbreuken
Categorieën van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer inzake databanken

Categorieën van inbreuken op de
persoonlijke levenssfeer

Totaal

%

Disfunctie

%

Onrechtmatige toegang tot databanken

126

72,41%

64

36,78%

Onrechtmatige verspreiding van informatie

33

18,97%

7

4,02%

Onrechtmatige vergaring/archivering van
informatie

8

4,60%

3

1,72%

Onrechtmatige toegang tot andere
gegevens

6

3,45%

1

0,57%

Onrechtmatig bezoek van een woning

1

0,57%

0

0,00%

Totaal

174

100,00%

75

43,10%

15
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Uit analyse van de dossiers blijkt dat bijna 3/4 van de 174 aantijgingen van inbreuken op de
persoonlijke levenssfeer (74,71%) werd gepleegd buiten het strikte kader van de uitoefening van
opdrachten toebedeeld aan de politie. De analyse van de dossiers maakt het ook mogelijk om de
aantijgingen van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer onder te verdelen in vijf categorieën. In
dalende orde van belang zijn dit:
-

de onrechtmatige toegang tot de politionele databanken en tot de databanken toegankelijk voor
leden van de politiediensten. Deze categorie is vanuit kwantitatief oogpunt de grootste zowel gelet
op het totaal aantal aantijgingen (126 op 174) van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer (of
72,41% van de gevallen) als wat betreft degene die “aannemelijk” lijken. De 64 aantijgingen (op
126) die “aannemelijk” verklaard zijn, vertegenwoordigen aldus 36,78% van de 174 aantijgingen –
alle categorieën bij elkaar genomen – van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Gelet op haar
belang zal aan die categorie infra meer specifiek aandacht worden besteed;

-

de onrechtmatige verspreiding van informatie betreffende het privéleven maakt het voorwerp uit
van 33 gevallen, of 18,97% van de aantijgingen van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Er is
een dubbele link met de onrechtmatige toegangen tot de databanken: enerzijds, is de
onrechtmatige verspreiding van informatie soms het rechtstreekse gevolg van een onrechtmatige
toegang tot de databanken; anderzijds, is het soms net die verspreiding van informatie die vragen
oproept omtrent de herkomst ervan, wat dan aanleiding kan geven tot de ontdekking van een
eerder begane onrechtmatige toegang tot databanken. De inbreuken op de persoonlijke levenssfeer
in deze categorie blijken hoofdzakelijk gepleegd te worden ten gunste van personen uit de omgeving
van een betrokken lid van de politie (57,58% van de aantijgingen van inbreuken in deze categorie);

-

de onrechtmatige vergaring en/of archivering van informatie betreffende personen: 8 gevallen. Bij
de analyse van deze dossiers wordt opgemerkt dat het vrij verrassend is vast te stellen dat slechts 2
gevallen betrekking hebben op de registratie van informatie in de politionele databanken (o.a. ANG)
en 1 geval op 1 overzicht van gerechtelijke identificatiegegevens (vingerafdrukken, foto, etc.). Deze
vaststelling trekt nogmaals de volledigheid in twijfel van de gegevens die ter zake aan het Vast
Comité P worden overgemaakt. Een ander geval handelt over het overdreven karakter van de
opzoekingen verricht in het kader van een internationale informatie-uitwisseling;

-

de onrechtmatige toegang tot andere gegevens (6 gevallen) dan deze beoogd in de eerste categorie
die behoren tot het privéleven;

-

het onrechtmatig bezoek van een woning: uit de studie van de dossiers die in aanmerking werden
genomen voor deze eerste analyse komt 1 aantijging van onrechtmatige toegang tot een woning
naar voor. In dit verband dient te worden herinnerd aan het bestaan van een specifieke code in de
database betreffende “woonstschennis”: de dossiers in kwestie zijn hier niet opgenomen. Bijgevolg
is de enige aantijging betreffende een onrechtmatige toegang tot een woning uit het staal van de
126 aanvankelijk geselecteerde dossiers hier louter ter volledigheid opgenomen.

2.2.1.3

Betrokken politiediensten

Van de 174 aantijgingen van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer (cf. tabel 19) hebben er 7
betrekking op de federale politie (4,02%) en 160 op de lokale politie (91,95%), terwijl 2 andere
aantijgingen van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer tegelijkertijd betrekking hebben op de lokale
politie en de federale politie. Tot slot kunnen 5 andere gevallen bij gebrek aan informatie niet worden
toebedeeld aan de ene of de andere component van de geïntegreerde politie. Twee factoren kunnen
verklaren waarom de lokale politie oververtegenwoordigd is in deze cijfers: enerzijds, de lokale
component van de geïntegreerde politie telt aanzienlijk meer leden en, anderzijds, het feit dat de lokale
politieambtenaren “in eerste lijn” optreden ten aanzien van burgers. Maar het toekomstige onderzoek zal
ook moeten trachten te achterhalen of die twee elementen volstaan als verklaring voor het grote
verschil dat is opgemerkt voor het jaar 2013...
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Tabel 20:

Verdeling van de aantijgingen van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer binnen de
lokale politiezones
Aantal zones

%

Totaal aantal
inbreuken

%

Geen inbreuken

142

72,82%

0

0,00%

1 of 2 inbreuken

39

20,00%

59

36,42%

3 tot 9 inbreuken

10

5,13%

38

23,46%

4

2,05%

58

35,80%

7

4,32%

162

100%

10 inbreuken en meer
Zone niet bepaald
Totaal

195

100,00%

Daarnaast zijn er ook grote verschillen merkbaar tussen de verschillende zones van de lokale politie (cf.
tabel 20). Zo zijn slechts 4 politiezones – Brussel/Elsene; Brussel-Zuid; Gent en Antwerpen – goed voor
58 (op 162) aantijgingen van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, of 35,80% van de aantijgingen
van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer betreffende leden van de lokale politie. In twee van die
4 politiezones zijn heel veel personeelsleden tewerkgesteld, wat minstens gedeeltelijk de omvang van de
dossiers betreffende die zones verklaart. De concentratie van de (geïdentificeerde) gevallen in bepaalde
politiezones (soms kleine zones) en het feit dat 72,82% van de zones hoegenaamd niet te kampen zou
hebben met de problematiek, versterkt, voor zover dat nog nodig was, onze twijfel in verband met het
exhaustieve karakter van de informatie meegedeeld aan het Vast Comité P.

2.2.2

Bijzondere beschouwingen met betrekking tot de onrechtmatige
toegang tot databanken

2.2.2.1

Algemene opmerkingen

Zoals eerder onderstreept, vormen de aantijgingen inzake onrechtmatige toegang tot databanken –
veruit – de grootste categorie qua aantal: 126 gevallen op de 174 aantijgingen van inbreuken op de
persoonlijke levenssfeer. Deze categorie omvat de onrechtmatige raadplegingen, enerzijds, van
politionele databanken zoals de ANG (Algemene nationale gegevensbank) en ISLP (Integrated System
for Local Police) alsook, anderzijds, de raadplegingen van databanken die “niet specifiek politioneel” zijn
maar wel rechtstreeks toegankelijk zijn voor politiemensen zoals het RRN (Rijksregister), de DIV
(Directie Inschrijving Voertuigen) en SIDIS (gevangenisbestand).
De ontdekking van gevallen van onrechtmatige toegang tot databanken vloeit voornamelijk voort uit
externe klachten die rechtstreeks gericht worden aan de politiediensten, de AIG of het Vast Comité P
(46,83% van de gevallen) alsook uit interne vaststellingen binnen de politie (25,40%). Daarenboven
moet worden benadrukt dat aangiften aan de basis liggen in 7,94% van de gevallen, terwijl klachten
intern de politie verantwoordelijk zijn voor 1,59% van de gevallen. In 10,32% van de gevallen ontbreekt
overigens informatie over de herkomst van de aantijging inzake onrechtmatige toegang tot databanken.
Hierbij dient opgemerkt dat een deel van de vaststellingen gedaan intern de politie lijkt voort te vloeien
uit proactieve controles verricht door de federale politie.
De databanken die het vaakst op onrechtmatige wijze worden geraadpleegd, zijn in dalende orde van
belang: het Rijksregister (40,48% van de aantijgingen inzake onrechtmatige toegang), de DIV
(11,11%), de ANG (8,73%) en ISLP (4,76%). In 45,24% van de gevallen is er geen informatie
voorhanden. Wat deze laatstgenoemde cijfers betreft, dient opgemerkt dat eenzelfde raadpleging
betrekking kan hebben op verscheidene databanken (vandaar dat het totaal meer dan 100% bedraagt).
Een specifiek dossier inzake de raadpleging van de toepassing SIDIS door een politieambtenaar verdient
vermelding.
In 46,83% van de gevallen van aantijgingen inzake onrechtmatige toegang tot databanken gaat het om
een eenmalige toegang. In andere gevallen daarentegen is er sprake van meerdere onrechtmatige
toegangen (23,02%), zelfs talrijke toegangen (10,32%). Het “record” ter zake is ± 400 vermeende
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onrechtmatige raadplegingen door eenzelfde lid van de geïntegreerde politie. De informatie met
betrekking tot het aantal verrichte raadplegingen ontbreekt in 19,83% van de andere gevallen.
Van de 126 aantijgingen van onrechtmatige toegang tot databanken kaderen er slechts 12 (9,52%) in
de uitoefening van opdrachten van politie. In 98 andere gevallen (77,78%) doen de feiten zich voor in
een niet-professionele context, dit wil zeggen hetzij louter privé, hetzij in verband met de professionele
omgeving maar buiten de uitoefening van opdrachten van politie. Tot slot is er voor de 16 andere
gevallen geen informatie beschikbaar.
De lokale politie is betrokken in 117 van de 126 aantijgingen inzake onrechtmatige toegang tot
databanken en de federale politie in 7 van die gevallen (een aantijging van aanslag op de persoonlijke
levenssfeer heeft zowel betrekking op de lokale politie als op de federale politie). De informatie
ontbreekt voor de 3 andere gevallen.

2.2.2.2

Betrokken personeelsleden

De aantijgingen inzake onrechtmatige toegang tot databanken betreffen 130 personeelsleden. In
51,59% van de gevallen werd lastens hen op formele wijze een disfunctie vastgesteld.
De betrokken leden van de geïntegreerde politie zijn hoofdzakelijk mannen: 71,54%. Vrouwen
vertegenwoordigen 18,45% van de gevallen, terwijl de informatie ontbreekt in 10% van de gevallen. In
dalende orde van belang behoren ze tot: het basiskader (47,69%), het middenkader (14,62%), het
administratief en logistiek kader (10,77%), het kader van agenten van politie (8,46%) en het
officierenkader (4,62%). Voor de andere gevallen is geen informatie beschikbaar.
De -35-jarigen maken iets vaker het voorwerp uit van aantijgingen inzake onrechtmatige toegang tot
databanken dan hun oudere collega’s. In dit stadium en enkel op deze basis lijkt het ons echter niet
mogelijk om significante verschillen vast te stellen tussen de verschillende vertegenwoordigde
leeftijdsgroepen.
Tot slot is er over het algemeen weinig precieze informatie voorhanden met betrekking tot de diensten
van de lokale politie waartoe de betrokken personeelsleden behoren. Bij wijze van anekdote kunnen we
echter het geval aanstippen van een lid van een dienst intern toezicht dat zelf ook onrechtmatige
raadplegingen van databanken verrichtte.

2.2.2.3

Slachtoffers

Vaak is het slachtoffer niet duidelijk geïdentificeerd (27,78%). De leden van de politiediensten maken
zelf geregeld het voorwerp uit van onrechtmatige handelingen (18,25% van de gevallen): het gaat
voornamelijk om collega’s van betrokken personeelsleden. De andere belangrijke categorieën van
slachtoffers zijn in dalende orde van belang: personen die geen rechtstreekse band hebben met de
betrokken leden van de politiediensten (14,29%); partners, ex-partners of kennissen van hen
(11,90%); en familieleden of hun kennissen (9,52%). De slachtoffers zonder duidelijke rechtstreekse
band met de leden van de politiediensten zijn dat doorgaans omdat ze relaties onderhouden met
personen die zelf contact hebben met die leden. In de andere gevallen ontbreekt deze informatie.

2.2.2.4

Begunstigden

De betrokken personeelsleden zijn de eerste “begunstigden” van de abusieve raadplegingen van
databanken (35,71% van de gevallen). Personen uit de naaste omgeving van die personeelsleden
(gezinsleden, vrienden, kennissen, vriendinnen/vrienden, etc.) vormen de tweede grootste categorie
(23,02%). In één geval was de vermeende begunstigde de verdachte van een misdaad. Merk ook op dat
de informatie aan de hand waarvan de “begunstigde” kan worden geïdentificeerd in 1/3 van de gevallen
(33,33%) ontbreekt.

2.2.2.5

Opgezochte informatie en gebruik ervan

De beschikbare inlichtingen over de aard van de opgezochte informatie zijn jammer genoeg vaak
onnauwkeurig, zelfs volkomen onbestaande (68,25% van de gevallen). De voornaamste vormen van
informatie die wordt opgezocht, zijn: informatie van gerechtelijke aard (17,46%) waaronder informatie
betreffende het gerechtelijk verleden van iemand (6,35%), alsook informatie betreffende het adres van
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iemand (13,49%). De opzoekingen in verband met kentekenplaten of gegevens van de DIV
vertegenwoordigen 2,38% van de gevallen.
In bijna 2/3 van de gevallen (64,29%) ontbreken gegevens over het gebruik dat wordt gemaakt van de
onrechtmatig vergaarde informatie. Van de elementen die wel ter beschikking zijn, kunnen de volgende
meer in het bijzonder naar voren worden geschoven: de overmaking aan andere personen (9,52% van
de gevallen) en het gebruik met de bedoeling personen op te sporen of te contacteren (7,14%). De
gevallen waarin informatie louter ter sprake wordt gebracht (5,56%) en niet gebruikt (8,73%) zijn ook
goed voor een aanzienlijk deel van de onrechtmatige raadplegingen van databanken. Twee zaken
verdienen extra aandacht: de eerste heeft betrekking op een fraude met dienstencheques in het kader
waarvan twee personeelsleden gegevens uit het Rijksregister zouden hebben gebruikt (lopend dossier);
in de tweede zaak zou het adres van een ambtenaar belast met controles meegedeeld zijn aan personen
die door hem konden worden gecontroleerd, maar het feit werd niet bewezen.

2.2.2.6

Specifieke modus operandi

Sommige leden van de politiediensten gebruiken listen om onrechtmatige toegangen tot databanken te
verbergen. Hiertoe verrichten ze onder meer raadplegingen via een andere politieambtenaar (3,18% van
de gevallen), geven ze een valse reden voor de raadpleging op (3,17%) of gebruiken ze de toegang van
een andere politieambtenaar (1,59%). Jammer genoeg dient opgemerkt dat de gegevens betreffende de
modus operandi in de meeste gevallen ontoereikend zijn (91,27%).

2.2.2.7

Beweegredenen

Voor meer dan 2/3 van de aantijgingen van abusieve raadplegingen van databanken zijn de
beweegredenen amper gekend of onduidelijk, zelfs helemaal niet bepaald (66,67% van de gevallen). Bij
de gekende beweegredenen blijkt loutere nieuwsgierigheid (10,32%) de voornaamste reden te zijn voor
onrechtmatige raadplegingen van databanken. Meer “positieve” maar evenzeer onrechtmatige
beweegredenen komen in een aantal dossiers voor (4,76%): bezorgdheid over de familiale omgeving
van zijn kinderen, iemand helpen, etc. “Een dienst bewijzen” aan een kennis wordt overigens in 3,17%
van de gevallen als reden aangehaald (dossier nog lopend).
Zeer negatieve morele redenen zoals onder meer de wil om iemand te schaden, in diskrediet te brengen,
onder druk te zetten, te stalken of nog winstbejag zijn beweegredenen die we terugvinden in 3,97% van
de gevallen. Bijzonder opvallend is een geval waarin de omkoopbaarheid centraal staat in de
onrechtmatige toegang tot databanken.
Tot slot verdient een klacht ingediend bij het Vast Comité P ook aandacht: een kandidate voor een
Calog-functie in een lokale politiezone kant zich tegen het feit dat familieleden van haar werden
gescreend naar aanleiding van haar kandidaatstelling.

2.2.2.8

Behandeling van dossiers

Uit informatie beschikbaar in de database van het Comité P blijkt dat de aantijgingen inzake abusieve
raadplegingen van databanken als “aannemelijk” kunnen worden beschouwd in iets meer dan de helft
van de gevallen: 64 op 126 (of 50,79%). Het kan gaan om een individuele disfunctie (64 gevallen) of
een organisatorische disfunctie (3 gevallen waarin ook sprake is van een individuele disfunctie). De
informatie ontbreekt in 41 andere gevallen, terwijl in 21 gevallen kan worden besloten tot afwezigheid
van disfunctie.
Tevens dient opgemerkt – nog steeds binnen de beperkingen van de beschikbare informatie – dat de
behandeling van de 126 aantijgingen van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer is gebeurd:
-
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enkel intern op het niveau van de politie voor 38 aantijgingen. Ze komen “aannemelijk” voor in
23 gevallen. Bijgevolg kan worden opgemerkt dat 23 van de 64 individuele disfuncties, zijnde iets
meer dan een derde van de gevallen in kwestie (35,79%), uitsluitend intern behandeld werden – op
statutair of tuchtrechtelijk vlak – op het niveau van de politiediensten. Dus zonder dat de feiten ter
kennis werden gebracht van de gerechtelijke overheid. Dit zou natuurlijk kunnen te denken geven
dat een aantal politieverantwoordelijken, meer in het bijzonder wanneer er verzachtende
omstandigheden zijn (onrechtmatige toegang tot databanken met een “vanuit moreel oogpunt
begrijpelijk” doel), niet aarzelen om de feiten met een (te?) grote mildheid te onderzoeken;
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-

enkel op het niveau van de gerechtelijke overheid voor 68 aantijgingen. De gerechtelijke overheid
werd ingelicht hetzij rechtstreeks (door de burger of de betrokken overheid), hetzij door het Vast
Comité P. De aantijgingen komen “aannemelijk” voor in 32 gevallen. Ook hier kan dus een
meldingsprobleem worden vastgesteld. Immers, 32 van de 64 disfuncties werden aldus uitsluitend
op het niveau van de gerechtelijke overheid behandeld zonder dat de tuchtoverheid werd ingelicht
over de situatie. En dit terwijl de omzendbrief COL 4/2003 van het College van procureurs-generaal
uitdrukkelijk stelt dat: “De misdrijven waarvan de tuchtoverheden, bevoegd om tuchtstraffen op te
leggen of ordemaatregelen te nemen, officieel op de hoogte wensen te worden gebracht door de
gerechtelijke overheden zijn onder andere: a) in het algemeen, elke inbreuk tegen de
deontologische code […]”16;

-

zowel intern bij de politie als op het niveau van de gerechtelijke overheid voor 20 aantijgingen. Ze
komen “aannemelijk” voor in 9 gevallen. Het toekomstige toezichtsonderzoek zou zich bijgevolg ook
moeten buigen over dit probleem van mededeling van informatie tussen de tuchtrechtelijke en de
gerechtelijke overheden.

Met betrekking tot de gerechtelijke of tuchtrechtelijke/statutaire gevolgen werd de volgende informatie
ter kennis gebracht van het Vast Comité P:
-

op gerechtelijk vlak: seponeringen in 22,73% van de gevallen; minnelijke schikkingen in 15,91%
van de gevallen; en rechtstreekse dagvaardingen voor de correctionele rechtbank in 2,48% van de
gevallen. We weten niet welk gevolg werd voorbehouden aan de andere gevallen (59%). Meer
specifiek voor de seponeringen door het parket zijn de volgende redenen opgegeven: onbekend
45%; onvoldoende bezwaren 15%; geen misdrijf 10%; onvoldoende bewijzen 10%; onevenredige
gevolgen van de strafrechtelijke vervolging 10%; occasionele feiten 5%; en doorverwijzing naar
strafbemiddeling 5%;

-

op tuchtrechtelijk of statutair vlak: opmerkingen, herinneringen aan de norm en
functioneringsnota’s (23,44% van de 64 bewezen disfuncties), lichte tuchtstraf (20,31%) en zware
tuchtstraf (9,38%). Voor de andere gevallen ontbreekt de informatie.

2.2.3

Strafrechtelijke en tuchtrechtelijke sancties

Het artikel 54 van de Deontologische code van de politiediensten stelt: “De personeelsleden eerbiedigen
en beschermen in de uitoefening van hun ambt het privé-leven van de burgers en de personeelsleden.
Zij vermijden het nodeloos indringen in de werk- en woonomgeving van personen die het voorwerp
uitmaken van een onderzoek.
Zij onthouden zich van misplaatste nieuwsgierigheid en van indiscretie, zowel bij het inzamelen van
informatie van persoonlijke aard, dit wil zeggen met betrekking tot een geïdentificeerde of
identificeerbare persoon, als bij de verschillende al dan niet geautomatiseerde verwerkingsprocédés, de
raadpleging, de exploitatie en de onthulling ervan”.
De strafrechtelijke tenlasteleggingen inzake onrechtmatige of abusieve toegang tot databanken
toegankelijk voor de leden van de geïntegreerde politie zijn hoofdzakelijk terug te vinden in het
artikel 39 van de wet verwerking persoonsgegevens en in het artikel 13 van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
Hieronder is een overzicht weergegeven van het resultaat van de gerechtelijke vervolgingen ingesteld op
die 2 wettelijke grondslagen lastens leden van de geïntegreerde politie voor de afgelopen 5 jaar.

16

COL 4/2003 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep betreffende het 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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Resultaten van de gerechtelijke vervolgingen 2009-2013

Wet op het Rijksregister

1

Wet
verwerking
persoonsgegevens

2

1

1

1

8

4

3

1

3

2

Bewezen

2013

Niet bewezen

Bewezen

Niet bewezen

2012

Bewezen

2011

Niet bewezen

2010

Niet bewezen

Bewezen

Niet bewezen

2009

Bewezen

Tabel 21:

5

6

5

In het kader van het toekomstige onderzoek zal een grondige analyse worden gemaakt van de dossiers
in kwestie. Toch kan al worden opgemerkt, meer in het bijzonder wat de definitieve gerechtelijke
beslissingen uitgesproken in 2013 betreft, dat: 5 leden van de geïntegreerde politie schuldig zijn
bevonden aan abusieve toegang tot het Rijksregister. Daarnaast zijn 5 politieambtenaren, waarvan 2 in
eenzelfde zaak, schuldig bevonden aan schending van de wet verwerking persoonsgegevens; terwijl 6
leden van de geïntegreerde politie in eenzelfde zaak een buitenvervolgingstelling genieten, meer bepaald
wegens schending van de wet verwerking persoonsgegevens.
De grootste omzichtigheid is geboden bij vergelijking van gegevens betreffende definitieve gerechtelijke
beslissingen met gegevens afkomstig uit de analyse van de klachten wegens inbreuken op de
persoonlijke levenssfeer. Immers, de “gerechtelijke termijn” is niet exact dezelfde als de
“klachtentermijn” want er verstrijkt enige tijd alvorens een definitieve gerechtelijke beslissing wordt
uitgesproken, a fortiori in geval van beroep.
In het kader van het toekomstige onderzoek zal ook een gedetailleerde analyse worden gemaakt van de
tuchtrechtelijke beslissingen genomen inzake inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. In dit verband
zal ook aandacht worden besteed aan de gevolgen van het verstrijken van de “tuchtrechtelijke termijn”.

2.2.4

Positieve maatregelen genomen ten gunste van de eerbiediging van
het privéleven

De vorige punten zijn in hoofdzaak het gevolg van een reactief optreden tegen inbreuken op de
persoonlijke levenssfeer. Hoewel dit aspect belangrijk is, zal het toekomstige toezichtsonderzoek echter
ook moeten focussen op het preventieve luik. Met name, alle positieve maatregelen die de verschillende
verantwoordelijken kunnen nemen om het risico op problemen en de omvang ervan te verminderen.
Het EHRM wil ook dat elke staat actieve maatregelen neemt om een daadwerkelijke eerbiediging van het
recht op eerbiediging van het privé- en familieleven te waarborgen. Aldus « dans l’ensemble de sa
jurisprudence, la Cour EDH a examiné de nombreuses situations soulevant la question de la protection
des données, notamment concernant l’interception de communications17, diverses formes de
surveillance18, et la protection contre la conservation de données à caractère personnel par des autorités
publiques19. Elle a précisé que l’article 8 de la CEDH impose non seulement aux États de s’abstenir de
toutes actions susceptibles de violer ce droit de la Convention, mais les soumet également, dans
certaines circonstances, à des obligations positives de garantir activement un respect effectif du droit au
respect de la vie privée et familiale20 »21.

17

18

19
20
21
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Zie bijvoorbeeld EHRM, Malone t. het Verenigd Koninkrijk, nr. 8691/79, 2 augustus 1984; EHRM, Copland t. het Verenigd
Koninkrijk, nr. 62617/00, 3 april 2007.
Zie bijvoorbeeld EHRM, Klass en anderen t. Duitsland, nr. 5029/71, 6 september 1978; EHRM, Uzun t. Duitsland,
nr. 35623/05, 2 september 2010.
Zie bijvoorbeeld EHRM, Leander t. Zweden, nr. 9248/81, 11 juli 1985; EHRM, S. Marper t. het Verenigd Koninkrijk,
nr. 30562/04, 4 december 2008.
Zie bijvoorbeeld EHRM, I. t. Finland, nr. 20511/03, 17 juli 2008; EHRM, K.U. t. Finland, nr. 2872/02, 2 maart 2009.
Manuel de droit européen en matière de protection des données, p. 15 – vrije vert.: “heeft het EHRM doorheen zijn
rechtspraak talrijke situaties bestudeerd waarin de kwestie van de gegevensbescherming werd opgeworpen, meer bepaald
met betrekking tot het afluisteren van gesprekken, diverse vormen van toezicht, en de bescherming tegen de bewaring
van persoonsgebonden gegevens door de overheden. Het Hof heeft verduidelijkt dat het artikel 8 van het EVRM niet enkel
aan de Staten de verplichting oplegt om zich te onthouden van elke handeling die dit recht van het Verdrag kan schenden,
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In dit opzicht zal het ook zeer interessant zijn om na te gaan welk gevolg er is gegeven aan de nota van
9 oktober 2007 van de commissaris-generaal van de federale politie betreffende de raadpleging van
politionele databanken of databanken die ter beschikking staan van de politiediensten. Werd die nota
voldoende verspreid? Hebben de verschillende dienstverantwoordelijken andere initiatieven genomen
inzake preventie of sensibilisering? Waarom de kwestie ook niet bekijken vanuit het standpunt van de
opleiding? Welke lessen zijn er ter zake verspreid?
Tevens zal het opportuun zijn om zich te buigen over de concrete toepassing van de wet van
18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van
5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering,
meer in het bijzonder wat de kwestie van de ventilatie van gegevens betreft.

2.3

Conclusie

De weinige ontwikkelingen hiervoor tonen, onzes inziens, voldoende aan dat het dringend nodig en
relevant is om een toezichtsonderzoek te openen dat specifiek gewijd is aan de kwestie van de
eventuele inbreuken op de persoonlijke levenssfeer door leden van de geïntegreerde politie. Het te
voeren toezichtsonderzoek zal dit analysewerk voortzetten teneinde te beschikken over de vereiste
informatie voor meerdere jaren. Dan zal kunnen worden onderzocht of de eerste observaties gedaan
met betrekking tot het jaar 2013 bevestigd worden en zullen eventuele andere tendensen kunnen
worden geschetst.
Aan de kwestie van de eerbiediging van het privéleven zowel van de burger wanneer er door de politie
openbare camera’s worden gebruikt als van het lid van de geïntegreerde politie tijdens een interventie
besteedt het Vast Comité P overigens al bijzondere aandacht22. De laatste verkregen informatie meer in
het bijzonder in verband met, enerzijds, de problematiek van de maskers die op camera’s worden
geplaatst om beelden gemaakt in private ruimten wazig te maken en, anderzijds, het gebruik van
camera’s of andere smartphones door burgers tijdens politie-interventies versterken trouwens enkel het
belang van een (nieuwe) allesomvattende reflectie over de materie.
Tot slot zou het ook interessant kunnen zijn om alle controles – en andere instrumenten ter
bescherming tegen inbreuken op de persoonlijke levenssfeer – verricht voor de politiewereld te
vergelijken met de instrumenten die het optreden afbakenen van andere Belgische ambtenaren die ook
toegang hebben tot bepaalde databanken.

2.4

Aanbevelingen

De analyse over de problematiek van de eerbiediging van het privéleven is pas gestart. Het is bijgevolg
in dit stadium niet mogelijk om een exhaustieve lijst van aanbevelingen op te stellen. Uit de eerste
analyse komen echter twee beschouwingen naar voren, meer in het bijzonder wat het luik databanken
betreft.
Enerzijds, de noodzaak, voor de verschillende betrokken overheden, om positieve en proactieve
maatregelen ter zake te nemen. Het personeel dient bewust gemaakt te worden van het belang van de
problematiek, maar de raadpleging van databanken moet ook omkaderd worden om, zo veel mogelijk,
problemen dichter bij de bron te vermijden. In dit verband kunnen we alleen maar het belang
onderstrepen van het veld “reden voor raadpleging” bij de toegang tot een databank.
Anderzijds, de invoering van controlemaatregelen, niet enkel op het niveau van de federale politie, maar
ook – zelfs vooral in het licht van de supra vermelde gegevens – op het niveau van de korpschefs van de
lokale politie.

22

maar hen tevens, in bepaalde omstandigheden, positieve verplichtingen oplegt om op actieve wijze een daadwerkelijke
eerbiediging van het recht op de eerbieding van het privé- en familieleven te waarborgen”.
Dossier 2014/7287.
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3

BESTUURLIJKE AANHOUDINGEN

3.1

Situering en samenvatting van het onderzoek

Het artikel 1 van de wet op het politieambt23 stelt dat de politiediensten bij het vervullen van hun
opdrachten waken over de naleving van en bijdragen tot de bescherming van de individuele rechten en
vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij. Te dien einde kunnen zij
eveneens dwangmiddelen gebruiken.
Deze dwangmiddelen kunnen slechts aangewend worden onder de voorwaarden die door de wet worden
bepaald. Het begrip “dwangmiddelen” moet in een ruime context geplaatst worden en houdt niet enkel
het aanwenden van materiële dwang in, zoals het gebruik van fysiek geweld, maar ook de aantasting
van individuele vrijheden, zoals de vrijheidsberoving24, en dit los van het feit of dit nu een bestuurlijke
dan wel een gerechtelijke aanhouding betreft.
Het aanwenden van het dwangmiddel van de vrijheidsberoving is één van de meest fundamentele
beperkingen van de individuele rechten en vrijheden van de burgers. In het kader van huidig onderzoek
wordt evenwel enkel de nadruk gelegd op de bestuurlijke aanhoudingen, waarbij de politiediensten het
volledig initiatief hebben om deze te verrichten en te handhaven. De wetgever heeft dan ook strikte
regels bepaald voor de gevallen waarin de politie autonoom kan overgaan tot het verrichten en
handhaven van dergelijke bestuurlijke aanhoudingen. De mogelijke gevallen waarin kan worden
overgegaan tot dergelijke aanhoudingen werden door de wetgever verspreid over meerdere wetten. Het
gros van de gevallen vindt zijn basis in de wet op het politieambt, maar ook in de besluitwet betreffende
de beteugeling van de dronkenschap25, de drugwetgeving26 of nog de vreemdelingenwetgeving27 zijn
hieromtrent bepalingen terug te vinden. De bepalingen van de artikelen 32 tot en met 33septies van de
wet op het politieambt zijn dan weer gemeen aan alle vormen van bestuurlijke aanhoudingen.
Uiteraard kan de aanwending van dwangmiddelen ook gepaard gaan met het gebruik van geweld. De
wet op het politieambt bepaalt dan ook de omstandigheden waaronder kan overgegaan worden tot het
aanwenden van geweld28. Deze komen erop neer dat een wettig doel moet nagestreefd worden dat op
geen enkele andere manier kan bereikt worden. Daarenboven mag er niet meer geweld gebruikt worden
dan noodzakelijk is om dit wettig doel te bereiken en moet het aanwenden van dit geweld in de mate
van het mogelijke voorafgegaan worden door een waarschuwing. Dit wordt ook wel het
legaliteitsprincipe, het subsidiariteitsprincipe en het proportionaliteitsprincipe genoemd.
Gezien het ingrijpend karakter van de vrijheidsberovingen nam het Vast Comité P in 2012 de beslissing
om de pijnpunten met betrekking tot de bestuurlijke aanhoudingen op te lijsten. Daarenboven werd
eveneens bekeken of er op het vlak van de bestuurlijke aanhoudingen raakvlakken waren met de
dossiers betreffende ‘terugkerende gebeurtenissen’ en ‘het begeleiden en beheren van evenementen’,
waarbij dikwijls grootschalige aanhoudingen verricht worden.

3.2

Onderzoeksbevindingen

Uit de klachten die het Vast Comité P de voorbije jaren ontving aangaande bestuurlijke aanhoudingen
blijkt dat hierin alle aspecten die betrekking hebben op het verloop van de bestuurlijke aanhouding aan
bod komen. Deze klachten gaan van een gebrekkige motivering om tot een bestuurlijke aanhouding te
komen29, over het niet of onvoldoende registreren van deze aanhouding30; het niet of onvoldoende
informatie verschaffen aan de bestuurlijk aangehouden persoon31; het niet verwittigen van een
vertrouwenspersoon32; het niet verschaffen van drinkwater en maaltijden en het niet beschikken over
23
24

25
26

27

28
29
30
31
32

42

Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992.
E. DE RAEDT, H. BERKMOES, M. DE MESMAEKER en A. LINERS, De wet op het politieambt. Handboek van de politiefunctie,
Brussel, Politeia, 2013, 410-411.
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, BS 18 november 1939.
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, BS 6 maart 1921.
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, BS 31 december 1980.
Art. 37 Wet Politieambt.
Art. 31 Wet Politieambt.
Art. 33, 33bis, 33ter en 33quater Wet Politieambt.
Art. 33ter Wet Politieambt.
Art. 33quater Wet Politieambt.
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aangepast sanitair33, tot het ontzeggen van medische bijstand aan de bestuurlijk aangehouden
personen34. Daarnaast waren heel wat klachten inzake bestuurlijke aanhoudingen gekoppeld aan het
gebruik maken van disproportioneel geweld – inclusief het gebruik van handboeien –, aan de uitvoering
van de fouillering en aan het blootstellen aan de publieke nieuwsgierigheid.
Tijdens het jaar 2013 ontving het Vast Comité P 49 klachten die betrekking hadden op een bestuurlijke
aanhouding. Opvallend hierbij is dat nagenoeg de helft van deze klachten gepaard ging met klachten
over het gebruik van (disproportioneel) geweld door de politiediensten. Ook opvallend waren het aantal
klachten over het al dan niet verstrekken van medische bijstand aan de aangehouden personen en over
het verstrekken van voldoende drinkwater. Deze klachten waren goed voor respectievelijk 10% en 15%
van de ontvangen klachten met betrekking tot een bestuurlijke aanhouding.
In één van de in 2013 ontvangen klachten werd medische bijstand geweigerd omdat de aangehouden
persoon niet voldoende middelen bij zich had om een dokter te kunnen betalen. Het ontbreken van een
regeling aangaande medische bijstand aan bestuurlijk aangehouden personen is zeker een pijnpunt op
het vlak van de verhaalbaarheid van de kosten. Wie betaalt immers die kosten? Deze vraag is nog meer
aan de orde wanneer de aangehouden persoon geen medische bijstand vraagt en de politiediensten de
mening toegedaan zijn dat dit wel degelijk nodig is, of nog sterker, wanneer de aangehouden persoon
deze medische bijstand uitdrukkelijk weigert. Wat dit uitdrukkelijk weigeren betreft, wordt hier
nogmaals verwezen naar de aanbeveling van het Vast Comité P dat er in deze omstandigheden een
gemotiveerd verslag van een arts zou opgemaakt worden35. Voor het geval de politiezone of de
gemeente zou overgaan tot de betaling van deze kosten rijst ook nog de vraag hoe het nu gesteld is met
de terugbetaling.
Waar de afgelopen jaren nauwelijks klachten ontvangen werden aangaande de drinkwatervoorziening
aan de bestuurlijk aangehouden personen, is dit nu toch wel een opvallend feit. Het belang van deze
drinkwaterverstrekking wordt onderstreept in de memorie van toelichting bij de wijziging van de wet op
het politieambt in 2007 wanneer wordt gesteld dat: “Het recht op eten en drinken en het gebruik van
aangepast sanitair tijdens een vrijheidsberoving maakt deel uit van de bescherming van de fysieke
integriteit en de menselijke waardigheid. Het doen onthouden van voedsel, drank en aangepast sanitair
gedurende een vrijheidsberoving wordt door de internationale rechtspraak immers gekwalificeerd als
onmenselijke behandeling”36.
Een steeds weerkerende vaststelling is de gebrekkige motivering of zelfs het ontbreken van een
motivering voor een bestuurlijke aanhouding. Ook uit de klachtendossiers van het jaar 2013 blijkt dat
niet steeds een adequate motivering geformuleerd wordt die de bestuurlijke aanhouding rechtvaardigt.
Er wordt te dikwijls met stijlformules of met te algemene bewoordingen gewerkt, waarbij men
voorbijgaat aan het criterium van de ‘volstrekte noodzaak’. Zo wordt in vele gevallen slechts “verstoring
van de openbare orde” vermeld, zonder te preciseren waaruit deze verstoring daadwerkelijk bestaat en
zonder de volstrekte noodzaak ervan te duiden. Ook worden de initiatieven die de politiediensten
ondernomen hebben om de aangehouden persoon op andere gedachten te brengen vooraleer zij
beslissen om over te gaan tot een bestuurlijke aanhouding onvoldoende of zelfs helemaal niet
weergegeven in het verslag of in het register. Deze gebrekkige motivering of het ontbreken van een
motivering zijn de voornaamste redenen waarom de wettigheid van de aanhouding niet kan nagegaan
worden. De voorbeelden van veroordelingen wegens willekeurige vrijheidsberovingen van
politieambtenaren die opgenomen werden in het jaarverslag 2011 van het Vast Comité P tonen nochtans
de noodzaak aan van een correcte en omstandige motivering van een bestuurlijke aanhouding. In één
geval oordeelt het hof van beroep dat de bestuurlijke aanhouding niet absoluut noodzakelijk was voor de
vrijwaring van de openbare rust en dat er geen aanwijzingen of omstandigheden waren dat de
aangehouden personen zich voorbereidden om een strafbaar feit te plegen dat de openbare rust of
veiligheid ernstig in het gedrang bracht. Het hof van beroep herinnert eraan 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. In een tweede geval stelt de
rechtbank vast dat de aangehouden persoon niet werd geïnformeerd nopens de precieze reden van de
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Art. 33sexies Wet Politieambt.
Art. 31quinquies Wet Politieambt.
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bestuurlijke aanhouding en dat uit het dossier hooguit kan worden afgeleid dat het de bedoeling was om
de aangehouden persoon te kalmeren. Nog in een ander geval oordeelt de rechtbank dat bij een
opsluiting wegens openbare dronkenschap de politieambtenaar willekeurig te werk gegaan is of in een
gril gehandeld heeft, zonder enige regel te kunnen aangeven tot staving van zijn optreden, temeer daar
de staat van dronkenschap tegengesproken wordt door getuigen en de verklaringen van de
politieambtenaar tegengesproken worden of aan elkaar tegengesteld zijn. Daartegenover staat dat in
een laatste geval de rechtbank tot een vrijspraak komt van de vervolgde politieambtenaren en stelt dat
in casu er geen objectieve elementen zijn die voldoende zijn om te beschouwen dat de
politieambtenaren niet de waarheid spreken met betrekking tot de houding van de bestuurlijk
aangehouden persoon die hun beslissing om hem bestuurlijk aan te houden gerechtvaardigd zou
hebben37.
In één van de in 2013 ontvangen klachten gaf men als reden voor de bestuurlijke aanhouding op
“dreigde de openbare orde te verstoren”, daar waar uit artikel 31 Wet Politieambt toch blijkt dat dit op
zich geen voldoende reden is om een persoon bestuurlijk aan te houden.
In een ander dossier blijkt de reden van de bestuurlijke aanhouding niet overeen te stemmen met de
werkelijkheid wanneer er opgegeven wordt “verstoring van de openbare orde” in plaats van “openbare
dronkenschap”. Deze nuance geeft wel een verschil in de minimumtermijn van de opsluiting. Bij
openbare dronkenschap is deze immers twee uur, daar waar bij de verstoring van de openbare orde
geen minimumtermijn voorzien is.
Wat die openbare dronkenschap betreft, kan eveneens gesteld worden dat de motivering van de reden
tot opsluiting dikwijls tekortschiet en gewoonlijk beperkt wordt tot “openbare dronkenschap”. Nochtans
stelt de besluitwet ter beteugeling van dronkenschap dat de openbaar dronken persoon slechts kan
opgesloten worden indien hij wanorde, schandaal, of voor een ander of voor hem zelf gevaar
veroorzaakt38. Ook wanneer deze bijkomende reden dan toch vermeld wordt, dan worden niet steeds de
elementen weergegeven die tot deze reden doen besluiten, zodat de rechtvaardiging van de reden ook
niet echt kan nagegaan worden.
Uit de binnengekomen klachten inzake bestuurlijke aanhoudingen wegens openbare dronkenschap blijkt
dat de aangehouden personen dikwijls de mening zijn toegedaan dat dergelijke aanhouding onwettig is
daar zij niet onderworpen werden aan een ademtest of ademanalyse. De besluitwet ter beteugeling van
de dronkenschap, die de bestuurlijke aanhouding van openbaar dronken personen mogelijk maakt,
schrijft echter dergelijke ademtest of ademanalyse niet voor. De politiediensten dienen dan ook niet over
te gaan tot een ademtest of ademanalyse in geval van openbare dronkenschap. De besluitwet geeft
geen definitie van dronkenschap en heeft het ook niet over een kennelijke staat van dronkenschap, wat
de appreciatiemarge van de politiediensten ruimer maakt. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de
vaststellende politieambtenaar naar willekeur mag handelen. De rechtspraak van het Hof van Cassatie
stelt immers dat een persoon in dronken staat is wanneer deze uiterlijke kentekenen of symptomen
vertoont die erop wijzen dat hij zich derwijze onder de invloed van drank bevindt dat hij over de
aanhoudende beheersing van zijn daden niet meer beschikt zonder daarom nochtans noodzakelijk het
bewustzijn ervan verloren te hebben39. Er wordt dus wel een zekere graad van objectiviteit verwacht
vanwege de vaststellers. Dit kan zich onder andere veruitwendigen in het opleggen van
evenwichtsoefeningen, zoals het op één been staan of op een rechte lijn lopen, of het opleggen van
eenvoudige cognitieve testen, zoals rekensommen. Ook hier kan het belang van een adequate
motivering niet genoeg onderstreept worden.
Dat de politiediensten wel degelijk de nood ervaren om op een adequate manier verantwoording af te
leggen voor de wijze waarop ze omgaan met alle aspecten van de vrijheidsberoving blijkt uit de
vaststelling dat er binnen de politiediensten hieromtrent steeds meer werkprocessen worden
uitgeschreven of tools worden ontwikkeld40.
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Jaarverslag 2011 Comité P, 75-79.
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Wanneer gekeken wordt naar grootschalige aanhoudingen dient ook hier zeker de nodige aandacht
geschonken te worden aan de motivatie van de bestuurlijke aanhoudingen. Bij grootschalige
aanhoudingen komen daarenboven meerdere politieambtenaren in aanraking met de arrestanten en is
het niet steeds duidelijk wie, wat, wanneer en waarom gedaan heeft. Het gebrek aan adequate
communicatie zorgt hier dus voor problemen. In geval van grootschalige aanhoudingen zijn de
pijnpunten die zich manifesteren te vergelijken met deze in geval van een bestuurlijke aanhouding in het
algemeen. Alleen komen veel meer politiemensen in de verschillende stadia van de
aanhoudingsprocedure tussenbeide en dient dus extra aandacht geschonken te worden aan een goede
communicatie zodat de overname van de aangehouden personen, met daarbij steeds voldoende
aandacht voor het waarborgen van de rechten van die aangehouden personen, vlot kan geschieden.
Sinds 2006 hamert het Vast Comité P dan ook op het ontwikkelen van procedures om grootschalige
aanhoudingen in de meest ideale omstandigheden te laten verlopen41.
Het grote aantal aangehouden personen zorgt daarenboven voor specifieke problemen op het vlak van
accommodatie (o.a. sanitair), logistiek (o.a. het verschaffen van maaltijden en drinkwater) en
administratie (o.a. het invullen van het register van de vrijheidsbenemingen). Sinds 2011 beveelt het
Vast Comité P dan ook aan dat er steeds een capaciteitsstudie zou worden gemaakt om het
politiebestand te bepalen, alsook om de nodige omkadering te bieden voor een optimaal beheer van de
arrestanten wanneer het verzamelcentrum voor aangehouden personen gebruikt wordt42.
Tot slot mag bij het verrichten van een bestuurlijke aanhouding de rol die de officier van bestuurlijke
politie dient te vervullen in geen geval onderschat worden. De officier van bestuurlijke politie is immers
de spilfiguur bij een bestuurlijke aanhouding. Indien deze de aanhouding niet zelf verricht, moet hij deze
aanhouding wel nog handhaven, ze laten registreren in het register van de vrijheidsberovingen en moet
hij de bevoegde bestuurlijke politieoverheid op de hoogte (laten) brengen. Dit impliceert dat de officier
van bestuurlijke politie een evaluatie dient te maken van het legaliteits-, het subsidiariteits- en het
proportionaliteitsprincipe betreffende de bestuurlijke aanhouding. Op basis van de eerste drie elementen
moet hij dan beslissen om de aanhouding al dan niet te handhaven en desgevallend ook over de duur
ervan. Zonder een afdoende motivering van de bestuurlijke aanhouding is het voor de officier van
bestuurlijke politie eigenlijk niet mogelijk om een bestuurlijke aanhouding te handhaven. In de huidige
stand van zaken is het voldoende dat de officier van bestuurlijke politie verwittigd wordt van de
bestuurlijke aanhouding opdat deze de vereiste evaluatie zou kunnen maken. Hij dient hiertoe dus niet
ter plaatse te komen43. De vraag rijst dan ook of een dergelijke evaluatie van op afstand wel in alle
omstandigheden op even adequate wijze kan geschieden. Verder behoort het tot de
verantwoordelijkheid van de officier van bestuurlijke politie om de aanhouding te laten registreren en de
bevoegde bestuurlijke overheid te verwittigen. Dit impliceert dat de betrokken officier er zich effectief
moet van vergewissen dat dit dan ook daadwerkelijk is gebeurd.
Uit de voorbije jaren ontvangen klachten blijkt echter dat de rol van de officier van bestuurlijke politie
zich al te vaak beperkt tot het louter handhaven van een bestuurlijke aanhouding, zonder dat deze zich
evenwel vergewist heeft van de toestand. Dit is uiteraard ook een gevolg van het feit dat er, vooral
‘s nachts in kleinere politiezones, geen officier van bestuurlijke politie fysiek aanwezig is maar slechts
telefonisch verwittigd wordt. Wanneer de officier van bestuurlijke politie dan toch richtlijnen geeft, blijkt
dat deze niet steeds worden weergegeven in het verslag, register of proces-verbaal. Daarenboven
gebeurt het dat de officier van bestuurlijke politie, na een bestuurlijke aanhouding te hebben bevestigd,
nadien het register van de aangehouden personen niet meer viseert. In dat geval ontbreekt dan ook het
visum van de officier van bestuurlijke politie in het register van de vrijheidsbenemingen, wat er de facto
op wijst dat men in dergelijke omstandigheden weinig oog heeft voor het (doen) respecteren van de
mensenrechten.
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3.3

Conclusies

Om niet te vervallen in een willekeurige en wederrechtelijke vrijheidsbeneming mag het duidelijk zijn dat
het belang van de motivering van de bestuurlijke aanhouding niet kan onderschat worden. In deze
motivering moet men steeds het antwoord vinden op de vragen over het legaliteits-, het subsidiariteitsen het proportionaliteitsbeginsel, en dit in het licht van de concrete omstandigheden die geleid hebben
tot die welbepaalde bestuurlijke vrijheidsberoving. De officier van bestuurlijke politie, als
eindverantwoordelijke voor de handhaving van de bestuurlijke aanhouding, heeft hierin dan ook een
cruciale rol te vervullen.
De problemen die zich voordoen in geval van grootschalige aanhoudingen zijn vergelijkbaar met deze bij
aanhoudingen in het algemeen. Alleen komen hier meer politiemensen in aanraking met de bestuurlijk
aangehouden personen waardoor het niet altijd goed te reconstrueren is wie, wat, wanneer gedaan
heeft, zodat hieraan extra aandacht dient geschonken te worden.
Het Vast Comité P volgt reeds geruime tijd de problematiek van de bestuurlijke aanhoudingen op en zal
in de nabije toekomst een specifiek toezichtsonderzoek wijden aan deze problematiek.
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4

INBESLAGNAME VAN FOTO’S EN BEELDEN

4.1

Situering en samenvatting van het onderzoek

Een aantal klachten die het Vast Comité P ter kennis komen, betreffen het feit dat omstanders die een
politieoptreden filmen hun toestel afgenomen en de opgenomen beelden gewist zien worden. De vraag is
in welke mate de politie zich tegen het filmen (of fotograferen) mag verzetten en wat dit ‘verzet’ dan
concreet kan inhouden: mag de politie vragen de beelden te wissen of ze eventueel zelf wissen? Of kan
politieoptreden vrijelijk, dan wel onder voorwaarden, gefilmd worden?
Dezelfde vraag rijst ook met betrekking tot het fotograferen van – meestal fout of misplaatst
geparkeerde – dienstvoertuigen. Niettegenstaande het gaat om een voorwerp, kan aan de hand van de
nummerplaat en de datum-tijdaanduiding van de foto gemakkelijk achterhaald worden wie de
bestuurder was, waardoor er meteen sprake kan zijn van een persoonsgegeven.

4.2

Vaststellingen

De problematiek heeft het voorwerp uitgemaakt van verschillende standpunten verwoord in antwoorden
op parlementaire vragen, in rechtspraak en rechtsleer en in adviezen van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het laatst gekende standpunt is dit van de minister van Binnenlandse Zaken gegeven op 11 april 2014
als antwoord op een parlementaire vraag44. De minister stelt het volgende:
“Het loutere feit dat een burger beelden maakt van een politionele interventie vormt geen misdrijf.
De privacywet is slechts van toepassing vanaf het moment dat de politieambtenaren, of de personen die
het voorwerp uitmaken van de politionele interventie, op de beelden kunnen worden geïdentificeerd, en
dat de persoon die de beelden heeft gemaakt, het gebruik ervan niet tot privédoeleinden beperkt,
bijvoorbeeld door ze te verspreiden via internet.
De inbeslagname van de toestellen die gediend hebben om de beelden te maken en het wissen van de
beelden, zijn dus niet mogelijk op het moment van het nemen van de beelden, maar enkel wanneer de
inbreuk is vastgesteld, namelijk wanneer de beelden gepubliceerd zijn.
De privacywet sanctioneert deze niet toegelaten publicatie met een strafrechtelijke boete, en voorziet
een mogelijkheid om beroep in te stellen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend
in kortgeding”.
De minister pleit eveneens voor een gematigd en onderhandeld beheer van dergelijke situaties.
Dit antwoord sluit aan bij eerdere antwoorden op gelijkaardige vragen45.
Het spreekt voor zich dat het filmen of fotograferen van politievoertuigen – doorgaans wanneer die in
overtreding staan – evenmin verboden is.
Hieruit volgt dat het in beslag nemen van foto- en beeldmateriaal, het doen wissen van de opgenomen
beelden en het door de politieambtenaar zelf wissen van de beelden evenmin toelaatbaar is. Wat het
gerechtelijk beslag betreft, dient er immers een strafinbreuk voor te liggen en wat het bestuurlijk beslag
betreft, zoals geregeld in artikel 30 Wet Politieambt, valt moeilijk in te zien hoe het toestel een gevaar
kan betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van de personen en de veiligheid van
goederen, zijnde een van de voorwaarden waaronder het bestuurlijk beslag mogelijk is.
Onterecht wordt soms verwezen naar artikel 35 Wet Politieambt dat stelt dat de politieambtenaren
aangehouden, gevangen of opgehouden personen, buiten noodzaak, niet aan publieke nieuwsgierigheid
mogen blootstellen. Dit artikel – waarvan de niet-naleving niet rechtstreeks strafbaar werd gesteld maar
wel strafrechtelijk en onder voorwaarden onder artikel 151 (andere daden van willekeur) en
artikel 417bis e.v. Sw. (vernederende behandeling) – is immers een gedragsnorm voor de politie en niet
voor de burger of de pers. Het artikel betekent ook niet dat deze bepaling de politie het recht geeft om
44
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Vr. en Antw. Kamer 2013-14, 14 april 2014 (Vr. nr. 1462 T. VEYS).
Zie Vr. en Antw. Kamer 2006-07, 12 februari 2007, 29620-29621 (Vr. nr. 1130 F. DE MAN), Vr. en Antw. Kamer 2003-04,
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E. BREMS).
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het publiek te verhinderen om op een voor het publiek toegankelijke plaats getuige te zijn van
bijvoorbeeld een arrestatie.

4.3

Conclusies

Of met dit standpunt, dat het voordeel van de duidelijkheid heeft, de problematiek gans en blijvend
bestreken is, is niet echt duidelijk.
Dat het filmen of fotograferen onder het toepassingsgebied van de Wet Verwerking Persoonsgegevens
(8 december 1992) valt, lijkt niemand te betwisten. Vraag is of het filmen of fotograferen een
uitzondering vormt op de regel dat een en ander maar kan mits toestemming van de betrokken persoon.
Bepaalde rechtsleer meent dat geen uitzondering voorligt, ook niet in het geval een onwettigheid zou
gefilmd worden.
De wetgever heeft ten tijde van de goedkeuring van de Wet Verwerking Persoonsgegevens het gebruik
van gsm-toestellen met foto- en filmmogelijkheden ongetwijfeld niet kunnen voorzien; vandaag komen
daar nog dashcams bij.

4.4

Aanbevelingen

Het standpunt zoals vertolkt door de minister van Binnenlandse Zaken in haar antwoord op een
parlementaire vraag behoeft een ruime verspreiding binnen de politie nu niet anders dan kan
vastgesteld worden dat politiemensen soms menen dat het filmen of nemen van foto’s van hun optreden
of voertuig strafbaar gesteld is.
Het Vast Comité P van zijn kant volgt de problematiek verder op.
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5

PROBLEMATIEK VAN HET TAKELEN VAN NIET-INGESCHREVEN VOERTUIGEN
IN DE PZ BRUSSEL-ELSENE

5.1

Situering en samenvatting van het onderzoek

Sinds 2012 werden bij het Vast Comité P verschillende klachten ingediend betreffende takelingen van
niet-ingeschreven voertuigen, verricht door de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene (PZ 5339), die wat
vragen oproepen46.
Meer specifiek werden verscheidene voertuigen getakeld voor inbreuk op het artikel 3 van het koninklijk
besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen47. Dit artikel stelt dat personen die in
België verblijven de voertuigen die zij wensen in het verkeer te brengen inschrijven in het repertorium
van de voertuigen, zelfs indien deze voertuigen reeds in het buitenland zijn ingeschreven. Het verblijf in
België houdt in dat deze personen ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische
gemeente.
Hoewel het besturen van een voertuig dat correct ingeschreven is in het buitenland door een persoon
ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente wel degelijk een schending inhoudt
van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, zijn er in casu
geen wettelijke gronden om dat voertuig in beslag te nemen, lees te takelen.

5.2

Vaststellingen

De klachten ingediend bij het Vast Comité P betreffen altijd andere gevallen. Het kan gaan om een
Europese ambtenaar die zijn voertuig bestuurt dat in het buitenland ingeschreven is terwijl hij sinds vele
jaren ingeschreven is België; om een burger die in België verblijft en een al in het buitenland
ingeschreven voertuig invoert en naar het kantoor douane en accijnzen gaat om dat uit te klaren; of nog
om iemand die in België verblijft maar uitzonderlijk gebruik maakt van een in het buitenland
ingeschreven voertuig dat een naaste hem heeft uitgeleend.
Inzake niet-verzekering is de wet duidelijk. Het artikel 20 van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen48 stelt dat iedere officier
van gerechtelijke politie en iedere ambtenaar of agent van de openbare macht die bevoegd is om
proces-verbaal op te maken wegens overtreding van deze wet, beslag kan leggen op het rijtuig of op de
kentekenplaten ervan wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe een motorrijtuig dat in het verkeer is gebracht op de openbare weg of op een
van de in artikel 2, § 1, van deze wet bedoelde terreinen aanleiding kan geven, niet is gedekt.
Voorlopige instructies van het parket van Brussel van 17 oktober 200749 stellen dat een takeling wegens
niet-verzekering enkel zal gebeuren wanneer het bewijs van niet-verzekering formeel geleverd is op het
ogenblik van de inbeslagneming, dit wil zeggen wanneer de eigenaar van het voertuig verklaart dat het
voertuig niet geldig verzekerd is wanneer een bewijs van niet-verzekering werd voorgelegd (bijvoorbeeld
de verzekeringsmaatschappij bevestigt dat het voertuig niet verzekerd is).
Diezelfde instructies stellen dat die regel enkel van toepassing is op takelingen inzake niet-verzekering
en geen afbreuk doet aan de maatregelen toegepast in het kader van andere wettelijke bepalingen,
zoals bestuurlijke takelingen op grond van andere overtredingen zoals niet-inschrijving, hinderlijk
parkeren, enz. Dat de instructies van het parket niet-inschrijving vermelden als één van de redenen die
een bestuurlijke takeling rechtvaardigen, zorgt zeker voor enige verwarring.
Voorts is de beslissing om over te gaan tot de gerechtelijke of bestuurlijke inbeslagneming van een
voertuig verder uitgewerkt in drie omzendbrieven van de federale overheidsdienst Justitie50 alsook in
een scala van richtlijnen en nota’s uitgaande van de politiediensten.
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Dossiers 2012/110232, 2012/91763, 2012/87942, 2013/122253, 2013/115041, 2013/106236, 2013/80744, 2013/77773,
2013/75077, 2013/71341, 2013/12509, 2013/10320, 2013/7387 en 2014/3191.
KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 8 augustus 2001.
Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
BS 8 december 1989.
Parket van Brussel, afdeling politierechtbank, Inbeslagnemingen inzake niet-verzekering, voorlopige instructies aan de
politiediensten van het politiekanton van Brussel, 17 oktober 2007.
Omzendbrief nr. 62 van 20 juli 2005, omzendbrief nr. 062bis van 22 december 2005 en omzendbrief nr. 062ter van
20 juli 2007.

49

deel II: observatorium

Waarin is een gerechtelijke takeling dan te onderscheiden van een bestuurlijke takeling?
Gerechtelijke takelingen worden omschreven als takelingen waarvoor de kosten ten laste van het parket
zijn. Ze vereisen de voorafgaande toelating van het parket. Het gaat om, enerzijds, voertuigen die in
beslag worden genomen in het kader van een gerechtelijk onderzoek (als overtuigingsstuk dat nuttig
kan zijn voor het achterhalen van de waarheid of als voorlopige dwangmaatregel met het oog op
verbeurdverklaring, teruggave of bewaring van burgerlijke belangen, …) en, anderzijds, voertuigen die
in beslag worden genomen wegens niet-verzekering. Voor die laatste categorie moet er, als de nietverzekering bevestigd is, geen beroep worden gedaan op de parketmagistraat alvorens het voertuig in
beslag te nemen.
De
ministeriële
omzendbrief
nr. 062
van
20 juli 200551
benadrukt
inzake
gerechtelijke
inbeslagnemingen: “Behoudens in gevallen van niet-verzekering, komt het aan de procureur des
Konings, de arbeidsauditeur of de onderzoeksrechter toe te beslissen of het nodig is over te gaan tot een
gerechtelijke inbeslagneming. Ook in de hypothese dat een taking gebeurt op initiatief van de politie,
moet de magistraat van dienst of de titularis van het dossier zo snel mogelijk op de hoogte worden
gebracht”.
De bestuurlijke takeling omvat alle andere vormen van takeling waarvoor de kosten niet door het parket
worden gedragen. Het gaat voornamelijk over voertuigen geparkeerd voor inritten, voertuigen die een
gevaar vormen of het verkeer hinderen, maar ook takelingen wegens overmacht (brandweer, gevaar op
instorting, betoging, …) of nog kapotte voertuigen die achtergelaten zijn op de openbare weg.
Volgens de voornoemde voorlopige instructies worden voertuigen die wettelijk ingeschreven zijn in het
land van oorsprong beschouwd als zijnde verzekerd en worden ze dus geenszins getakeld wegens nietverzekering. Moeten ze dan wel het voorwerp uitmaken van een bestuurlijke takeling?
Wat voorziet de wet?
We herinneren aan het grondwettelijk beginsel dat stelt dat niemand van zijn eigendom kan worden
ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en
voorafgaande schadeloosstelling52.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer53 voorziet, in artikel 58bis, de immobilisering van het
voertuig als beveiligingsmaatregel (voertuig besturen zonder houder te zijn van een rijbewijs of wanneer
men vervallen is van het recht tot sturen) en, in de artikelen 61 en 61quater, de inhouding van het
voertuig (tijdelijk rijverbod). De niet-inschrijving van een voertuig is in dit geval niet beoogd door deze
artikelen.
Evenzo voorziet het artikel 30 van de wet op het politieambt54 de bestuurlijke inbeslagneming, in een
voor het publiek toegankelijke plaats, van voorwerpen die een gevaar betekenen voor het leven en de
fysieke integriteit van de personen en de veiligheid van goederen, met het oog op de handhaving van de
openbare rust en overeenkomstig de richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van een officier van
bestuurlijke politie.
Volgens ons betekent een niet-ingeschreven voertuig op de openbare weg geen (groter) gevaar voor het
leven en de integriteit van de personen en de veiligheid van goederen dan een correct ingeschreven
voertuig.
Uit aandachtige lezing van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van
voertuigen blijkt dat er op geen enkel ogenblik aangegeven is, zoals het geval is in het artikel 20 van de
wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, dat een officier van gerechtelijke politie en iedere bevoegde ambtenaar of agent van de
openbare macht beslag zou kunnen leggen op een niet-ingeschreven voertuig.
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Ministeriële omzendbrief van 20 juli 2005, nr. 062, betreffende: Gerechtskosten in strafzaken. Tarieven voor de takeling en
stalling van voertuigen. Richtlijnen en praktische bepalingen inzake gerechtelijke inbeslagnemingen. Erkenning van de
takeldiensten. Inventaris van de inbeslaggenomen voertuigen, beschikbaar op www.openbaarministerie.be.
Belgische Grondwet, artikel 16.
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, BS 27 maart 1968.
Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992.
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Evenzo stelt de omzendbrief van het College van procureurs-generaal van 15 maart 201255 duidelijk dat
de reglementering op de inschrijving het niet mogelijk maakt om het voertuig zelf in beslag te nemen,
behalve in geval van andere omstandigheden (een voertuig waarmee een misdaad of een wanbedrijf
gepleegd werd, een gestolen voertuig, …).

5.3

Conclusies

Een schending van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen
staat dit niet toe en zou niet als basis kunnen dienen voor de inbeslagneming van een niet-ingeschreven
voertuig, met inbegrip van het geval van een voertuig dat in België rijdt maar in het buitenland
ingeschreven is en bestuurd wordt door iemand die ingeschreven is in het bevolkingsregister in België.
Indien dat voertuig, om een andere reden, getakeld dient te worden, zal om de takeling te
rechtvaardigen bovendien die reden moeten worden opgegeven in het proces-verbaal dat zal worden
opgesteld en niet de eventueel vastgestelde niet-inschrijving.

5.4

Aanbevelingen

We bevelen de politiediensten aan om, indien nodig, hun interne richtlijnen aan te passen teneinde de
takeling te verbieden van voertuigen die enkel niet-ingeschreven zijn, met inbegrip van het geval van
een in het buitenland ingeschreven voertuig dat wordt bestuurd door een in België ingeschreven
persoon.
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Omzendbrief nr. 2/2012 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep van 15 maart 2012,
betreffende: Het gebruik op Belgisch grondgebied van Duitse tijdelijke nummerplaten (“Kurzzeitkennzeichen”).
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C. TOEZICHTSONDERZOEKEN
1

CIC

1.1

Situering en samenvatting van het onderzoek

Het Vast Comité P besliste tijdens de plenaire vergadering van 10 mei 2012 een nieuw
toezichtsonderzoek “ASTRID” te openen. Het onderzoek werd geopend naar aanleiding van een
bespreking tijdens de parlementaire begeleidingscommissie, die vond dat er de laatste tijd nogal veel
parlementaire vragen waren met betrekking tot dit domein. Het Comité P voerde reeds onderzoek56 in
dit domein van 2003 tot 2009, meer bepaald werd de evolutie van de implementatie van het ASTRIDproject binnen de geïntegreerde politie opgevolgd.

1.2

Vaststellingen

Door middel van diverse analyses, bezoeken en hearings werd geprobeerd een actueel beeld te schetsen
(van de verdere implementatie) van het ASTRID-project. Hierbij werden zowel respondenten
aangesproken binnen de gebruikersgroep ASTRID als binnen de diverse overleg-, beleids- en
sturingsorganen, zowel intern als extern de geïntegreerde politie.
Uit onderzoek moet worden vastgesteld dat er geen probleemdomeinen lijken te zijn binnen het ASTRIDproject. Slechts een drietal dossiers kon onmiddellijk gerelateerd worden aan dit toezichtsonderzoek
(“Brusselse dispatchings”, “Coördinatie, efficiëntie en effectiviteit van het politieoptreden bij zich
verplaatsende verdachten” en “Beheer van de radioposten binnen de politiezone Mons-Quévy”). Wel
stellen we vast dat er in de periode van augustus 2012 tot juli 2013, 7 klachten waren met betrekking
tot het gebruik der talen door de CIC’s. Dit is relatief weinig aangezien er jaarlijks bijna 3 miljoen
oproepen zijn. Bovendien worden deze oproepen voornamelijk beantwoord door neutrale call-takers die
geen politiemensen zijn en ressorteren onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.
De parlementaire vragen (aanleiding tot het onderzoek) hadden bijna uitsluitend betrekking op de
radiodekking. De bezorgdheid rond de radiodekking werd ons ook bevestigd door de VCLP, het RCG
(Raadgevend Comité van Gebruikers) en de federale politie. De NV ASTRID is zich bewust van deze
problematiek en nam deze prioritair op in haar nieuwe beleidsplan.
De NV ASTRID (die eind 2011 ongeveer 52.000 abonnementen telde) meldt ons dat de kwaliteit van de
dienstverlening en de goede en continue werking van de systemen de grootste prioriteit geniet maar dat
ondertussen de meeste installaties 10 jaar oud en aan vervanging toe zijn. De NV ASTRID werkte een
nieuw bedrijfsplan uit. Hierin werd voorzien in het vervangen van materiaal, het verbeteren van de
dekking, het verbeteren van de veiligheid, het vervangen van transmissie door IP-technologie en een
betere straalverbinding teneinde het netwerk stabieler te maken. Wat de radiodekking betreft, werden
435 masten geplaatst in uitvoering van het beheerscontract en sinds 2005 nog eens 79 bijkomende
masten. Er werden daarbovenop nog 180 dekkingsproblemen geïnventariseerd en de lijst werd
opgedeeld in 4 prioriteiten. Om een indoor-radiodekking van 100% over het hele land te bekomen, schat
de NV ASTRID dat er in totaal 1.500 masten nodig zouden zijn. Hierbij is het ook nog wachten op het
uitvoeringsbesluit met betrekking tot de verplichtingen van de bouwheer bij de bouw van nieuwe, grote
bouw- en infrastructuurwerken. Wat de koppeling van de Tetra-systemen in de grensstreken betreft,
werd de kostprijs berekend op ongeveer 6 miljoen euro. Voorlopig werd nog niet beslist om hierin te
investeren. Volgens de NV ASTRID is de lokale politie niet echt vragende partij, wat echter
tegengesproken wordt in het evaluatierapport opgesteld door de VCLP.
Het verhaal van de 112-centra vordert maar traag. Dit wordt bijna unaniem bevestigd door alle
respondenten.
De NV ASTRID bemerkt de tendens dat de politiezones op hun stappen lijken terug te keren met
betrekking tot het gebruik en de huur van een dispatch/S (eigen lokale dispatching). Deze tendens zou
vooral ingegeven zijn door financiële redenen. De VCLP daarentegen is eerder voorstander van lokale
dispatchings als enige mogelijkheid om een integraal (lokaal) veiligheidsbeleid uit te bouwen aangezien
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er momenteel binnen de CIC’s nog steeds geen oplossing is om gevolg te geven aan de niet-dringende
oproepen en ploegen te sturen op basis van informatiestromen (die momenteel noch technisch, noch
organisatorisch beheerd kunnen worden door de CIC’s).
Voor het eerst hadden wij contact met één van de twee regeringscommissarissen ASTRID. Zij hebben
geen direct contact met de politiediensten maar waken erover dat de politiek van de NV ASTRID conform
is met de politiek van de regering.
Volgens CGOO bieden de voordelen van het ASTRID-project ontegensprekelijk een grote meerwaarde in
het geëvolueerde politielandschap. Niettemin wordt gesteld dat er zeker verbeterpunten en
vernieuwingen nodig zijn teneinde het systeem maximaal te benutten: (1) op het terrein is er
onvoldoende kennis met betrekking tot het gebruik en de mogelijkheden van het materieel, (2) de
operationeel verantwoordelijken zijn nog niet doordrongen van de noodzaak om een radiopost in bezit te
hebben, (3) er zijn onvoldoende oefeningen om de multidisciplinaire communicatie onder de knie te
krijgen, (4) er moet nog steeds voldoende aandacht worden besteed aan de uitbreiding van de
radiodekking om enerzijds de dienstverlening op het terrein te optimaliseren en anderzijds de veiligheid
van de tussenkomende ploegen te waarborgen, (5) de politie moet betrokken worden bij de
toekomstgerichte beslissingen van de NV ASTRID, (6) de Dirco’s zouden niet enkel een ondersteunende
maar vooral ook een sturende rol moeten kunnen spelen in bv. het opstellen van de PIP’s van de
politiezones in hun arrondissement. Zo zou het CIC ook beter kunnen inspelen op de noden van de
zones en door de doorgedreven trainingen garant kunnen staan voor een kwaliteitsvolle dispatching,
(7) het streven naar een ‘real time intelligence’ of de betrachting om politionele informatie zo efficiënt
en effectief mogelijk te verwerken in functie van de bestuurlijke en gerechtelijke politieactiviteiten door
een geïntegreerde werking tussen de CIC’s en AIK’s, (8) verder werken aan een oplossing voor mobiele
datacommunicatie (nu is het ASTRID-netwerk hiervoor te beperkt), (9) voldoende goed opgeleide
neutrale call-takers, (10) de huidige personeelsformatie (politiepersoneel) opgevuld houden met een oog
naar de toekomst (de eerste jaren zijn er veel pensioneringen binnen de CIC’s), (11) het verder
uitwerken van het project 112 en het wegwerken van de complexiteit van de multidisciplinaire calltaking, (12) het verder uitwerken van de beheerscontrole vooral met betrekking tot de dispatching en
dit op basis van (operationele) indicatoren.
De VCLP concludeerde dat: (1) het noodzakelijk is om de lokale politie (bij monde van de VCLP) te
betrekken bij alle verbeteringsvoorstellen, (2) de ASTRID-technologie vast en zeker vele voordelen biedt
(o.a. communicatie in geval van rampen of andere evenementen, mono- en multidisciplinaire
communicatie, …), (3) de ASTRID-toepassingen herdacht moeten worden gezien de toekomstige
operationele samenwerkingsverbanden tussen alle partners die zullen meewerken aan de plannen van
“Integrale Veiligheid”, (4) het huidige provinciale CIC-concept van call-taking/dispatching dringend dient
te worden herzien in het licht van de nieuwe politiestructuur en de aangekondigde ‘optimalisatie van de
federale politie’, (5) men dient te overwegen niet langer strikt vast te houden aan een 101-dispatching
op provinciaal vlak, maar wel op zonaal of interzonaal vlak teneinde een geïntegreerde dienstverlening
(101, niet-101 en sommige niet-politionele oproepen) te kunnen opzetten en (6) het van primordiaal
belang is dat de grootste groep gebruikers, zijnde de lokale politie, haar stem kan laten horen aan haar
“facilitators”, namelijk de diensten binnen de federale politie en de NV ASTRID.
Bij een bezoek aan de ASTRID USER DAYS merkten wij enige ongerustheid op over: (1) de financiering
van het uitvoeren van het beleidsplan van de NV ASTRID, (2) de uitvoering van artikel 22 van de wet
van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, (3) de
radiodekking en (4) het gebrek aan kennis van de ASTRID-middelen, niet alleen bij de gebruikers op het
terrein maar ook bij de leidinggevende niveaus.
Op een studiedag van Politeia werden wij vooral gewaarschuwd dat een eventuele schaalvergroting van
de politiezones vast en zeker haar invloed zal hebben op de diverse mogelijkheden tot call-taking en
dispatching.
Een bezoek aan het CIC ANT leerde ons o.a. dat: (1) de opneemtijden van de binnenkomende
telefoonoproepen zijn achteruitgegaan wegens onvoldoende capaciteit in neutrale call-takers, (2) bij
achtervolgingen men vaststelt dat de coördinatie verbetert en er meer intercepties in dit kader worden
uitgevoerd, (3) er dringend behoefte is aan tactische procedés voor achtervolgingen en training met het
oog op het uitvoeren van het politiealarm en (4) het CIC ANT vragende partij is voor een betere
samenwerking tussen het CIC en het AIK.
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1.3

Conclusies

Alle respondenten zijn het er roerend over eens dat het ASTRID-project een grote meerwaarde biedt in
het geëvolueerde en nog steeds in evolutie zijnde politielandschap dat gekenmerkt is door een
geïntegreerde en multidisciplinaire werking. Er is blijvend kritiek op het ASTRID-project omdat men
steeds verbeteringen en systemen wenst – met het oog op een maximale benutting – die worden
aangepast aan de snel evoluerende technologische mogelijkheden en politionele behoeftes en de NV
ASTRID hieraan niet (tijdig) kan voldoen of dat er een te hoog prijskaartje hangt aan de gewenste
aanpassingen en vernieuwingen. Ontegensprekelijk zal het beleidsplan van de NV ASTRID en het
optimalisatieplan van de federale politie bijdragen tot het wegwerken van meerdere verbeterpunten en
kritiek op het systeem.

1.4

Aanbevelingen

Het is belangrijk dat alle partijen – die het, afhankelijk van de doelstellingen en het budget van hun
organisatie, niet altijd eens zijn – samen verder werken aan de uitbouw van het ASTRID-project waarbij
het uiteraard belangrijk is dat blijvend gezocht wordt naar de best aangepaste oplossing voor de
operationele terreinondersteuning maar waarbij ook rekening gehouden wordt met de kostprijs.
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2

WOONSTCONTROLE

2.1

Situering en samenvatting van het onderzoek

De wetgever heeft geoordeeld dat een bevolkingsregister moet worden opgericht in elke gemeente
waarin de hoofdverblijfplaats van Belgen en vreemdelingen wordt opgenomen57.
De bevolkingsregisters omvatten een strikte vorm van registratie van de bevolking. In de 19e eeuw
koppelde de wet van 2 juni 1856 het houden van gemeentelijke bevolkingsregisters aan de tienjaarlijkse
uitgevoerde volkstellingen. Deze dienden als basis voor het berekenen van het jaarlijks bevolkingscijfer,
wat evolueerde naar een informatie- en controle-element voor de gemeente inzake het beheer van haar
bevolking. Hun nut werd geleidelijk uitgebreid met de groeiende tussenkomst van de Staat in het
economisch en sociaal leven58.
De inschrijving in het bevolkingsregister is dikwijls een substantieel vormelement in verschillende
reglementeringen. In BELGIË is elke administratieve handeling hierop gebaseerd. Een verschil tussen de
werkelijkheid en de informatie in het bevolkingsregister kan dus de toepassing van die reglementeringen
vervalsen.
De bestaande reglementering bepaalt welke procedure door de burger moet worden gevolgd om een
hoofdverblijfplaats in BELGIË aan te vragen. Deze procedure voorziet onder meer in een controle van de
hoofdverblijfplaats en de gezinssamenstelling. De gemeentebesturen kunnen aan de politiediensten de
opdracht geven om deze controle voor hen uit te voeren.
Aangezien het Vast Comité P jaarlijks meerdere klachten van burgers ontvangt over de wijze waarop
deze controles hoofdverblijfplaats door de politiediensten zijn uitgevoerd, besliste het een
toezichtsonderzoek te openen.

2.2
2.2.1

Vaststellingen
Methodologie

De controle van de hoofdverblijfplaats is een opdracht die de lokale politiezones op vraag van de
bestuurlijke overheden uitvoeren. Het politielandschap telt momenteel 195 lokale politiezones. Omdat
het in eerste instantie wenselijk was om een overzicht te maken van de politiezones die deze taak
effectief in opdracht van de bestuurlijke overheden uitvoeren, werd deze vraag per e-mail gesteld aan
de korpschefs.
Verder waren een eerste lezing van de vigerende reglementering, van de informatie beschikbaar intern
het Comité P en van de informatie via open bronnen noodzakelijk om een gepaste methodologie voor dit
toezichtsonderzoek te bepalen. Een belangrijke bron intern het Comité P is de databank met
klachtendossiers.
Om verder onderzoek te kunnen verrichten in dit domein, was het voor de onderzoekers noodzakelijk
om in eerste instantie bij de burgers zelf na te gaan of zij naar aanleiding van de wijziging van hun
hoofdverblijfplaats bezoek van de politie hebben gekregen. Via de bevraging van de burger zou zicht
kunnen worden gekregen op het feit of de politie al dan niet een woonstcontrole ter plaatse uitvoerde,
welke politionele onderzoekshandelingen worden verricht maar eveneens hoe de burger dit alles ervoer.
Om een dergelijke enquête onderzoeksmatig beheersbaar en uitvoerbaar te houden, werd ervoor
geopteerd om door middel van een toevalsgewijze gestratificeerde steekproef 12 politiezones te
selecteren. Deze politiezones zijn AARSCHOT, ANTWERPEN, ARLON/ATTERT/MARTELANGE/HABAY,
BRUNO, CHARLEROI, HERKO, LA MAZERINE, NIVELLES-GENAPPE, RIHO, SECOVA, SINT-GILLISWAAS/STEKENE en WESER-GÖHL.
Na het verkrijgen van de noodzakelijke toelatingen van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer om een steekproef van gezinshoofden uit het Rijksregister te bekomen, werden
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Art. 1, § 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten
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natuurlijke personen, BS 3 september 1991.
Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, Parl. St.
Senaat 1990-91, nr. 1150-1, 1.
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deze gegevens bij de bevoegde diensten van de FOD Binnenlandse Zaken aangevraagd. Voor elk van de
12 geselecteerde politiezones werd een lijst van de 125 laatst ingeschreven gezinshoofden bekomen,
komende van buiten de gemeente van inschrijving, zijnde een externe mutatie. Uit literatuuronderzoek
was immers gebleken dat sommige gemeenten mogelijk de interne mutaties niet onderwerpen aan een
woonstcontrole. Voor meergemeentezones werden a rato van het aantal inschrijvingen in elk van de
gemeenten deze 125 gezinshoofden verdeeld per gemeente. In totaal bevatte de steekproef
Rijksregister aldus 1 500 adressen van gezinshoofden.
Een vragenlijst werd in de periode maart-mei 2012 gestuurd aan 1 412 gezinshoofden. De overige 88
gezinshoofden waren met zekerheid ingeschreven op een referentieadres of verbleven in een
asielcentrum, adressen waarvoor de politie in de praktijk geen controle zou uitvoeren. Er werden 423
antwoorden ontvangen, wat een respons geeft van 30%.
Voor deze steekproef van gezinshoofden uit het Rijksregister werd aan de federale politie gevraagd om
in de algemene nationale gegevensbank (afgekort als ANG) na te gaan of de gezinshoofden al dan niet
geseind stonden met een te nemen maatregel en/of de politiediensten voor de periode van de verhuizing
die in dit onderzoek in aanmerking werd genomen een raadpleging in de ANG hadden verricht (logging).
Door deze gegevens te analyseren, kan worden nagegaan in welke mate politiediensten bij
woonstcontroles de ANG raadplegen en de te nemen maatregelen uitvoeren.
In elk van de 12 politiezones werden er op verschillende niveaus gesprekken gevoerd: het niveau beleid
van de politiezone (korpschef en/of verantwoordelijke voor de wijkwerking), het niveau middenkader en
de wijkagenten die dagdagelijks de taak uitvoeren. De resultaten van de enquête bij de bevolking, de
voor de politiezone bij het Comité P gekende dossiers en de resultaten van de ANG-analyse vormden
hierbij een belangrijke input. Het onderhoud gebeurde in de vorm van een focusgesprek waarbij
meerdere personen rond de tafel reflecteren over de gestelde vragen. De gesprekken verliepen steeds in
een zeer positieve en constructieve sfeer.
Tijdens de gesprekken met politiemedewerkers werd meermaals verwezen naar de standpunten van de
gemeentelijke overheden, wat eigen is aan de vaststellingen hoofdverblijfplaats.
Na het bezoek aan de politiezones werd de visie op en de tevredenheid van de gemeentebesturen over
de uitvoering van de controles hoofdverblijfplaats als ontbrekende sleutel ervaren. Vervolgens werd aan
de burgemeesters een brief gestuurd met de vraag of de onderzoekers een gesprek mochten hebben
met de verantwoordelijke bevolking van de gemeente(n). In alle 31 gemeenten, behorende tot de 12
politiezones, vond een gesprek plaats met de verantwoordelijke bevolking en/of medewerkers. Op een
uitzondering na, verliepen de gesprekken steeds in een zeer positieve en constructieve sfeer.

2.2.2

Overheidsgericht

Sinds lange tijd vertrouwen gemeentelijke overheden het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats toe aan
de politie. Ten minste twee gemeenten in het land vormen een uitzondering op deze regel want zij
geven de politie geen opdracht om dergelijke controles uit te voeren. De samenwerking met de diensten
bevolking loopt over het algemeen goed. Indien evenwel de gemeenteraad deze taak toewijst aan de
politie, dan moet dit gebeuren op basis van een gemeentelijke verordening. In vele gevallen lijkt dit
echter miskend of in de vergetelheid geraakt te zijn. Tussen de gemeentebesturen en de politie bestaan
er meestal wel mondelinge instructies die sinds jaren worden doorgegeven, maar zelden zijn er formele
richtlijnen waardoor overal te lande op zeer diverse wijze wordt gewerkt.
Dit fenomeen van de vervaagde, vergeten of verdwenen richtlijnen werd de afgelopen jaren nog
versterkt door de politiehervorming van 2000-2002 waarbij deze opdracht, die voorheen tot de taken
van de voormalige gemeentepolitie behoorde, werd overgedragen aan de lokale politie en meestal
dezelfde politieambtenaren deze taak zijn blijven uitvoeren zonder meer.
Eveneens verworden tot de gewoontes is de realiteit dat niet elke verandering van hoofdverblijfplaats
overal wordt onderzocht niettegenstaande dit in de Algemene onderrichtingen van de FOD Binnenlandse
Zaken betreffende het houden van de bevolkingsregisters wordt gesteld. In de praktijk bestaan er haast
overal afwijkingen voor rusthuizen, bepaalde instellingen of gevangenissen en op zijn minst in twee
gemeenten bestaat de belangrijke uitzondering dat interne verhuizingen steevast niet worden
onderzocht o.a. door capaciteitsproblemen bij de politie. Hierdoor blijven een aantal adreswijzigingen
onder de radar.
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De meest gangbare wijze waarop de politieambtenaren op het terrein kennis krijgen van de
verwachtingen van de gemeentelijke overheden is via een invulformulier. Deze invulformulieren, die
verschillen van gemeente tot gemeente, bevatten rubrieken waarop in de meeste gevallen een expliciete
‘ja’ of ‘nee’ vanwege de wijkagent wordt verwacht over het al of niet wonen van de burger op het
aangegeven adres. Deze feitelijkheid waarmee de gemeenten van de politie een ‘bestuursbeslissing’
vragen, bleek in minstens een van de gemeenten ook verkeerdelijk te geschieden vanuit de vaste
overtuiging dat de beslissing toekomt aan de politie. En dit zelfs in die mate dat men er verwacht dat de
politie zelfs de uiteindelijke beslissing neemt over de hoofdverblijfplaats na het inwinnen van het advies
van andere gemeentelijke diensten zoals stedenbouw.
Een aantal gemeenten gebruikt de passage van de politie voor de woonstcontrole om tegelijkertijd
opdrachten mee te geven in het domein van stedenbouw of de controle op de huis- of busnummering.
Op het terrein wordt hier een belangrijke tegenstrijdigheid vastgesteld. Enerzijds blijkt dat gemeenten
dergelijke bijkomende opdrachten opleggen, terwijl een deel van de politieambtenaren hiermee niet
akkoord gaat en deze opdrachten daarom beperkt tot niet uitvoeren. Anderzijds blijkt dat waar de
gemeenten dit niet vragen, politieambtenaren soms van mening zijn dat het nagaan van de leef- en
woonomstandigheden belangrijk is en zij er zelf terdege rekening mee houden bij het opstellen van hun
advies, terwijl sommige gemeentelijke diensten vinden dat dit te ver gaat. Naast het feit dat dit
bijkomende capaciteit vraagt van de politie, kan wettelijk geen enkele inschrijving als hoofdverblijfplaats
worden geweigerd om redenen van veiligheid, gezondheid of problemen inzake urbanisme of ruimtelijke
ordening.
Tegenstrijdige verwachtingen en overtuigingen konden ook worden vastgesteld tussen de ambtenaren
van de politie en de gemeente wat de ambtshalve schrappingen betreft. Sommige wijkagenten maken
nooit voorstellen tot ambtshalve schrappingen, anderen vinden dat een onregelmatige situatie snel moet
worden stopgezet, terwijl gemeentelijke ambtenaren het ambtshalve schrappen volgens de richtlijnen
als allerlaatste stap moeten hanteren. Wijkagenten stellen ter zake vaak feedback te ontberen over de
motieven van de beslissing van de gemeente.
Op één uitzondering na, blijkt de termijn van acht werkdagen bijna nergens te worden gehaald en dit
komt in belangrijke mate door het tijdverlies dat wordt opgelopen door het heen en weer zenden van de
documenten tussen de diverse diensten binnen en buiten de politie. Het winnen aan efficiëntie door het
digitaal overzenden alsook het hergebruiken van de resultaten van woonstcontroles in het raam van
andere doeleinden, zoals bv. samenwoonst of vreemdelingenwetgeving, zijn zeldzame goede praktijken.
Over de samenwerking met de diensten van het OCMW vallen in de meeste zones negatieve ervaringen
te noteren. Politieambtenaren beklagen zich o.a. over het feit dat de medewerkers van het OCMW zich
verschuilen achter het beroepsgeheim om geen informatie te moeten verstrekken wanneer ze bv. het
werkelijke adres van een burger wensen te kennen i.p.v. het referentieadres. In dergelijke gevallen zijn
politieagenten van mening dat het OCMW soms het plegen van sociale fraude faciliteert.
De politie ondervindt in een aantal gevallen ook rechtstreeks of onrechtstreeks hinder van de
sputterende samenwerking op het niveau van de gemeentelijke diensten, in het bijzonder tussen de
dienst stedenbouw en de dienst bevolking. Niet zelden vraagt de dienst bevolking aan de politie om bij
woonstcontroles ook rekening te houden met stedenbouwkundige aspecten.
Op de soms lange uitvoeringstermijnen na, is gebleken dat de meerderheid van de woonstcontroles
wordt uitgevoerd tot tevredenheid van de bestuurlijke overheden, maar dit resultaat is bijna nergens het
gevolg van een planmatige, doordachte aanpak en wordt bereikt op een routinematige wijze met slechts
een beperkte structurele opvolging of bijsturing vanwege de korpsleiding.
Wanneer in het algemeen wordt gesteld dat de politie werkt tot tevredenheid van de gemeentelijke
ambtenaren, dan wordt er door hen toch af en toe gewag gemaakt van individuele afwijkingen in de
kwaliteit van de woonstonderzoeken afhankelijk van de wijkagent in kwestie. Er zijn op dagdagelijkse
basis wel occasionele contacten tussen de uitvoerders op het terrein en de medewerkers van de dienst
bevolking, maar er is in vele gemeenten evenwel weinig structureel overleg op periodieke basis.
Sommige politiechefs gaan hierbij wat te gemakkelijk uit van het principe dat wanneer ze geen klachten
ontvangen van de gemeentelijke overheden, alles wel goed zal verlopen. Tijdens het onderzoek zijn
evenwel her en der terugkerende knelpunten naar voor gekomen die opgelost zouden kunnen worden
door periodiek structureel overleg in plaats te stellen.
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2.2.3

Burgergericht

Het louter controleren van het hoofdverblijf van een persoon mag dan wel niet worden beschouwd als
een schending van de privacy, dit wil nog niet zeggen dat men zomaar de woning mag binnengaan.
De politieambtenaren verkrijgen meestal wel de toegang tot de woning maar ze mogen daartoe geen
dwang gebruiken en moeten de toelating vragen om tot de woning te worden binnengelaten voor een
woonstcontrole. In de praktijk blijkt deze toelating wel eens minder expliciet te worden gevraagd en
bovendien dient ze wettelijk niet formeel te worden genoteerd, in tegenstelling tot wat bv. bij een
opsporing ten huize of een huiszoeking met toestemming moet gebeuren. In de praktijk levert dit
blijkbaar geen grote problemen op want slechts een minderheid van de bevraagde burgers vond de
uitgevoerde woonstcontrole een inbreuk op hun privacy. Maar de burger kan ook moeilijk anders dan de
politieambtenaar tot zijn woning toelaten, wil hij zijn woonst bewijzen. De vigerende wetgeving en de
onderrichtingen gaan immers uit van de hypothese dat de burger zijn hoofdverblijfplaats moet bewijzen
en hij ipso facto de controlerende ambtenaar in de woning zou moeten binnenlaten om de controle te
laten verrichten. De burger wordt zo onrechtstreeks onder dwang gezet om de controlerende
ambtenaar, meestal de politie, tot de woning toe te laten zonder dat zijn toestemming daartoe formeel
moet worden opgenomen.
Wijkagenten verschillen ook van mening over de noodzaak van een plaatsbezoek of de noodzaak om
effectief tot de woning te moeten worden binnengelaten en sommigen twijfelen ook aan de legitimiteit
ervan. Een aantal wijkagenten gaan evenwel te ver als ze na de weigering om toegelaten te worden tot
de woning een expliciet negatief advies verstrekken voor de woonstcontrole in plaats van geen advies te
verstrekken. Dit is wel een belangrijk onderdeel van een woonstcontrole maar niet het enige criterium
waarop kan worden beslist.
Het “loutere” feit dat een politieambtenaar zich de toegang kan verschaffen tot de woning roept op zich
reeds vragen op in verband met de schending van de privacy, maar dit geldt evenzeer voor alles wat
komt kijken bij het zoeken naar bewijzen van effectieve bewoning. Wijkagenten getuigen in dit verband
over diverse onderzoekshandelingen die de facto verregaande inmenging in de privacy van de burger
kunnen inhouden. Volgens hen zijn de meeste burgers in orde met hun hoofdverblijfplaats maar komt
het door de “zoektocht naar de frauderende minderheid” dat de controles ook bij het overgrote deel van
de bevolking vaak onnodig diepgaand gebeuren. Het is voor de politiemedewerkers ook niet steeds
duidelijk hoever deze controles mogen gaan.
De meeste wijkagenten voeren een proportionele, graduele controle uit, afhankelijk van de situatie ter
plaatse. Dit individueel maatwerk en de afwezigheid van politionele richtlijnen over hoe de gradatie moet
verlopen, zorgen ervoor dat er voor de burger weinig garanties zijn dat deze controles voor iedereen
dezelfde zijn.
De meeste wijkagenten vinden een gradueel toegepaste controle wel de enige realistische werkwijze
omdat de beschikbare capaciteit niet toelaat om steeds een controle conform de onderrichtingen uit te
voeren.
De toename van verschillende culturen in onze samenleving vormt een permanente uitdaging voor de
wijkagenten. Ze ervaren in het bijzonder moeilijkheden en spanningen in de gevallen waarin burgers bij
woonstcontroles verwachten dat rekening wordt gehouden met verschillen in man-vrouwverhoudingen,
religieuze of leefgewoontes en een andere moedertaal. De politiezones gelegen in grootstedelijke
gebieden worden meer met een heterogeen samengestelde bevolking geconfronteerd dan landelijker
gelegen politiezones.
Politiezones gelegen aan de landsgrens kampen met een specifiek fenomeen van de instroom van
inwoners uit het aangrenzende land die in sommige gevallen de verschillen in wetgeving tussen de
Europese lidstaten handig (mis)(ge)bruiken om aldus voordelen te bekomen die a priori niet voor hen
zijn bedoeld krachtens de geest van de wet-of regelgeving.
De uitvoeringstermijn van acht werkdagen wordt in de praktijk uitzonderlijk gehaald, behalve in een
gemeente waar met de burger een afspraak wordt gemaakt over het moment van de woonstcontrole. De
gemiddelde operationele uitvoeringstermijn is een maand, wat behoorlijk langer is dan de termijn die
wordt voorgeschreven in de Algemene onderrichtingen. Deze blijkbaar onrealistische termijn van acht
werkdagen schept verkeerde verwachtingen bij de burger, die daarover dan ook regelmatig klaagt.
Het bijstellen van deze vooropgestelde uitvoeringstermijn lijkt aangewezen, zeker wanneer de
overheden bijkomende aandacht vragen voor onderzoeken naar domiciliefraude. Los van een tijdwinst
die wel kan worden behaald in de administratieve afhandeling van de dossiers, blijkt dat er op het
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terrein moeilijk tijd kan worden gewonnen op de politionele uitvoering van controles hoofdverblijfplaats
omdat soms meerdere verplaatsingen en/of plaatsbezoeken noodzakelijk zijn.
De woonstcontroles zijn voor de wijkagenten vaak het moment van het eerste contact met de burger en
deze blijkt over het algemeen heel tevreden te zijn over de wijze waarop de wijkagent hem informatie
heeft verstrekt, terwijl wijkagenten toegeven dat ze dit eerste contact niet systematisch aanwenden om
zelf de burger te informeren over bijkomende algemene of politiegerelateerde zaken of over een aantal
verplichtingen.
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat 26% van de gezinshoofden uit de steekproef in de ANG staat
vermeld om uiteenlopende redenen. De ANG-gekende gezinshoofden verhuizen ook vaker dan de niet
ANG-gekende burgers. Hoewel het politioneel dus interessant lijkt om de burgers die een
woonstverandering aanvragen ook in de ANG te raadplegen, gebeurt dit niet systematisch voor elke
persoon, door elke wijkagent op de juiste wijze. De ANG-controles naar aanleiding van de aanvraag tot
wijziging van de woonst gebeuren in het raam van de opdrachten van bestuurlijke politie, maar het zou
maatschappelijk ook niet meer aanvaard worden dat een wijkagent zonder meer een woonstcontrole
uitvoerde bij een burger zonder te weten dat deze mogelijk (internationaal) geseind staat en eigenlijk
gearresteerd had moeten worden. De ANG-controle is verder ook voor de veiligheid van de wijkagenten
relevant. Ten slotte is de consultatie van de gegevens uit de ANG eveneens van belang voor de
opsporing van domiciliefraude.
Voor de burger betekent het feit dat hij geseind staat in de ANG niet dat hij niet ingeschreven zou
kunnen worden op zijn nieuwe woonplaats, maar het gegeven dat de burger bij de politie gekend is en
er nog openstaande maatregelen moeten worden uitgevoerd lastens deze burger, wordt door de
wijkpolitie wel eens als pasmunt gebruikt. Wijkagenten zijn er zich van bewust dat de woonstcontrole
afhankelijk maken van de afhandeling van die maatregelen eigenlijk niet kan, maar in de praktijk zal het
wel eens gebeuren, omdat men de burger anders niet meer tot bij de politie krijgt en het
maatschappelijk niet aanvaard zou worden als de politie niet zou optreden wanneer ze in contact treedt
met een burger waarvoor bv. de aanhouding werd bevolen.
Het is voor wijkagenten onduidelijk in welke mate de effectieve woonst van alle leden van het
huishouden moet worden gecontroleerd dan wel of de controle van het gezinshoofd volstaat. Over de
verplichting om alle personen te identificeren op basis van hun geldige identiteitsdocumenten zijn de
meningen van de wijkagenten ook verdeeld. In de praktijk blijkt het voor de wijkagenten niet steeds
mogelijk om alle leden van een huishouden op eenzelfde ogenblik aan te treffen.
De burgers zijn in het algemeen tevreden over het optreden van de politiediensten. Indien er klachten
zijn, gaan deze voornamelijk over het door de wijkagent aan de gemeente gegeven negatief advies. De
burger identificeert de politie hierbij als de eindverantwoordelijke, terwijl deze verantwoordelijkheid bij
de gemeente berust. Gemeenten sturen de burger met klachten ook al eens door naar de politie, wat de
verwarring in deze gevallen vergroot. Klachten gaan ook over de lange termijn tussen de aanvraag van
de adreswijziging bij de gemeente en de uiteindelijke controle door de politie. Dit zou echter geen gevolg
voor de burger mogen hebben omdat de datum van aanvraag van de adreswijziging bij de gemeente
ook de datum van effectieve inschrijving in het bevolkingsregister betekent.
Het komt voor dat burgers verkeerdelijk verwachten dat de politie een afspraak zal maken omdat hun
telefoonnummer door de gemeente werd genoteerd. Wijkagenten gaan daar meestal niet op in en
gebruiken deze contactnummers enkel om na al of niet vruchteloze controlemomenten bij de burger na
te gaan wanneer deze thuis zou kunnen worden aangetroffen.
Burgers zijn in het algemeen minder tevreden over het moment van de politionele controle, wat niet
onlogisch lijkt aangezien wijkagenten er meestal naar streven om onaangekondigde controles uit te
voeren, zoals voorgeschreven. In mindere mate zijn er klachten over de attitude van de wijkagent.
De occasionele, eerder negatieve reacties op de woonstcontroles zijn de enige feedback die de politie
over de uitgevoerde woonstcontroles ontvangt. Indien de politiezones geen klachten ontvangen,
veronderstellen ze maar al te vaak dat er zich geen problemen voordoen bij de uitvoering van de
woonstcontroles. Het proactief inwinnen van een perceptie van de burger over de uitgevoerde
woonstcontrole werd nergens vastgesteld.

59

deel II: observatorium

2.2.4

Samenlevingsgericht

Het bevolkingsregister is een instrument dat beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte om snel
betrouwbare informatie over de bevolking beschikbaar te hebben en de identificatie te vereenvoudigen
van de personen die verblijven op het grondgebied van de gemeente en om de bevolking te kennen.
Bovendien merkt de Raad van State terecht op dat ook rechten van derden in het gedrang kunnen
komen wanneer de informatie in het bevolkingsregister niet overeenkomt met de realiteit.
Vrijwel alle partijen verkiezen om de woonstcontroles te laten uitvoeren door de politiediensten o.a.
omdat een politie-uniform en het erbij horende gezag gemakkelijker deuren opent en politieambtenaren
beter uitgerust en opgeleid zijn om bij een gebeurlijk onveilige situatie op te treden. Bijna alle
politiechefs vinden het hoofdzakelijk een middel om de wijk te kennen.
Niettegenstaande een groot aantal wijkagenten zich dagelijks uitsluitend aan deze taak wijdt, kunnen
slechts enkele politiezones een concrete inschatting voorleggen van de werklast die ermee gepaard gaat
en kan dus globaal niet worden geëvalueerd of deze taak in een evenwichtige verhouding staat t.o.v.
andere (kern)taken.
Tijdens de woonstcontrole zouden ook vaststellingen kunnen worden gedaan in het raam van
fraudebestrijding. Dit blijkt in de praktijk evenwel onvoldoende te gebeuren wegens tijdsgebrek en het
ontbreken van kennis en middelen. Sommige wijkagenten stellen bovendien dat het voeren van
fraudeonderzoeken de vertrouwensrelatie tussen de wijkagent en de burger schaadt. De vraag rijst of dit
echt wel een probleem vormt en waarom aan een wijkagent daarom geen repressieve opdrachten
toegewezen zouden kunnen worden.
Onder het motto dat wijkwerk maatwerk moet zijn, blijkt de praktische uitvoering van de
woonstcontroles op het terrein te verschillen van wijk tot wijk en van wijkagent tot wijkagent. Ook per
gemeente kunnen de werkwijzen afwijken, gelet op de per gemeente verschillende procedures of
verwachtingen.
De politiediensten zelf vinden de verschillen niet altijd een probleem, al zorgen verschillende werkwijzen
tussen de gemeenten wel voor onduidelijkheid bij de verhuizende burger en de politieambtenaren. Door
deze verschillen komt het voor dat de burger niet steeds op dezelfde wijze wordt behandeld. In slechts
één politiezone werd het initiatief genomen om de werkwijzen te standaardiseren en te vereenvoudigen
over de gemeenten heen.
Er konden in mindere mate integriteitsproblemen worden gevonden bij politiemedewerkers zelf, zoals
het uitvoeren van fictieve of valse inschrijvingen, omkoping, het plegen van valsheid in geschriften en de
verkoop van postbusadressen. Geldgewin of het belang van familie- en vriendenrelaties blijken hiervoor
de motieven. Slechts anekdotisch zijn er ook politiemedewerkers die zelf niet in orde zijn met hun
hoofdverblijfplaats.
Uit dit onderzoek blijkt dat, ondanks de bestaande wetten, richtlijnen, opleidingen en toelichtingen,
zowel de verantwoordelijken van de diensten bevolking als de leden van de politiediensten stellen dat
het hen aan duidelijkheid ontbreekt over o.a. de interpretatie van de regelgeving, de modaliteiten van
de praktische uitvoering of de opportuniteit van bepaalde bijkomende opdrachten tijdens de
woonstcontrole. Gegeven het groot aantal woonstcontroles die jaarlijks worden uitgevoerd, valt dit
probleem niet te verwaarlozen. Voor een aantal aspecten zullen duidelijkere richtlijnen een oplossing
kunnen brengen, voor andere zal het eerder zaak zijn om de medewerkers nog verder te informeren en
op te leiden. Bovendien verheugt het Comité P zich over het initiatief dat de minister van Binnenlandse
Zaken in dit verband nam, via de omzendbrief van 30 augustus 2013 betreffende de aandachtspunten
voor een correcte registratie in de bevolkingsregisters, het oordeelkundig toepassen van de afvoering
van ambtswege en de strijd tegen domiciliefraude.
Als politiechefs stellen dat ze door de woonstcontroles de bevolking leren kennen en politionele
informatie inzamelen in het belang van de algehele politiefunctie, dan blijkt in de praktijk dat de
uitvoering hiervan met haken en ogen aan elkaar hangt en niet kan leiden tot het verhoopte resultaat.
De actuele werkwijzen op het terrein bestaan uit een lappendeken van oplossingen waarbij politiezones
ingezamelde gegevens niet stockeren, stockeren in bestaande, aangemelde databanken zoals ISLP of
ANG, maar ook in afzonderlijke fardes, afzonderlijke databanken, manuele fichesystemen of in
persoonlijke boekjes van de wijkagenten. Het ontbreekt op het terrein aan eenvormige, performante en
wettelijke systemen om dergelijke persoons- en wijkgebonden informatie efficiënt bij te houden.
Gegeven bovendien de vaststellingen dat er slechts anekdotisch systemen in plaats zijn gesteld om de
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verworven kennis over de bevolking consulteerbaar te houden voor bestaande of later toetredende
collega’s, lijkt het kennen van de wijk beperkt tot wat er door de huidige, dienstdoende wijkagent kon
worden verworven en onthouden. Het verloop van medewerkers zorgt voor een bijkomende moeilijkheid
in dit verband.
Het nieuw voorgestelde wettelijk kader voor de politionele databanken biedt de politiezones geen
mogelijkheid om wijkgebonden informatie systematisch op te slaan en te beheren.
Politiediensten hebben bij de vaststellingen van “niet-woonst” de mogelijkheid om een PV op te stellen.
Deze PV’s worden in de ANG gevat, waardoor het mogelijk is om burgers die valse aangiften
hoofdverblijfplaats doen, te detecteren bij een nieuwe aanvraag.

2.2.5

Resultaatgericht

Resultaatgericht werken bij de controles van de hoofdverblijfplaats houdt voor politiediensten in dat ze
de door de gemeente gevraagde woonstcontroles binnen een voor de gemeente aanvaardbare termijn
uitvoeren en terug overmaken. Een aantal politiediensten volgt via het bijhouden van een register van
de briefwisseling de uitvoeringstermijnen op, zij het in beperkte mate.
Het is tevens moeilijk na te gaan of de politie ter zake efficiënt werkt, want slechts een beperkt aantal
politiezones is in staat om de aan deze opdracht bestede capaciteit correct in te schatten. Nochtans
verschilt de werklast inzake woonstcontroles heel erg tussen en intern de politiezones. Aangezien dit één
van de hoofdtaken is van de wijkagenten en er veel tijd aan wordt besteed, roept het vragen op dat
slechts een minderheid van de korpschefs kan aangeven hoeveel capaciteit aan deze taak wordt
besteed.
Wijkagenten ervaren een spanningsveld wat de beschikbare tijd voor woonstcontroles versus andere
politionele opdrachten betreft. In de meeste politiezones worden de wijkagenten ook voor andere nietwijkgebonden taken ingezet. Verder nemen de uit te voeren maatregelen steeds meer capaciteit in. Het
feit dat in de meeste politiezones concrete, meetbare doelstellingen en capaciteitsopvolging ontbreken,
laat niet toe om uit te maken of de taken woonstcontrole in een evenwichtige verhouding staan ten
opzichte van andere kerntaken.

2.2.6

Medewerkersgericht

Er werd vastgesteld dat in de meeste politiezones geen interne richtlijnen zijn voor de uitvoering van de
woonstcontroles, maar niet elke wijkagent stelt nood te hebben aan of geholpen te zullen worden met
richtlijnen.
Politiemedewerkers verwachten wel meer structureel overleg met de dienst bevolking om de
verwachtingen van de gemeente inzake woonstcontroles te kennen, te kunnen bespreken en in
voorkomend geval ook disfuncties te kunnen aankaarten.
Medewerkers vragen ook een aangepaste, concrete en tijdige opleiding. In voorkomend geval stellen ze
nood te hebben aan een opleiding met praktijkvoorbeelden in een politioneel kader, die de beperkingen
en mogelijkheden van de door hen uitgevoerde controles behandelt. Zeker wat domiciliefraude betreft,
beweren medewerkers niet over de nodige kennis en vaardigheden te beschikken. Bovendien worden
wijkagenten nu niet allen tijdig opgeleid want vaak wordt de opleiding wijkagent gevolgd nadat men
reeds een periode werkzaam is op het terrein. Het is daar, in de dagelijkse praktijk, dat ze veelal de
opdracht woonstcontrole aanleren. Deze ‘training on the job’ gebeurt niet altijd in goede
omstandigheden. Leidinggevenden hebben vaak de intentie om een nieuwe wijkagent gedurende een
periode samen met een ervaren collega op pad te laten gaan, maar om tal van redenen (budget,
capaciteit, organisatie) wordt dit doel vaak niet gehaald.
Medewerkers melden dat zij nood hebben aan voldoende tijd voor de uitvoering van deze opdracht. De
vraag naar andere of meer materiële middelen verschilt naargelang de politiezone en gaat van het
hebben van een dienst-gsm tot de beschikking over een dienstvoertuig.
Verder is er weinig controle op de effectiviteit van de werking. In een aantal politiezones controleren
leidinggevenden de motivering voor negatieve adviezen na een woonstcontrole maar omdat deze
opdracht dagelijks zo veel uitgevoerd wordt, is het voor leidinggevenden niet steeds mogelijk om alle
geformuleerde adviezen te controleren en in een aantal zones controleren leidinggevenden helemaal
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niets.
Er is in de meeste politiezones weinig terugkoppeling over de individuele werkwijze bij het uitvoeren van
woonstcontroles naar de politieambtenaar in kwestie, wat er ook voor zorgt dat de wijkagenten in de
praktijk een grote werkvrijheid ervaren. Er zijn wijkagenten die dit gebrek aan sturing eerder als een
probleem ervaren en een terugkoppeling over hun eigen werking verwachten.
De korpsleiding is meestal tevreden over het werk van de wijkagenten maar aangezien er door de
leidinggevenden slechts een beperkte planning en opvolging is van de uitvoering van deze opdrachten
op het terrein, lijkt de tevredenheid hoofdzakelijk gebaseerd op het gevoel, de intuïtie en de afwezigheid
van klachten.

2.3

Conclusies

Gemiddeld veranderen per jaar meer dan 500 000 personen van adres. Op twee uitzonderingen na,
vertrouwen alle gemeenten de onderzoeken naar die adreswijzigingen toe aan de lokale politie. De
gemeenten vragen, in tegenstelling tot de bepalingen van de Algemene onderrichtingen, ook niet steeds
een controle, waardoor een aantal adreswijzigingen voor de politie onder de radar blijven.
Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeentelijke overheden en de burgers over het algemeen tevreden zijn
over de wijze waarop politieambtenaren deze woonstcontroles uitvoeren. Ook politiechefs zelf zijn
meestal tevreden over het optreden van hun wijkagenten. Dit gevoel van tevredenheid bij de korpschefs
kan slechts beperkt worden onderbouwd en is hoofdzakelijk gebaseerd op het geringe aantal klachten in
verhouding tot het aantal woonstcontroles.
Dit gunstig resultaat is evenwel bijna nergens het gevolg van een planmatige, doordachte aanpak maar
wordt meestal bereikt via de individuele inzet van de wijkagenten op een routinematige wijze met
slechts een beperkte capaciteitsopvolging, structurele opvolging of bijsturing vanwege de politieleiding.
Gemeentelijke diensten leggen soms bijkomend beslag op de politiecapaciteit wanneer ze naar
aanleiding van een woonstcontrole extra opdrachten geven in het domein van stedenbouw of vragen om
de huis- of busnummering te controleren. Sommige gemeenten gaan zelfs zover dat ze de
woonstcontrole niet alleen een opdracht vinden voor de politie maar bovendien ook aan de wijkagent
vragen om een eindbeslissing te nemen, terwijl hij volgens de onderrichtingen slechts een advies moet
verstrekken.
De burger verwacht zo snel mogelijk te worden ingeschreven op zijn nieuw adres. Volgens de Algemene
onderrichtingen zou daarover binnen de acht werkdagen na zijn aanvraag moeten worden beslist. In de
praktijk blijkt dat deze termijn bijna nergens wordt gehaald en er meestal een maand voor nodig is. Er
blijken slechts in een beperkt aantal zones initiatieven te worden genomen om deze langere
uitvoeringstermijn te verkorten door bijvoorbeeld de correspondentie tussen politie en gemeente te
digitaliseren.
De Algemene onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken dienen voor de politiepraktijk
geconcretiseerd te worden. Er zijn slechts zelden actuele formele richtlijnen beschikbaar in de korpsen.
De mondelinge overlevering van wijkagent op wijkagent concretiseert meestal de wijze waarop de
woonstcontroles in de zone moeten worden uitgevoerd, maar door de lokale verscheidenheid wordt er
overal te lande op diverse wijzen gewerkt en kan er moeilijk worden gesproken van een gelijkwaardige
dienstverlening.
Zowel politiechefs als verantwoordelijken van de gemeentelijke diensten zijn van mening dat de
woonstcontroles een opdracht bij uitstek zijn voor de lokale politie. Naast het faciliterend karakter
verleend door het gezag van de arm der wet ziet de politie er zelf ook een opportuniteit in om de
bewoners in de wijk te leren kennen in het belang van de functionaliteit wijkwerking. Opdat er werkelijk
sprake zou kunnen zijn van dit laatste, ontbreken op het terrein evenwel de nodige tools, een
systematische aanpak en een wettelijke basis. In de praktijk lijkt het kennen van de wijk dan meestal
ook beperkt te zijn tot wat er door de huidige, dienstdoende wijkagent kon worden verworven.
Politiediensten controleren gewoonlijk, maar niet steeds, elke individuele burger in de ANG bij zijn
individuele aanvraag tot het vestigen van de hoofdverblijfplaats. De ANG-controles naar aanleiding van
de vraag tot verandering van verblijfplaats gebeuren in het raam van de opdrachten van bestuurlijke
politie en het zou ook maatschappelijk niet meer aanvaard worden dat een wijkagent zonder meer een
woonstcontrole uitvoerde bij een burger zonder te weten dat deze mogelijk (internationaal) geseind
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staat en eigenlijk gearresteerd had moeten worden. De ANG-controle is verder ook voor de veiligheid
van de wijkagenten relevant.
De noodzaak van het hebben van toegang tot de woonst van de aanvrager wordt door alle partijen als
vrij evident beschouwd en door sommigen zelfs onontbeerlijk geacht voor een gedegen woonstcontrole,
maar is niet afdwingbaar. In de praktijk blijkt deze toelating wel eens minder expliciet te worden
gevraagd, maar dit is blijkbaar geen groot probleem voor de burger want slechts een minderheid vond
de uitgevoerde woonstcontrole een inbreuk op zijn privacy. Maar de burger kan ook moeilijk anders dan
de politieambtenaar tot zijn woning toelaten, wil hij zijn woonst bewijzen. De vigerende wetgeving en de
onderrichtingen hanteren immers het uitgangspunt dat de burger zijn hoofdverblijfplaats moet bewijzen
en hij ipso facto de controlerende ambtenaar in de woning moet binnenlaten om hem de controle te
laten verrichten. De burger wordt zo onrechtstreeks onder dwang gezet zonder dat dit bij wet is voorzien
of zijn toestemming daartoe formeel moet worden opgenomen.

2.4

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan dat:
-

alle betrokken diensten specifiek aandacht zouden hebben voor de aanpassingen die ter zake nodig
zouden kunnen blijken, in het bijzonder wat bepaalde bepalingen van de MFO-3 betreft, ingevolge
de inwerkingtreding van het nieuwe art. 44 WPA;

-

in het domein van de fraudebestrijding duidelijke afspraken worden gemaakt met betrokken
partners en overheden over de prioriteit die hieraan moet worden gegeven tijdens de
woonstcontroles (aan deze aanbeveling werd intussen tegemoetgekomen door de aanpassing van de
ministeriële omzendbrief van 30 augustus 2013 en de COL 17/2013);

-

de uitvoeringstermijn van acht werkdagen wordt aangepast aan wat operationeel haalbaar is, zodat
bij de burger geen verkeerde verwachtingen ontstaan;

-

periodiek en structureel overleg wordt georganiseerd met de gemeentelijke diensten om de
knelpunten expliciet ter sprake te brengen en op te lossen waar mogelijk;

-

actief feedback wordt gevraagd aan de gemeentelijke diensten over de operationele uitvoering van
de opdrachten om door middel van evaluatie en bijsturing permanent te kunnen verbeteren;

-

er bij de gemeentelijk overheden op aangedrongen wordt om gestandaardiseerde en verbeterde
werkprocessen (weer) op te nemen in geactualiseerde formele richtlijnen in uitvoering van een
gebeurlijk nog op te stellen of te actualiseren gemeentelijke verordening;

-

in overleg met de gemeentelijke diensten de uitvoeringstermijnen worden verkort door middel van
een digitale overdracht van de opdrachten en de resultaten van de woonstcontroles tussen de
gemeentelijke diensten en de politie;

-

meergemeentezones initiatieven nemen om hun werkwijzen te standaardiseren in en tussen de
verschillende entiteiten waaruit ze zijn samengesteld met het oog op een betere en eenduidigere
uitvoering van de woonstcontroles op het terrein;

-

de woonstcontroles nog meer en actief zouden worden aangewend om vanuit de politiezone de
burger te informeren over politiegerelateerde aspecten en de bestaande wettelijke verplichtingen die
verband houden met een adreswijziging;

-

politiechefs de woonstcontroles op een planmatige wijze organiseren, periodiek evalueren in overleg
met de medewerkers en bijsturen waar nuttig met het oog op het garanderen van een
gelijkwaardige dienstverlening binnen de hele politiezone;

-

politiechefs in overleg met de medewerkers nagaan of op hun gewenste en noodzakelijke
ondersteuning kan worden ingegaan, dit zowel wat kennis, vaardigheden als middelen betreft en dat
praktisch, concreet en tijdig aan deze behoeften wordt voldaan;

-

de kennis van de wijkagenten wordt onderhouden en ontwikkeld in partnerschap met de
verschillende betrokken entiteiten;

-

politiezones initiatieven nemen om de kwaliteit van de uitvoering van woonstcontroles en de
capaciteit die eraan wordt besteed op te volgen en te controleren en;

-

in het belang van de strijd tegen domiciliefraude de politiediensten bij een vermoeden of concrete
aanwijzingen van fraude steeds een proces-verbaal opstellen of een RIR, al naar gelang van de
situatie (zoals in herinnering gebracht in de COL 17/2013).
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3
3.1

PZ MONS-QUÉVY
Situering en samenvatting van het onderzoek

In 2007 en 2008 werden verscheidene gerechtelijke dossiers geopend lastens personeelsleden van de
interventiedienst en van de LRD (lokale onderzoeks- en recherchedienst) van de politiezone MONSQUÉVY. De (eerste) inlichtingen die in dat verband vergaard werden, waren op zijn minst verontrustend
daar aan verschillende politieambtenaren ernstige feiten ten laste werden gelegd: deelname aan
drugssmokkel, herhaaldelijke gewelddaden en opzettelijke slagen en verwondingen zonder wettige
reden, vermeende connecties met leden van het plaatselijke criminele milieu. Een ander
toezichtsonderzoek bracht bovendien een probleem aan het licht met betrekking tot het beheer van het
radiomaterieel dat verband houdt met de werking van het BAL (Bureau d’appui logistique – Bureau
logistieke steun).
Het toezichtsonderzoek dat werd gevoerd tussen september 2009 en juni 2010 had tot doel om de
algemene werking van de twee (aldus) aan de kaak gestelde diensten van de politiezone te bestuderen
en meer in het bijzonder aandacht te besteden aan de aspecten “integriteit, gemeenschapsgerichte
politiezorg en democratische werking”. Eerder had het Comité P al onderzoeksdaden gesteld naar de
wijkdienst en de dienst intern toezicht en haast onvermijdelijk werd dit toezichtsonderzoek, in één
moeite door, uitgebreid tot bepaalde aspecten van leiderschap en lokale hiërarchische controle. Het
onderzoek bestond uit gesprekken met belanghebbende partijen, zowel intern (personeel en
leidinggevenden) als extern (politieoverheden: procureur des Konings en bestuurlijke overheid) en uit
schriftelijke bevragingen: perceptieonderzoek bij leden van de betrokken diensten en bevraging van een
steekproef van personen die te maken hebben gehad met een ploeg van de interventiedienst. Na afloop
van het terreinonderzoek werd een tussentijds syntheseverslag opgesteld, dat aan de korpschef werd
gestuurd.
Tussen maart 2012 en maart 2013 werd een (tweede) (opvolgings)onderzoek uitgevoerd, nadat de
politiezone de tijd had gekregen om de nodige initiatieven te ontwikkelen in het kader van de
aanbevelingen geformuleerd in het voornoemde (tussentijds) verslag. Dat onderzoek was erop gericht
om zich ervan te vergewissen dat er passende maatregelen waren genomen ingevolge de aanbevelingen
van het Vast Comité P en om, indien nodig, de korpschef ertoe aan te zetten om bijkomende
maatregelen te nemen. In dat verband werden twee essentiële opdrachten uitgevoerd: enerzijds, een
aanvullend perceptieonderzoek bij personeelsleden van de interventiedienst, de LRD en de korpsleiding
om na te gaan of en welke vooruitgang er geboekt was en, anderzijds, een zelfevaluatie door de
korpsleiding via het beantwoorden van een vragenlijst waarin de punten aan bod kwamen die aanleiding
hadden gegeven tot aanbevelingen (meer in het bijzonder de invoering van het systeem van intern
toezicht en de opvolging van politieambtenaren die mogelijkerwijs problemen kunnen veroorzaken).

3.2

Vaststellingen

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het politiekorps in de mogelijkheid was om de situatie correct te
analyseren teneinde de zwakten te detecteren alsook het bestaan of de ontplooiing van projecten of
initiatieven die tot een betere werking kunnen leiden. Met betrekking tot de interventiedienst, kwamen
de grote tevredenheidsgraad van de personen die het voorwerp van een interventie uitmaakten, de
goodwill, de solidariteit, de motivatie, het vermogen van het personeel om zich aan veranderingen aan
te passen en het goed inspelen op de gebeurtenissen als positieve elementen naar voren. Het
kwaliteitsvolle werk en de expertise van de individuele onderzoekers van de LRD werden over het
algemeen op prijs gesteld door de gerechtelijke overheid.
Intern had men het gevoel dat de korpsleiding een reactieve benadering hanteerde waarbij weinig
autonomie en manoeuvreerruimte werd gelaten aan de ondergeschikte diensten, wat heel wat
wijzigingen in de organisatie of in de inzet van diensten veroorzaakte. De betrokkenheid van het
personeel bij de verbeterprojecten was weinig gestructureerd en weinig systematisch. Ook de interne
communicatie binnen het korps kon beter, net zoals de interventietermijnen (voldoende ploegen
beschikbaar om redelijke interventietermijnen te garanderen, meer bepaald voor de zwaarste feiten).
Er werden specifieke problemen opgemerkt met betrekking tot het bestuur van de interventiedienst
(onduidelijkheid op het vlak van leiderschap en soms onvoldoende strikt dagelijks beheer door de
leidinggevenden), de interne communicatie en de zeer reactieve werking van de dienst waarbij er haast
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niet structureel noch gesystematiseerd wordt nagedacht over mogelijke verbeteringen. Enkele
bijzondere aspecten van de werking van de dienst werden ook benadrukt: onvoldoende waarborgen om
favoritisme en onbillijkheid in het kader van bepaalde procedures eigen aan de dienst te vermijden, door
de te talrijke taken die hen toebedeeld worden, zijn de leden van het middenkader niet in staat om hun
primordiale rol van begeleider van en toezichthouder op het werk van de ploegen op het terrein te
vervullen, de organisatie van het onthaal die beter kan en de houding van de personeelsleden op het
vlak van gemeenschapsgerichte politiezorg (binnen de interventiedienst wordt een boodschap van
“doortastend optreden” verspreid en geven de politieambtenaren blijk van weinig empathie ten aanzien
van burgers, en meer in het bijzonder slachtoffers). Binnen de interventiedienst had de gerechtelijke
aanhouding en het tijdelijk aan de kant schuiven van een lid van het middenkader gezorgd voor enig
onbegrip tussen de gerechtelijke overheid en sommige leden van die dienst. Het zeer grote belang dat
de personeelsleden hechten aan de waarden solidariteit en cohesie kon mogelijks ontaarden door een
reflex van zelfbescherming wanneer de groep of een deel ervan zich “onterecht aangevallen” voelde.
Wat de LRD betreft, was het grootste struikelblok dat werd vastgesteld het feit dat die dienst sterk
geïsoleerd werkte ten opzichte van de andere diensten van het korps. De integriteitsproblemen die
werden vastgesteld en voor een deel ten grondslag lagen aan het toezichtsonderzoek wekten verbazing.
De hiërarchie beschouwde ze als alleenstaande en uitzonderlijke gevallen die niet significant waren.
Algemeen gesproken, hadden de leden van de diensten die het voorwerp van onderzoek uitmaakten een
verkeerde perceptie van de rol van de bestuurlijke overheid in het kader van de werking van het
politiekorps (vermoedens van te grote inmenging van de bestuurlijke overheid in de politionele
prerogatieven en de werking van het korps).
Meer specifiek, tot slot, bracht het onderzoek naar het beheer van het radiomaterieel aan het licht dat
bij gebrek aan regelgevend kader en gecentraliseerde richtlijnen het personeel van het BAL intuïtief te
werk ging. Er werd gebruik gemaakt van een werkmethode die mondeling doorgegeven werd en
waaraan geen enkele risicoanalyse voorafgegaan was. Dit gebrek aan regelgevend kader bemoeilijkte
het beheer van de bijkomende middelen die verdeeld werden als er zich niet-geplande gebeurtenissen
voordeden of buiten de openingsuren van het BAL. Aangezien die dienst geen inventaris van de voorraad
materiaal bijhield, berustte het dagelijks beheer van dat materieel overigens uitsluitend op de punctuele
opvolging van bewegingen (IN versus OUT), wat bijvoorbeeld voor gevolg had dat indien iemand niet
gemeld had dat hij een radio ontleend had, men pas bij de volgende jaarlijkse bijwerking van het
materieel zou ontdekken dat die radio verdwenen was.

3.3

Conclusies

Niettegenstaande ingevolge de gebeurtenissen uit 2007 en 2008, op basis van de beschikbare
informatie, kon vermoed worden dat er binnen de interventiedienst en de LRD een probleem van
integriteit, van naleving van ethische waarden en deontologische principes heerste, is uit het
toezichtsonderzoek gebleken dat het potentiële probleem (gelukkig) beperkt was tot een al bij al gering
aantal politieambtenaren. Het onderzoek bracht ook verbeterpunten aan het licht in verschillende
domeinen, waaronder dat van het intern toezicht.
Uit het opvolgingsonderzoek bleek dat er vooruitgang geboekt was maar dat bepaalde aspecten van de
werking nog verbeterd konden worden. Het Vast Comité P heeft het onderzoek afgesloten en aan de
korpschef gevraagd om zijn inspanningen voort te zetten.

3.4

Aanbevelingen

Na afloop van het terreinonderzoek heeft het Vast Comité P aan de korpschef aanbevolen om onder
andere de nuttige maatregelen te nemen inzake de verbeterpunten die als kritieke succesfactoren
beschouwd worden. In dit verband werd hem voorgesteld om: 1) de visie van de korpsleiding te
verduidelijken met betrekking tot, onder andere, de functionaliteiten “interventie” en “lokale recherche”
om het gevoel van gebrek aan erkenning en waardering dat bij de personeelsleden van de
interventiedienst en de LRD leeft, weg te nemen; 2) de interne communicatie te verbeteren zowel op het
niveau van het korps als op het niveau van de interventiedienst door die meer in het bijzonder
eenduidiger en proactiever te maken; 3) de ‘scheidingsmuren’ tussen de LRD en de andere diensten weg
te halen; 4) een “inventaris” op te maken van de problemen inzake politieambtenaren die moeilijkheden
kunnen opleveren binnen de interventiedienst en die personen daadwerkelijk opvolgen, meer bepaald in
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samenwerking met de dienst HRM (humanresourcesmanagement); 5) het leiderschap en het dagelijks
beheer binnen de interventiedienst te verbeteren door erop toe te zien dat de rol van de onderofficier
wordt herdacht, de interventieploegen op het terrein worden opgevolgd, gecoördineerd en begeleid en
dat er een echt intern toezicht wordt ontwikkeld; 6) rekening te houden met de interventietermijnen in
hun totaliteit teneinde redelijke antwoordtermijnen te bieden aan de burger; 7) de planning van de
diensten binnen de interventiedienst te verbeteren teneinde aan elk personeelslid garanties te bieden op
een billijke behandeling en, voor zover mogelijk, de planning van de diensten minder lastig te maken en
8) het personeel van de interventiedienst aan te sporen om een houding aan te nemen die streeft naar
nog meer gemeenschapsgerichte politiezorg.
Na akte te hebben genomen van de zelfevaluatie van de korpschef en de geboekte vooruitgang in het
kader van de aanvankelijk geformuleerde aanbevelingen, achtte het Vast Comité P het wenselijk om de
korpschef te vragen om de reeds behaalde resultaten te consolideren en zijn inspanningen voort te
zetten met betrekking tot de ontwikkeling van een systeem van intern toezicht, meer in het bijzonder
wat betreft de analyse van potentiële risico’s op disfunctie en de specifieke opvolging van
politieambtenaren die als potentieel problematisch gekend zijn.
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4

ONGEVALLEN MET DIENSTVOERTUIGEN

4.1

Situering en samenvatting van het onderzoek

Verkeersongevallen waarbij een dienstvoertuig betrokken is en, meer algemeen, de kwestie van het
besturen van dienstvoertuigen, meer bepaald bij dringende opdrachten, is een belangrijk thema voor het
Vast Comité P. Tijdens die prioritaire verplaatsingen is de politie immers erg zichtbaar, ze zijn niet
zonder risico voor personeelsleden of derden en incidenten hebben een aanzienlijke impact op het imago
van de politie.
Er werden heel wat onderzoeksdaden gesteld, waardoor we, enerzijds, een meer algemeen beeld
kunnen ophangen van de wijze waarop dienstvoertuigen bestuurd worden en, anderzijds, beschikken
over meer recente gegevens betreffende verkeersongevallen met lichamelijke letsels waarbij lokale en
federale politieambtenaren betrokken zijn.
Het onderzoek had betrekking op het wettelijk kader; de formele richtlijnen in de lokale politiezones en
de diensten van de federale politie betreffende het gebruik van voertuigen in het algemeen of bij
dringende opdrachten; de algemene en specifieke rijopleidingen en de onderliggende visie; de processen
voor het aanduiden en opzijzetten van bestuurders; de maatregelen in geval van misbruik tijdens het
rijden in dienst en een vergelijking met het buitenland. Een ander luik van het onderzoek trachtte te
achterhalen hoeveel verkeersongevallen gemeld waren door de federale politie en de lokale politie en in
welke omstandigheden ze zich voordeden.

4.2
4.2.1

Vaststellingen
Wettelijk kader

In zijn jaarverslagen 2009 en 2010 beval het Vast Comité P al aan om het begrip dringendheid wettelijk
te verduidelijken, wat ten tijde van het onderzoek nog altijd niet het geval was. Aangezien de
bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld indien er zich tijdens een dringende opdracht een ongeval
voordoet, lijkt het wenselijk dat het begrip verduidelijkt wordt voor het personeel dat in deze
omstandigheden moet rijden.

4.2.2

Aantal ongevallen en omstandigheden waarin ze zich voordoen

Op basis van de tellingen van de ongevallen met politievoertuigen in ons land kan geen beeld worden
opgehangen van de problematiek en kan de situatie op ons niveau niet geëvalueerd worden zonder elke
politiedienst te bevragen. Voor het onderzoek werd een staal samengesteld uit 65 lokale politiezones en
de federale politie. Ondanks de middelen die we hebben ingezet om over de ongevallen informatie te
trachten te verzamelen die ons relevant lijkt, dienen we vast te stellen dat heel wat variabelen
aangereikt door de politiediensten ontbreken of slecht weergegeven zijn.
Tussen 2008 en 2010 werden 231 verkeersongevallen met lichamelijke schade geteld voor de 65
politiezones en 216 voor de federale politie. Doorheen de jaren is er geen merkbare evolutie vast te
stellen. In zowat 75% van die ongevallen was een politievoertuig betrokken. Wat de bestudeerde lokale
politiezones betreft, was 5,6% van de voertuigen met zekerheid in prioritaire opdracht op het ogenblik
van de verplaatsing. Voor de federale politie ontbreken deze gegevens.
Tijdens dringende (of daarmee gelijkgestelde) verplaatsingen kunnen de omstandigheden waarin
ongevallen met letsels zich voordoen in drie categorieën onderverdeeld worden voor de lokale politie:
het ongeval heeft plaatsgevonden 1) tijdens de achtervolging/op het ogenblik van de interceptie van een
voertuig van een derde, 2) tijdens controles/politieacties in de functionaliteit verkeer en 3) tijdens een
dringende verplaatsing van de interventiepatrouille, waarbij andere weggebruikers het politievoertuig
niet gezien/gehoord hebben.
De multicriteriarisicoanalyse die voor de politiezones werd verricht, heeft aangetoond dat op het vlak
van het management van het personeel inzake rijgedrag er geen verschillen blijken te zijn tussen de
zones die minder kwetsbaar zouden zijn en de zones die, integendeel, meer kwetsbaar zouden zijn.
Immers, zowel in de eerste als in de tweede categorie zien we dat er formele richtlijnen opgesteld en/of
opleidingen verstrekt zijn. Beide types van zones nemen geen specifieke maatregelen om de
ongevallenproblematiek binnen de politiezone beter te beheren. Daarbij komt dat de diverse
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politiediensten beschikken over een wagenpark, weginfrastructuur en verplaatsingsomstandigheden die
kenmerkend voor hen zijn. Bijgevolg zouden de risicoanalyses in het kader van de veiligheid op het werk
op hun niveau verricht moeten worden.

4.3

Evolutie van de preventiemaatregelen

In de schriftelijke bevraging werd ook gepeild naar de evolutie in het beleid van de politiekorpsen in
deze materie, in vergelijking met onze eerdere vaststellingen. Een gering aantal respondenten stelde
concrete maatregelen te hebben genomen om het aantal ongevallen terug te dringen. Maar op basis van
de verkregen antwoorden kunnen we niet achterhalen of die zones echt vernieuwingen hebben
doorgedrukt of in praktijk hebben gebracht wat ze tijdens het vorige onderzoek hadden aangekondigd.
Uit de antwoorden blijkt evenmin of er technische oplossingen gelinkt aan het materieel doorgevoerd
zijn, zoals bij de aankoop een keuze maken in functie van de technische beschrijvingen, het gebruik van
winterbanden, het specifiek onderhoud, enz., om de veiligheid te verhogen.

4.3.1

Rijopleidingen

De basisopleiding van de aspirant-inspecteurs voorziet twintig uren verkeersopleiding. Dit zijn
theoretische lessen waarin de wegcode en de inbreuken/vaststellingen inzake verkeer aan bod komen.
De opvatting is dat het personeelslid zijn opleiding voortzet binnen de eenheid waar het tewerkgesteld
wordt in functie van de specifieke taken die het zal uitvoeren, en dit meer bepaald via stages en
voortgezette opleidingen.
In een derde van de bevraagde politiezones volgt het personeel algemene rijopleidingen. Maar bijna de
helft van die zones preciseert de aard of de benaming van die opleiding(en) niet. De meeste opleidingen
gevolgd door personeelsleden van de politiezones worden verstrekt door de directie van de opleiding van
de federale politie. De opleidingen die gepaard gaan met het behalen van een brevet voor een
gespecialiseerde functie (agent motorrijder) alsook de voortgezette opleidingen in de vorm van
bijscholingen hebben het meeste succes. De opleidingen genoemd door de federale politie hebben
betrekking op gespecialiseerde functies zoals de motorrijders van de federale wegpolitie (WPR), de
speciale eenheden van de federale politie (CGSU), de scheepvaartpolitie (SPN) of nog op het besturen
van bijzondere voertuigen (bijvoorbeeld gepantserde voertuigen).
Op de vraag of het personeel opleidingen “high velocity” volgt met het oog op dringende prioritaire
verplaatsingen antwoordt een kwart van de zones bevestigend. De politiezones zijn voorstander om hun
personeel naar dit soort van opleidingen te sturen maar wegens organisatie- en capaciteitsproblemen
zijn hun mogelijkheden beperkt. Behalve voor de gespecialiseerde functies vinden we bij de federale
politie geen specifieke opleidingen “high velocity” terug.
In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt geen voortgezette opleiding georganiseerd: minder
dan 10% van de respondenten biedt bijscholingen aan of organiseert op systematische wijze
voortgezette opleidingen. Wanneer deze opleidingen bij de federale politie georganiseerd worden, gaat
het voornamelijk om bijscholingen voor gespecialiseerd personeel.
De opleiding “proactive driver”, een voortgezette opleiding die niet gebonden is aan een brevet noch aan
een bijscholing, is een van de weinige opleidingen die zich tot een ruimer publiek richt. Op het ogenblik
van het onderzoek werd ze niet meer georganiseerd door de directie van de opleiding, en dit sinds 2008,
om infrastructuurredenen, wat verklaart waarom sommige politiezones hun personeel opleidingen laten
volgen in private automobielcentra. Hierdoor loopt men het risico dat er specifieke en gedestructureerde
knowhow ontstaat.

4.3.2

Visie op de verstrekte rijopleiding

Daar er inzake rijopleiding gekozen is voor een theoretische en generieke basisopleiding die op praktisch
vlak voortgezet moet worden in de eenheden, stellen we vast dat het moeilijk is om een enkele
rijfilosofie bij te brengen aan alle politieambtenaren. Bovendien werd niet bewezen dat alle “mentors” in
de politie-eenheden specifiek gevormd zijn om een visie eigen aan de geïntegreerde politie bij te
brengen.
De ontwikkeling van een filosofie, van een visie op rijden bij de geïntegreerde politie lijkt des te meer
bemoeilijkt te worden door het feit dat heel wat politiezones een beroep doen op private
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opleidingscentra, die niet toegespitst zijn op de politiefunctie, omdat ze intern de politie geconfronteerd
worden met een onvoldoende groot opleidingsaanbod.
Het zou goed zijn dat elke rijopleiding die in dit kader wordt verstrekt een gedeelte gewijd aan
geweldsbeheersing bevat. Per slot van rekening wordt deze benadering enkel gehanteerd voor
personeelsleden die deelnemen aan voortgezette opleidingen, terwijl iedereen er baat bij zou hebben.
Het nationaal veiligheidsplan 2012-2015 stelt dat het kennis- en expertisecentrum wegverkeer
(CENTREX) via zijn analyses en voorstellen moet bijdragen tot de verbetering van de basisopleidingen
en voortgezette opleidingen. Deze structuur oogst blijkbaar heel wat bijval bij de federale politie.
Volgens ons is de benadering om een gemeenschappelijk centrum voor de twee politieniveaus uit te
bouwen coherent. Het enige struikelblok is dat, aangezien het CENTREX gefinancierd wordt vanuit het
Verkeersveiligheidsfonds, de vraag rijst of deze integratiedoelstelling enkel moet steunen op deze
structuur omdat dit Verkeersveiligheidsfonds elk jaar hernieuwd moet worden.

4.3.3

Instructies en richtlijnen gegeven in de politiediensten

Bij de federale politie stelt twee derde van de diensten die de vragenlijst beantwoordden dat ze geen
richtlijnen hebben. De richtlijnen die we hebben kunnen krijgen, handelen vooral over het
administratieve beheer van het wagenpark. Het klopt dat heel wat van die diensten slechts in ‘tweede
lijn’ optreden, zoals ze zelf onderstrepen, en geen dringende verplaatsingen maken.
Bij de lokale politie antwoordde iets meer dan de helft van de bevraagde zones dat er formele richtlijnen
inzake het besturen van voertuigen gelden. De thema’s die daarin worden aangesneden, zijn de
wettelijke basis, de voorbeeldfunctie en de aansprakelijkheid van het personeel. Sommige korpschefs
hebben via hun richtlijnen hun visie op dringende opdrachten te kennen gegeven.
Het gebrek aan richtlijnen in alle politiekorpsen heeft een gebrek aan uniformiteit in de
verplaatsingswijzen in een dienstvoertuig tot logisch gevolg. Ofwel wordt dit volledig overgelaten aan de
beoordeling van de bestuurder, ofwel is dit de verantwoordelijkheid van het teamhoofd, of zelfs het CIC
of de dispatching. Zowat twee derde van de politiezones die de vragenlijst invulden, heeft geen
modaliteiten bepaald voor het gebruik van het geluidstoestel en het blauw zwaailicht.
De beslissing over de verplaatsingswijze enkel en alleen overlaten aan de beoordeling van de
politieambtenaar-bestuurder, zonder een minimale omkadering, biedt een grote soepelheid maar laat
niet toe om lijnen uit te zetten inzake verwacht gedrag. Indien er a posteriori een rechtvaardiging
gevraagd wordt (ingevolge een ongeval, een overtreding, …), zijn er slechts weinig concrete elementen
voorhanden om te worden geanalyseerd, tenzij de individuele beoordeling van de betrokken
politieambtenaar.

4.3.4

Procedures en processen inzake het besturen van dienstvoertuigen

Met betrekking tot de wijze om de bestuurders aan te duiden, antwoordden negen van de tien
bevraagde lokale politiezones dat ze geen criteria vooropstellen, enkel de medische geschiktheid. De
diensten van de federale politie hanteren evenmin criteria, behalve voor de gespecialiseerde functies.
Naderhand kan de rijvaardigheid geëvalueerd worden via de bijscholingen en de medische check-up.
Gezien de structuur van de politiediensten, met een zeer wisselend personeelsbestand van zone tot
zone, lijkt het ons moeilijk om systematische criteria op te leggen voor de aanduiding van bestuurders,
omdat men daardoor de werking van bepaalde politiekorpsen snel zou kunnen lamleggen.
Er werd ook aan de eenheden gevraagd of ze het aantal verplaatsingen in dringende situatie bijhielden.
De meeste respondenten, alle eenheden door elkaar genomen, antwoordden dat dit niet het geval was.
Er wordt niet systematisch gevraagd om dergelijke verplaatsingen te motiveren. Meestal gebeurt dit op
verzoek naar aanleiding van klachten, overtredingen of ongevallen.
Met betrekking tot de specifieke vraag over het traceersysteem van het type “fleetlogger” is gebleken
dat enkele politiezones hun voertuigen ermee uitgerust hebben, met of zonder geolokalisatietoestel. Op
het ogenblik van het onderzoek had de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
echter geen definitief advies uitgebracht over de kwestie en konden er juridische vragen worden gesteld
bij het gebruik van deze systemen.
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4.3.5

Maatregelen in geval van misbruik

Het item “politievoertuig” is niet opgenomen in de databank verkeersovertredingen van de federale
politie. Bij exploitatie van de databank van het Comité P voor de periode 2008-2011 werden
233 klachten geteld die handelen over het gedrag van politieambtenaren in het verkeer. Die klachten
betreffen diverse aspecten zoals het abusief gebruik van het geluidstoestel, agressief rijgedrag, een
overtreding, een ongeval, enz.
Wat de reacties op de bewezen problematische situaties betreft, overwegen de bevraagde politiediensten
om een bestuurder niet meer te laten rijden om verschillende redenen: medische, gedragsprobleem, te
vaak verkeersongevallen. De diensten van de federale politie voegen bij de medische factoren het niet
slagen voor de bijscholingen en de ordemaatregelen.
Hoewel de politiezones aankondigen dat ze maatregelen nemen in geval van onaangepast gedrag, zijn
die maatregelen niet homogeen voor eenzelfde type van feiten. Uiteindelijk is er weinig uniformiteit in
de (al dan niet tuchtrechtelijke) maatregelen voor eenzelfde type van laakbaar gedrag. Een gering
aantal respondenten (3,5%) zegt zijn personeelsleden voortgezette opleidingen te laten volgen
ingevolge omstandigheden zoals verkeersongevallen. Het is overigens frappant de problematiek van
dronken sturen aan te treffen in de ordemaatregelen. Dit wordt ook bevestigd in het jaarverslag 2009
van de Tuchtraad, volgens hetwelk een op de vier sancties genomen wordt wegens feiten van dronken
sturen.

4.3.6

Vergelijking met het buitenland

Voor elk van de thema’s die aan bod komen in de schriftelijke bevraging zien we dat elk land zijn eigen
benadering heeft die voornamelijk afhangt van de aanwezige politiestructuur (gecentraliseerd,
gedecentraliseerd, nationaal, lokaal, …). De goede praktijken uit het buitenland kunnen als volgt worden
samengevat: (1) een systematische opvolging van de ongevallen; (2) studies over bepaalde situaties
zoals achtervolgingen, intercepties, …; (3) het opnemen van praktische rijlessen in de opleiding; (4) de
begeleiding van nieuwe rekruten door mentors in de eenheden.
Een studie aangehaald door de Engelse politie59 gaat over achtervolgingen en kwam tot de conclusie dat
de interpellatiegraad laag was en bijgevolg de vraag rijst of het opportuun is om een achtervolging in te
zetten. Deze conclusie is ook van belang voor de Belgische politie omdat we hebben vastgesteld dat er
bij de lokale politie ongevallen hebben plaatsgevonden tijdens dringende opdrachten naar aanleiding van
achtervolgingen/op het ogenblik van de interceptie van een voertuig van derden.
Op het vlak van de omkadering van het besturen van politievoertuigen is het meest markante voorbeeld
terug te vinden in Nederland, waar de meeste aspecten die in ons onderzoek aan bod komen in een
algemene richtlijn werden uitgewerkt.

4.4

Conclusies

In het kader van hun taakuitvoering moeten leden van de politiediensten dienstvoertuigen besturen. In
sommige gevallen rijden ze in dringende opdracht, met blauw zwaailicht en geluidstoestel en worden
hun bevelen dwingend voor derden. Dit is een specificiteit van de functie, net zoals het gebruik van
dwangmiddelen. Wanneer we de opmerkingen van burgers en de berichtgeving in de media bekijken,
zien we dat politieambtenaren bijzonder zichtbaar zijn en gadegeslagen worden wanneer ze zich
verplaatsen met een dienstvoertuig en meer nog wanneer er zich een incident voordoet. Er mag enige
rijvaardigheid verwacht worden, in het belang van de politieambtenaar en de burger, en dit dient vast
en zeker een aandachtspunt te zijn van de leidinggevenden van politiediensten. Dit onderzoek had tot
doel na te gaan op welke wijze de politieorganisatie ontvankelijk is voor het thema en hoe zij de
problematiek praktisch en theoretisch benadert.
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4.5

Aanbevelingen

De kritieke succesfactor om een beeld van de problematiek te kunnen schetsen, is de invoering van een
nieuwe categorie in de variabele “voertuig” in de databank verkeersongevallen en -overtredingen van de
federale politie. Temeer daar de andere prioritaire voertuigen zoals ambulances en brandweerwagens er
al in opgenomen zijn.
Gezien de mogelijke gevolgen voor politieambtenaren en derden, zou de studie van de oorzaken en
gevolgen van verkeersongevallen en het besturen van dienstvoertuigen in elk politiekorps het voorwerp
moeten uitmaken van een risicoanalyse. Daarin dient onder meer aandacht te worden besteed aan
mogelijke situaties als achtervolgingen en intercepties. De keuze en de uitrusting van het rollend
materieel zou ook in de risicoanalyse verwerkt moeten worden.
Het lijkt ons nodig om een oplossing te bieden voor het gebrek aan interne opleidingen opdat de
personeelsleden, zelfs de niet-gespecialiseerde, die in dringende opdracht moeten rijden een gepaste
opleiding zouden kunnen volgen die gelinkt is aan de politiefunctie en ook toegespitst is op het rijden als
prioritair voertuig.
De personen die de nieuwe personeelsleden in de politiekorpsen moeten opleiden, in het verlengde van
de basisopleiding, kunnen een kanaal zijn om een visie eigen aan de geïntegreerde politie op het
besturen van dienstvoertuigen uit te dragen. In dit opzicht moet de geïntegreerde politie mentors in dit
domein voorbereiden en vormen.
Aangezien de basisopleiding van politieambtenaren hoofdzakelijk toegespitst is op de vaststelling van
verkeersongevallen en -overtredingen en er weinig rijopleidingen zijn die duidelijk doordrongen zijn van
een gedragsvisie, zou het opportuun zijn dat de lessen deontologie die in de basisopleiding van de
aspiranten worden gegeven een luik bevatten over hoe zich te gedragen in het verkeer.
Op grond van het huidige wettelijke kader en de rijopleiding gebaseerd op het leren in de eenheid, lijkt
het ons opportuun dat elk politiekorps zijn richtlijnen inzake dringende opdracht, rijgedrag in die situatie
en gebruik van de geluids- en lichttoestellen formeel opstelt. Die richtlijnen moeten verder gaan dan het
louter in herinnering brengen van de wettelijke basis en focussen op de begrippen rijgedrag,
voorbeeldfunctie in het verkeer en interventiemethodes.
Het zou nuttig zijn om a posteriori terug te kunnen vinden op welke wijze een ploeg zich verplaatst heeft
met een voertuig. Zonder de administratie te verzwaren die gepaard zou gaan met een systematische
manuele registratie na elke opdracht en zonder duur bijkomend materiaal te installeren, zou het
mogelijk moeten zijn dat de politieploeg zijn wijze van verplaatsing op meer systematische wijze meldt
aan de dispatching of het CIC. Het traceersysteem van het type “fleetlogger” zoals het nu is, zou meer
gebruikt moeten worden als beheersinstrument, zoals het geval is in de zones die het bij ons weten
gebruiken, en niet enkel als instrument om individuen te controleren.
Uit het buitenland kunnen we ook lessen trekken, meer bepaald uit Nederland, waar een wettelijk kader
en een volledige richtlijn (“brancherichtlijn verkeer politie”) uitgewerkt werd waarin de meeste aspecten
die verband houden met het besturen van politievoertuigen geregeld zijn: definitie van de dringende
opdracht, maximumsnelheid bij verplaatsingen, zelfs in dringende situaties, verwacht gedrag bij het
besturen van politievoertuigen, aanduiding van bestuurders of groepen van bestuurders, verplichte
aanvankelijke en voortgezette opleidingen, voorwaarden om gebruik te maken van de geluids- en
lichttoestellen en van de verplaatsingswijzen.
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5
5.1

POLITIEOPTREDEN TIJDENS EEN SOCIAAL CONFLICT
Situering en samenvatting van het onderzoek

Terwijl er een sociaal conflict aan de gang is bij de firma MEISTER BENELUX, proberen twee Duitse
bewakingsfirma’s daar, in opdracht van de commercieel directeur van de fabriek, op een zondagmiddag,
stukken weg te halen die vervaardigd zijn op de site van SPRIMONT. De aanwezige werknemers lichten
onmiddellijk de lokale politie en hun vakbondsafgevaardigden in. Tijdens die actie, waarover snel bericht
wordt in de media, wordt gewag gemaakt van het gebruik van verboden wapens door de
bewakingsagenten en van het feit dat zij onder politie-escorte teruggekeerd zouden zijn naar Duitsland,
zonder eerst geïdentificeerd te zijn.
Retroacta
De methodologie en de conclusies van het onderzoek gevoerd door de Dienst Enquêtes P alsook de
aanbevelingen die eruit voortvloeien, zijn beschreven in het jaarverslag 2012 van het Comité P.
Dit luik tracht een overzicht te geven van de gevolgen die de betrokken politiediensten voorbehouden
hebben aan de geformuleerde aanbevelingen. Voor een goed begrip van de opvolging van die
aanbevelingen, worden ze hieronder nogmaals weergegeven.

5.2

Aanbevelingen

Uit de analyse van het politioneel beheer van de feiten die zich voordeden op de site van MEISTER
BENELUX blijkt dat de vastgestelde tekortkomingen uitsluitend van individuele aard zijn. Bijgevolg zou
het goed zijn om de volgende zaken aan te bevelen:
1) teneinde de intrinsieke competenties van de verantwoordelijke officieren van de politiezone
SECOVA te vergroten, in het kader van hun evaluatie, een doelstelling formuleren in termen van
te volgen opleidingen inzake genegotieerd beheer van de openbare ruimte;
2) de debriefing binnen de politiezone SECOVA vervolledigen met deze analyse om er nadien
lessen uit te trekken zoals:
-

de noodzaak om snel een ‘commandopost’ te openen om de informatie te centraliseren, de
politieactie te coördineren door erover te waken dat de contactmogelijkheden ruim
verspreid worden (telefoonnummers, radiofrequentie, …);

-

in een of andere vorm, in tempore non suspecto, de gekregen of gegeven bevelen en
richtlijnen registreren;

-

een politieambtenaar aanduiden als verantwoordelijke voor het verzamelen van informatie;

-

de opdrachten duidelijk verdelen tussen de politieverantwoordelijken (operaties, logistiek,
info, gerechtelijk, …) teneinde hen individueel verantwoordelijk te maken;

3) in het kader van de basisopleiding van officieren, in de module ‘wettelijk en reglementair
referentiekader’ gegeven door de Nationale School voor Officieren, de bevoegdheden van de
sociaal bemiddelaar integreren;
4) in het kader van de schriftelijke neerslag (specifieke aspecten) van de opleiding ‘Gold
Commander and Silver Commander’, overwegen om geval per geval de inhoud van de opleiding
‘juridische problemen in het kader van het beheer en van de coördinatie van gebeurtenissen in
het domein van de openbare orde’, gegeven door de dienst juridisch advies operaties van de
federale politie (DGS/DSJ-AJO), op te nemen;
5) teneinde het competentie- en kennisniveau te verbeteren, het initiatief veralgemenen dat werd
genomen door de CSD (gedeconcentreerde coördinatie- en steundirectie) van de federale politie
van CHARLEROI en erin bestaat om punctueel een beroep te doen op de dienst juridisch advies
operaties om over gevallen die zich hebben voorgedaan in het arrondissement of elders inzake
het beheer van gebeurtenissen informatie te verstrekken tijdens de vergaderingen CSD –
politiezones; in casu, zou kunnen worden overwogen om inlichtingen te verstrekken over de rol
en de bevoegdheden van de bewakingsondernemingen bij culturele, sportieve en sociale
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evenementen. In dat verband zou ook de hulp van de Nationale School voor Officieren
overwogen kunnen worden.

5.3

Opvolging van de aanbevelingen

De aanbevelingen werden systematisch opgevolgd bij de betrokken overheden en verantwoordelijken.
Kort samengevat, kan hierover het volgende worden gesteld:
1) dat de problematiek van het politieoptreden tijdens een sociaal conflict benaderd kan worden
vanuit de geactualiseerde ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 die handelt over de
ordehandhaving, meer bepaald door de algemene onderrichtingen van de omzendbrief CP 4 te
operationaliseren. Deze nieuwe ministeriële omzendbrief, OOP41/2014 genaamd, betreffende de
operationalisering van het referentiekader CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke
ruimte naar aanleiding van gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen, werd
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014;
2) dat, op vraag van de korpschef van de PZ SECOVA en naast het aanbod inzake opleiding en
training HyCap, door de CSD LUIK een opleiding werd ontwikkeld om de theoretische kennis van
de officieren van bestuurlijke politie uit te breiden. In februari 2014 hebben alle officieren van
de PZ SECOVA die opleiding gevolgd en op termijn zou ze kunnen worden aangeboden aan de
officieren van bestuurlijke politie (OBP) van het arrondissement;
3) dat de problematiek van het politieoptreden tijdens een sociaal conflict aangesneden wordt in de
baremieke opleiding “Juridische aspecten – beheer en coördinatie van gebeurtenissen –
openbare orde” alsook in de voortgezette opleiding “Gold and Silver Commander”, terwijl de
module “Juridische aspecten – bezetting van private plaatsen zonder aanspraak of recht” waarin
verschillende aspecten gelinkt aan deze problematiek aan bod komen en de module “Wettelijk
en reglementair referentiekader” waarin de bevoegdheden van de sociaal bemiddelaar
opgenomen werden, worden onderwezen tijdens de basisopleiding van aspirant-officieren. Deze
problematiek wordt ook aangeroerd tijdens de opleiding directiebrevet die kandidaathoofdcommissarissen volgen, terwijl alle directeurs-coördinators van de federale politie een
opleiding ter zake hebben gevolgd die werd verstrekt door de directeur van de juridische dienst
(DSJ) zodat ze, enerzijds, deze problematiek kunnen verwerken in de trainingen die ze
organiseren voor de HyCap-personeelsleden en, anderzijds, indien nodig, raad kunnen geven
aan de korpschefs van lokale politie;
4) dat, hoewel de Nationale School voor Officieren, voor het ogenblik, niet door de coördinatie- en
steundirecties van de federale politie (CSD) verzocht wordt om naar aanleiding van de
vergaderingen met de politiezones van het arrondissement informatie of advies te geven over
gevallen die zich hebben voorgedaan, de directeur-generaal van de bestuurlijke politie van de
federale politie (DGA) een project heeft opgestart, ‘Centrex Bestuurlijke Politie’ genaamd, om
alle verworven kennis inzake het beheer van gebeurtenissen ter beschikking te stellen van de
geïntegreerde politie, naar het voorbeeld van het kennis- en expertisecentrum wegverkeer;
5) dat de korpschef, tijdens incidenten die zich recentelijker voordeden op de site van MEISTER
BENELUX, heeft vastgesteld dat de belangrijkste getrokken lessen (bijhouden van een
wachtlogboek, inzetten van een ploeg specifiek voor het zoeken naar informatie en duidelijke
taakverdeling tussen de intervenanten) werden geïntegreerd en geïmplementeerd.
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6

NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

6.1

Situering en samenvatting van het onderzoek

Naar aanleiding van een incident in een SEVESO-inrichting in 2007 werd een ruimer thematisch
onderzoek opgestart waarbij op verschillende tijdstippen de provinciale diensten belast met de nood- en
interventieplanning, de coördinatie- en steundiensten van de federale politie en het Crisiscentrum van de
Regering werden bevraagd over de onderlinge samenwerking in het raam van de nood- en
interventieplannen wat betreft discipline 360.

6.2

Vaststellingen

Al in de voorbereidende gesprekken in het kader van dit onderzoek kon worden vastgesteld dat de
voorbereiding op noodsituaties grondig gebeurt en dat deze voorbereiding regelmatig geactualiseerd
wordt wat discipline 3 betreft. De aanpassing van de regelgeving (sinds 2006) vroeg van de
verschillende diensten de nodige inspanningen en tijd.
Tijdens de eerste fase van ons onderzoek eind 2009 beschikte iedere provincie over een Provinciaal
Algemeen Nood- en Interventieplan (PANIP) doch slechts twee waren op dat ogenblik goedgekeurd door
het Crisiscentrum ADCC. Bij afsluiten van het onderzoek beschikten alle provincies op één na over een
dergelijk goedgekeurd plan.
In omzendbrief NPU-1 wordt voorgeschreven dat het hoger aangehaalde multidisciplinaire ANIP
aangevuld wordt met een monodisciplinair plan voor iedere discipline apart, waaronder discipline 3:
Politie. In haast alle provincies is dit ondertussen het geval. De verdere invulling van deze plannen
verschilt echter van provincie tot provincie. Er werd tijdens het onderzoek vastgesteld dat sommige
politiezones werken met een provinciaal PIP en dit als basis gebruiken om op te treden in geval van een
noodsituatie op zonaal niveau. In andere provincies wordt het provinciale PIP aangevuld met een zonaal
PIP specifiek aangepast aan de situatie binnen iedere politiezone. Het koninklijk besluit van
16 februari 2006 en de daaropvolgende omzendbrieven NPU laten hier enige ruimte voor interpretatie
door te stellen dat voor iedere discipline een monodisciplinair interventieplan dient te worden opgesteld
doch na te laten expliciet te vermelden voor welk niveau dit dient te gebeuren.
Er werd in de loop van het onderzoek vastgesteld dat er een stijgende trend is in het aantal opgestelde
zonale PIP’s. Ongeacht de keuze van sommige provincies en arrondissementen om het provinciale PIP
niet te vertalen tot op zonaal niveau, steeg het aantal zonale PIP’s van 37 naar 82 op 195 politiezones.
Algemeen werd vastgesteld dat de invulling van noodplanning niet uniform is en varieert tussen de
verschillende provincies of arrondissementen. De verschillen in aanpak zijn deels te verklaren door de
diversiteit in geografische karakteristieken (bevolking, grootte gemeenten, verstedelijkingsgraad, …),
toegekende middelen en specifieke risico’s verbonden aan de plaatselijke industrie of installaties, maar
deels ook door een gebrek aan coördinatie vanuit federaal niveau.
Op het vlak van informatie-uitwisseling maken verschillende respondenten melding van lopende
initiatieven, zowel tussen de verschillende disciplines en bestuursniveaus als intern de disciplines en ook
de privésector. In de loop van het onderzoek en de contacten met de verschillende respondenten tussen
2009 en 2012 werd in het globale aantal initiatieven een positieve evolutie vastgesteld.
Zo zijn er in verschillende provincies digitale informatieplatformen opgezet waarmee informatie relevant
voor noodplanning kan uitgewisseld worden tussen de verschillende disciplines en bedrijven. Informatie
die onmiddellijk beschikbaar is voor iedere discipline in geval van een noodsituatie. Ten tweede zijn er
verschillende netwerken en werkgroepen opgezet tussen de verschillende actoren. Het doel is het
uitwisselen van informatie, best practices, oefenscenario's en dergelijke meer.
Binnen discipline 3 wordt de rol van de federale politie en meer specifiek de directie van de operaties
inzake bestuurlijke politie (DAO) gewaardeerd als katalysator van een zekere uniformisering. In het
verlengde hiervan werd vastgesteld dat de aanwezigheid van een verbindingsofficier bij de provincies of
het vrijmaken van een politieofficier op het niveau van de CSD’s een positief effect heeft op de
ontwikkeling van een zonaal PIP, het aantal oefeningen en het uitwisselen van informatie.
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Wat noodoefeningen betreft, bestaat er op het niveau van de diensten van de gouverneur een duidelijke
wil om een oefenbeleid te ontwikkelen. Ook hierin werd een positieve evolutie vastgesteld tijdens onze
contacten in 2009, 2010 en 2012. Door de tijd en de middelen die in het organiseren van een
noodoefening kruipen, vertaalt deze wil zich weliswaar nog niet altijd in gevarieerde noodoefeningen op
het terrein maar de aanwezige wil expliciteert zich wel reeds in sommige provincies wanneer we het
aantal georganiseerde noodoefeningen bekijken. De provinciale diensten noodplanning en het
crisiscentrum zijn zich bewust van de energie die in het organiseren van noodoefeningen kruipt en
proberen dit te faciliteren door oefenscenario’s en ervaringen uit te wisselen.
In de bevraging werd ook gepeild naar de beschikbare evaluaties van de noodoefeningen op het niveau
van de CSD van de federale politie. Hierin zijn grote verschillen vast te stellen tussen de verschillende
arrondissementen. In totaal zijn er 59 verslagen beschikbaar op 429 geregistreerde noodoefeningen
voor 2011 en 2012 samen, wat neerkomt op ongeveer 13,75%. In absolute cijfers zijn de
arrondissementen waar de meeste verslagen ter beschikking zijn op de CSD ook net die provincies waar
de meeste noodoefeningen plaatsvinden, wat op zich logisch lijkt.
Waar er door de CSD van de provinciehoofdplaats iemand als referentiepersoon voor de gehele provincie
werd vrijgemaakt specifiek voor de nood- en interventieplannen, blijken er meer lokale politiezones over
een lokaal PIP te beschikken, er meer noodoefeningen plaats te vinden en er meer evaluaties
beschikbaar te zijn op het niveau CSD.
Hoewel het ASTRID-netwerk door de respondenten algemeen als een meerwaarde wordt beschouwd in
noodsituaties, blijven er aandachtspunten. Zo kan het netwerk pas ten volle zijn nut bewijzen als
politieambtenaren op het terrein voldoende kennis hebben van de apparatuur en gespreksgroepen. In
enkele specifieke omgevingen zou het ASTRID-netwerk geen of onvoldoende dekking geven en zou de
programmatie van de radio’s enerzijds niet zijn afgestemd op de behoeften op het terrein en anderzijds
verschillen tussen de verschillende disciplines.
Al de noodplannen, de noodoefeningen en de bijhorende evaluaties sluiten – jammer genoeg – een reële
noodsituatie niet uit. En post factum komt de evaluatie van de reële noodsituatie zelf. In België
ontbreekt het aan een instantie om de ‘te trekken lessen’ voor te schrijven en op te volgen.
Niettegenstaande er na een noodsituatie wel degelijk initiatieven genomen worden, gebeurt dit te weinig
proactief en te veel incident-gestuurd.
In het buitenland zijn voorbeelden te vinden van dergelijke instanties die dit opvolgen, zoals het
Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in Nederland. Er kan enkel worden vastgesteld dat een
dergelijke instantie niet bestaat in België.
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6.3

Conclusies

Het realiseren van een goedgekeurd provinciaal “Politie Interventieplan” (PIP) heeft zich tussen 2009 en
2012, op één uitzondering na, veralgemeend over het gehele land.
Het vertalen van het provinciale PIP naar aansluitende zonale plannen daarentegen niet. In de provincies
waar men kiest voor een zonaal PIP zijn er tussen 2009 en 2012 een stijgend aantal opgestelde zonale
PIP’s vast te stellen. Waar in Brussel, Oost- en West-Vlaanderen de meerderheid van de lokale
politiezones deze oefening reeds heeft gemaakt, kiezen de politiezones in de provincie Antwerpen en
Limburg om te werken binnen het kader van het provinciale PIP en dit niet aan te vullen met een lokaal
PIP. Onder de respondenten lopen de meningen over de noodzaak hiervan uiteen. Het Crisiscentrum is
van mening dat lokale PIP’s wel degelijk noodzakelijk zijn. Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 en
de bijhorende omzendbrieven laten naar onze mening ruimte voor interpretatie.
Een ander verschil in aanpak is het gebruik en de ontwikkeling van verschillende digitale
informatieplatformen. Enerzijds voelt iedere discipline, niveau of dienst de behoefte om te beschikken
over een tool waarmee informatie omtrent de voorbereiding maar ook het beheer van een noodsituatie
kan uitgewisseld worden. Getuige daarvan zijn de vele initiatieven in de verschillende provincies en
arrondissementen. Anderzijds is men er niet in geslaagd om één uniform platform over het gehele land
op poten te zetten, wat potentieel het risico inhoudt dat de beschikbare informatie niet voor iedere actor
beschikbaar is bij een noodsituatie die de grenzen van het respectievelijke informatieplatform overstijgt.
Ook naar efficiëntie van inzet van middelen roept dit vragen op.
Uit het onderzoek kwam ook naar voor dat in de provincies waar er door de CSD van de
provinciehoofdplaats een politieofficier als referentiepersoon voor de gehele provincie – specifiek voor de
nood- en interventieplannen – wordt vrijgemaakt, er meer lokale politiezones over een lokaal PIP
beschikken, er meer noodoefeningen plaatsvinden en er meer evaluaties beschikbaar zijn op het niveau
CSD. Anderzijds is de huidige situatie verre van uniform en is de steun van de CSD in sommige
arrondissementen weinig zichtbaar. Een reflectie over de invulling van de rol van directeur-coördinator
inzake nood- en interventieplanning lijkt ons nuttig en dit in het licht van de opdracht die hen door de
Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) is toegekend. Een wettelijke opdracht die trouwens door
niemand van de respondenten in vraag werd gesteld.
De hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de daarop aansluitende reorganisatie van de
federale politie biedt onzes inziens kansen om een sterkere invulling aan de coördinerende en
ondersteunende rol van de CSD in haar nieuwe vorm te geven.
Het aspect coördinatie en leiding bij een noodsituatie blijkt naar de perceptie op het terrein geen
problemen te geven maar uit de evaluatieverslagen kon opgemerkt worden dat het samengaan van een
noodsituatie met een bestuurlijk en een gerechtelijk aspect voor verwarring kan zorgen. Waar het
bestuurlijk aspect met o.m. aandacht voor de bescherming van de bevolking in eerste orde steeds
primeert, mag in tweede orde het onderzoek naar de oorzaken en de verantwoordelijkheden niet
vergeten worden. Waar de afspraken over wie de leiding op zich neemt binnen discipline 3 vooral gericht
zijn op het bestuurlijk aspect, kan dit in het verloop van het incident wijzigen. De “horizontale”
omschakeling in leiding en coördinatie tussen bestuurlijke politie en gerechtelijke politie binnen
discipline 3, en dit in de loop van een incident, moet vlot verlopen.
De problematiek van crisissituaties die plaatsvinden in de buurt van provinciegrenzen verdient een
reflectie op niveau van CGO (directie van de operationele politionele informatie - CG) om de
doorstroming van de operationele informatie tussen de betrokken CIC’s te waarborgen.
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6.4

Aanbevelingen

-

Een eenduidige interpretatie van de richtlijnen omtrent het al dan niet vertalen van het provinciale
PIP naar een lokaal PIP zou zorgen voor meer uniformiteit in de noodplanning binnen discipline 3.

-

Ondanks de verschillende lokale initiatieven ontbreekt tot op heden een uniform systeem als
digitaal informatieplatform tussen de verschillende disciplines en bedrijven over het gehele land.
Gestoeld op de ervaringen met de lokale systemen, lijkt het aangewezen om te komen tot een
uniform systeem voor een betere effectiviteit en efficiëntie in de informatiedoorstroming bij
noodsituaties.

-

Een reflectie over de rol van de directeur-coördinator inzake nood- en interventieplanning, en dit in
het licht van de opdracht zoals die hen door de Wet op de Geïntegreerde Politie (WGP) is
toegekend.

-

Een reflectie over de “horizontale” omschakeling in leiding en coördinatie tussen bestuurlijke politie
en gerechtelijke politie binnen discipline 3, en dit in de loop van een incident, zou het voorwerp
kunnen zijn van voorafgaandelijke afspraken. Het in voorkomend geval aanduiden van een
parketmagistraat in het crisiscentrum bij het samengaan van een bestuurlijk incident met een
strafrechtelijk aspect kan, net als het aanduiden van een zogenaamde politiereferentiechef voor de
leiding en coördinatie van het strafrechtelijk onderzoek, een best pratice zijn.

-

Zoals de federale politieraad en de AIG in het verleden al aangaven, kunnen de CIC’s een grotere
rol spelen in de operationele leiding en coördinatie bij niet-geplande bovenlokale gebeurtenissen,
zoals noodsituaties.

-

Een reflectie op het niveau van CGO om de doorstroming van de operationele informatie tussen de
verschillende CIC’s in geval van een incident te waarborgen.

-

Het zorgen voor een eenduidige programmatie van de ASTRID-radioposten over alle disciplines
heen.

-

Het zorgen voor een ASTRID-netwerk met voldoende radiodekking in specifieke omgevingen, zoals
bv. tunnels en kustgebieden.

-

Het vrijmaken van een dispatcher CIC, in geval van een noodsituatie, exclusief voor dit evenement.

-

Het vatten van alle noodzakelijke informatie in de digitale bestanden en applicaties van het CIC
inzake de specifieke risico’s verbonden aan incidenten in bepaalde installaties. Dit om de
blootstelling aan risico’s voor de hulpdiensten in de reflexfase zo veel mogelijk te vermijden.

-

Het sensibiliseren van de lokale politie over het belang van een minimale veiligheidsuitrusting.

-

Nagaan hoe de nood aan een expertisecentrum van luchtvaartgebonden materies kan ingevuld
worden, en dit al dan niet gekoppeld aan een centrum voor operationele coördinatie en
ondersteuning en een informatie- en ‘intelligence’-centrum.

-

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat aan een aantal hogervermelde aanbevelingen
ondertussen is tegemoetgekomen. Zo bijvoorbeeld in de ministeriële richtlijn MFO-7 betreffende
“het beheer van dynamische niet-geplande gebeurtenissen waarbij een onmiddellijk en
gecoördineerd supra-lokaal politieoptreden in werking wordt gesteld” van 28 maart 2014, waar een
sterkere operationele rol van het CIC in de reflexfase wordt vooropgesteld.
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7

INFORMATIE (BEHEER VAN) INZAKE TERRORISME EN ERMEE GEPAARD
GAAND EXTREMISME

7.1

Situering en samenvatting van het onderzoek

In aansluiting op verscheidene bedenkingen/onderzoeken uit het verleden die onder meer tot doel
hadden om de steunmechanismen van de geïntegreerde politie (beter) af te bakenen (dossiers
2002/23697 en 2010/90898), heeft/had het Vast Comité P beslist om een toezichtsonderzoek te openen
dat meer in het bijzonder gewijd is aan de kwestie van “de informatiedoorstroming tussen de twee
niveaus van de geïntegreerde politie, enerzijds, en tussen verschillende diensten/departementen van
hetzelfde niveau, anderzijds, inzake terrorisme en ermee gepaard gaand extremisme”; een eerste
verplichte stap alvorens, in voorkomend geval, ruimer aandacht te besteden aan “de informatieuitwisseling tussen de politie en de inlichtingendiensten in dit/deze domein/en”.
Het hoofddoel van dit toezichtsonderzoek was, vooral, een analyse uit te voeren van de kritieke
succesfactoren in het beheer van dit type van informatie en niet om (al) het “inhoudelijke” aspect van
die informatie aan te snijden; daar een dergelijk onderzoek – in dit stadium in elk geval – te ruim en
voorbarig is.

7.2

Vaststellingen

7.2.1

Methodologie

In een eerste fase werden verkennende gesprekken gevoerd met verschillende sleutelfiguren in deze
materie:
-

diverse gesprekken in de diensten van de federale politie (DJP/TERRO, CGLX/COPPRA, …);

-

een gesprek met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (verder
CBPL);

-

verscheidene gesprekken met het Controleorgaan op de politionele informatieverwerking (verder
COC).

Op basis van die gesprekken werd een “quick scan” uitgevoerd, waarna de volgende onderzoeksitems
behouden werden als zijnde sleutelgebieden (of mogelijke risicogebieden) voor een goed
informatiebeheer:
-

de problematiek inzake de inventarisatie (of het gebrek eraan) van de databanken inzake
terrorisme en extremisme61;

-

de overlegstructuren en meer specifiek de lokale overlegplatformen inzake terrorisme en
extremisme (onder andere uitvoering PLP 37, plan “Radicalisme”62), waar de informatie inzake
terrorisme en extremisme gedeeld wordt tussen de verschillende niveaus van de geïntegreerde
politie en de inlichtingendiensten63.

7.2.2
7.2.2.1

Inventarisatie van de databanken
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uit het onderzoek is gebleken dat het moeilijk (onmogelijk) is om een volledige inventaris te krijgen
betreffende de aangegeven verwerkingen van persoonsgegevens door de politie waarbij gegevens over
terrorisme en extremisme verwerkt worden.

7.2.2.2

Controleorgaan op de politionele informatieverwerking

Het is een wettelijke opdracht van het COC om een centraal register aan te leggen (en in te staan voor
de opvolging ervan) van de databanken in bijzondere omstandigheden opgericht, met andere woorden
de databanken (die bepaalde gegevens bevatten) die niet “fysiek” als dusdanig kunnen of mogen

61
62
63
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worden opgenomen in de centrale gegevensbank (bijvoorbeeld omdat de nodige velden niet voorzien
zijn, …).
Er werd een volledige werkwijze uitgeschreven om de databanken enerzijds “op te kuisen” voor
aanmelding of in orde te zetten bij de melding. Het is zeer moeilijk in te schatten wanneer de volledige
inventarisatie afgerond zal zijn. Voor elk van de aangemelde databanken zal men overgaan tot een
onderzoek van de gegevensverwerking en deze al dan niet onder voorwaarden goedkeuren of laten
vernietigen (eventueel na overdracht van gegevens naar de ANG).
Het is dan ook in eerste instantie aan het COC om deze problematiek verder op te volgen en
desgevallend hierover specifiek verslag uit te brengen.

7.2.2.3

Inventarisatie en toekomstperspectieven binnen de federale politie

Uit inlichtingen ingewonnen bij leden van de centrale dienst terrorisme (DJP/Terro) is duidelijk gebleken
dat ook die dienst geen zicht heeft op een volledige inventaris van de bestaande databanken inzake
terrorisme en extremisme.
Bij de bespreking van (de problematiek inzake) het informatiebeheer en meer in het bijzonder het delen
van deze informatie blijkt dat men zich zeer bewust is van de problemen. Al die inspanningen werden
gegroepeerd in het project METIS. Intussen is het project METIS in een uitvoeringsfase terechtgekomen.
Bepaalde deelaspecten werden reeds gerealiseerd (o.a. specifieke downloads, …) maar de kern van het
project in verband met het delen van geclassificeerde informatie en het opbouwen van een aparte
databank hierrond dient alsnog gerealiseerd te worden. Het informatiebeheer zal gebeuren gelinkt aan
de gegevens in de ANG (en dit in beide richtingen). Verder houdt het project een beheer en behandeling
van geclassificeerde informatie in en houdt men uiteraard rekening met het feit dat de inlichtingen met
betrekking tot terrorismeonderzoeken zeer gevoelig zijn en bijzonder beschermd moeten worden om de
vertrouwelijkheid ervan te bewaren. Het project legt daarnaast ook de nadruk op de toegankelijkheid
van de informatie die toch moet gegarandeerd worden ondanks de extra beveiliging. Dit project zou er
ook toe moeten bijdragen dat de huidige papieren stroom aan geclassificeerde documenten ophoudt.

7.2.3

Nationaal veiligheidsplan 2012-2015

Op het vlak van bestuurlijke informatie is men zich bewust van een aantal problemen en is men
schijnbaar van plan om deze aan te pakken door:
-

het efficiënter vergaren en verwerken van informatie;

-

het preventief opvolgen en detecteren van het radicaliseringsproces64 als mogelijke voedingsbodem
voor criminele feiten en terrorisme;

-

een projectmatige aanpak op het niveau van het arrondissement zoals bepaald in het plan “R”.

Volgens het NVP is in het bijzonder met betrekking tot de bestuurlijke informatiecyclus een
inhaalbeweging een absolute noodzaak, niet het minst wat de ICT-ondersteuning hiervan betreft.
Voor het informatiebeheer en het gebruik van nieuwe en moderne informatiesystemen zal er rekening
worden gehouden met de resultaten van een nog uit te voeren audit.
Overigens dient vastgesteld dat men in dit NVP 2012-2015 geen aanwijzing (terug)vindt betreffende de
prioriteit die zal worden toegekend aan de herziening van het wettelijk kader inzake het
informatiebeheer (herziening van de artikelen 44/1 t.e.m. 44/11 WPA, al dan niet met de nodige
uitvoeringsbesluiten). Dit is in tegenstelling tot wat in het NVP 2008-2012 voorzien was. Intussen werd
de WPA op het einde van de legislatuur (mei 2014) aangepast en zijn er nu uitgebreide regels voorzien,
maar ontbreekt het nog aan de nodige uitvoeringsbesluiten en is ook de omzendbrief inzake het
operationele informatiebeheer (MFO-3) dringend aan een update toe.

64

Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst van 30 november 1998 (BS 18 december 1998), art. 3,
15: “radicaliseringsproces” is een proces waarbij een individu of een groep van individuen op dusdanige wijze wordt
beïnvloed dat dit individu of deze groep van individuen mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen van
terroristische handelingen.
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7.2.4

Lokale overlegplatformen inzake terrorisme en extremisme

7.2.4.1

Werking van de lokale overlegplatformen (verder LTF)

Er werd vastgesteld dat er een grote verscheidenheid bestaat van overlegmomenten en -structuren
waarbij aan informatie-uitwisseling gedaan wordt door politie-, inlichtingendiensten en bevoegde
overheden. Naar de toekomst toe is men evenwel van plan om dit beter te structureren (de richtlijnen
ter zake werden intussen verspreid door de CG en de voorzitter VCLP). In deze LTF’s zouden zeker
vertegenwoordigd zijn: de geïntegreerde politie, de Veiligheid van de Staat (verder VSSE) en de
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (verder ADIV). Het is niet uitgesloten – het is zelfs aan te
bevelen – dat ook de lokale parketten aan dit overleg deelnemen65. Het is volgens hen van het grootste
belang dat alle gedeconcentreerde diensten van de federale politie en de korpsen van de lokale politie
van de betrokken regio (provincie of arrondissement) rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij
de werking van de LTF’s. De verdedigde visie ter zake is dat de betrokkenheid van alle diensten (die, elk
door hun specifieke opdrachten, in contact komen met de bevolking en met haar werken) de beste
garantie biedt op een kwaliteitsvolle inzameling en verwerking van de informatie in verband met
radicalisering.
Een cruciale rol lijkt ook weggelegd te zijn voor de arrondissementele informatiekruispunten (AIK) in de
organisatie van deze informatiestroom op politioneel vlak.

7.2.4.2

Organisatie van de informatiestromen

Binnen deze overlegplatformen (LTF’s) lijken ons, naast de visie en de organisatie, de informatiestromen
(ontegenzeglijk) de kritieke succesfactor te zijn binnen deze problematiek. De grenzen en de spelregels
hiervoor zijn (evenwel) beschreven in de artikelen 44/1 tot 44/11 van de wet op het politieambt en in de
omzendbrief MFO-3. Deze platformen moeten dus het kruispunt zijn van, enerzijds, inlichtingen en,
anderzijds, informatie van bestuurlijke en gerechtelijke politie; … wat mogelijks zowel praktische
problemen als tekortkomingen binnen het normatief raamwerk met zich kan meebrengen.
De overlegplatformen dienen eigenlijk het kruispunt te zijn van operationele en strategische informatieuitwisseling, zowel tussen de reguliere politiediensten als met de inlichtingendiensten en het OCAD.
Een probleem voor de politie blijft welke drager gebruikt moet worden, hoe de informatie opgeslagen zal
worden, in de ANG of ergens anders.
We kunnen ook stellen dat het COC nogal wat fundamentele vragen stelt bij de organisatie van de
informatiestromen in het raam van radicalisme en de wettelijkheid van die opdracht voor de
politiediensten in vraag stelt. Deze visie wordt niet door iedereen gedeeld.

7.3

Recente evolutie

Na het afronden van huidig onderzoek werd er intussen wel reeds een initiatief genomen om de werking
van de LTF’s en de informatiestromen errond te regelen. De verouderde PLP 37 werd in januari 2014
opgeheven en vervangen door de GPI 78, een ministeriële omzendbrief betreffende de
informatieverwerking ten voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige
radicalisering door de politie66.

7.4

Conclusies

Voor het ogenblik is geen enkele bevoegde instantie in staat om de (veelheid van) databanken waarin
informatie inzake terrorisme en extremisme verwerkt wordt/zou worden binnen de politie exact in kaart
te brengen. Noch bestaat er een monitoring van de inspanningen en/of informatiestromen rond
terrorisme, extremisme en radicalisme.
De basisinformatiestroom is nog steeds die zoals beschreven in de MFO-3, maar de drager (het
document) waarop de informatie dient vermeld/neergeschreven te worden is niet altijd duidelijk (RIR,
RAR, ...). We weten dat er, in het raam van de COPPRA-opleidingen, beslist is om aan te leren dat bij
twijfel een RIR moet worden opgesteld en men, desnoods op het niveau AIK, dit moet overbrengen in de
65
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Volgens onze eerste vaststellingen is dit niet overal het geval.
BS 17 februari 2014.
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andere informatiestroom, maar een echt duidelijke beslissing over hoe deze informatie buiten de
COPPRA-context moet circuleren binnen de politie en/of naar de inlichtingendiensten is er niet.
Bovendien is het niet duidelijk volgens welk proces en/of drager de informatie in verband met
bijvoorbeeld niet gewelddadige radicalisering overgemaakt zal dienen te worden aan de
inlichtingendiensten.
Tot voor kort werkte het COC aan een inventarisatie van alle databanken binnen de politie (en dus ook
deze inzake terrorisme en extremisme). Hierbij zal men ook telkens de informatiestroom bekijken en de
nodige aanbevelingen doen naar aanpassingen of soms zelfs het vernietigen van de databank en de
gegevens die erin vervat zijn. De bedoeling is om alle informatie te kaderen binnen het concept ANG
opdat deze volgens de gekende standaardregels beschikbaar en controleerbaar zouden zijn.
Een specifiek probleem betreft onder andere de geclassificeerde informatie en het delen van informatie
tussen de verschillende FGP’s die rond terrorisme en extremisme werken en de dienst DJP/TERRO. De
enige wijze waarop deze informatie gedeeld kan worden, is via een papieren procedure. Voor de
informatisering hiervan werd reeds een analyse uitgevoerd en er werd een oplossing uitgewerkt in het
project METIS. Dit project zou een oplossing moeten bieden om tot een gecentraliseerd
informatiebeheersysteem te komen dat complementair is aan de ANG en tevens de volledige
werkprocessen hiervan regelt. De vraag is in hoeverre dit project de nodige prioriteit zal krijgen in deze
tijden van besparingen.
Op het vlak van de gerechtelijke informatie is de werkstroom en informatie-uitwisseling relatief goed
geregeld maar op het vlak van de informatie die puur bestuurlijke politie betreft, is er een grote
inhaalbeweging te doen. Positief hierbij is dat er enkele belangrijke initiatieven in het raam van het NVP
op stapel staan, met onder andere een audit en het in plaats stellen van een projectmatige aanpak rond
radicalisme, extremisme en terrorisme.
Uit het verkennend onderzoek inzake de aanwezige overlegstructuren tussen politie- en
inlichtingendiensten blijkt er een veelheid van verschillende werkwijzen en lokale overlegplatformen te
bestaan. Deze bestaande overlegplatformen zijn in volle evolutie naar echte lokale overlegplatformen
inzake terrorisme (LTF’s).
Betreffende de informatiestromen via deze overlegplatformen en tussen politie- en inlichtingendiensten
is er binnen de politie een duidelijke toekomstvisie aangetroffen. Bovendien hebben we vastgesteld dat
de politie beweert zeer open te staan voor het delen van informatie in dit domein. Er blijven echter te
veel onzekerheden omtrent het wettelijk kader (in de ruime zin) wat informatieverwerking betreft,
bijvoorbeeld inzake niet gewelddadige radicalisering.

7.5

Aanbevelingen

Een opvolging van de (veelheid) aan databanken en de monitoring van de informatiestromen inzake
extremisme en terrorisme lijkt ons noodzakelijk om, in de toekomst, op efficiënte wijze een beleid ter
zake uit te stippelen.
Na de recente wijzigingen van de bepalingen in de WPA rond informatiebeheer is er dringend nood aan
de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten en dienen de regels van de MFO-3 dringend aangepast te worden,
niet alleen aan de nieuwe wetgeving maar ook aan de gewijzigde context inzake de informatiestromen
op het vlak van extremisme. Het onderscheid van de gekozen drager (RIR of RAR) lijkt ons in deze
context artificieel en we zouden er dan ook voor pleiten om te onderzoeken of er niet tot één
informatiestroom kan gekomen worden, ongeacht of het bestuurlijke dan wel gerechtelijke politie
betreft.
Door de veelheid aan databanken en de hieraan gelinkte informatiestromen lijkt het ons, gezien de
gevoelige materie, aangewezen van het “opkuisen” van de informatiestromen en databanken in deze
materie een absolute prioriteit te maken.
In de lijn van de twee voorgaande aanbevelingen lijkt het ons dan ook noodzakelijk dat de uitvoering
van het project METIS een absolute prioriteit wordt.
Via de omzendbrief GPI 78 is al een belangrijke stap gezet om de werking van de LTF’s te stroomlijnen,
maar we wensen toch te stellen dat op de plaatsen waar nog niet volledig volgens deze regels gewerkt
wordt, men deze evolutie dient te versnellen.
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8

DOORSTROMING BINNEN DE
BETREFFENDE EEN TERRORIST

8.1

POLITIEDIENSTEN

VAN

INFORMATIE

Situering en samenvatting van het onderzoek

Op 10 september 2010 raakte Lors DOUKAEV, een Belg van Tsjetsjeense origine die al verschillende
jaren in de streek rond LUIK woonde, ernstig gewond terwijl hij explosieven hanteerde in de toiletten in
de kelder van een hotel in KOPENHAGEN. De explosieven waren ogenschijnlijk bedoeld om een aanslag
te plegen tegen de Deense krant “Jyllands Posten”. In 2011 werd hij in DENEMARKEN voor deze feiten
veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Later werd hij naar BELGIË gerepatrieerd.
Krachtens bilaterale akkoorden werd immers beslist dat hij hier zijn straf zou uitzitten.
Het Vast Comité I heeft snel een toezichtsonderzoek geopend67. Op 31 augustus 2011 deelde het Vast
Comité I aan het Vast Comité P mee dat er vermoedelijk ook sprake was van disfuncties in de
informatiepositie van de Belgische politiediensten ter zake.
Er werden (ons) meer bepaald twee “vragen” gesteld. De ene had betrekking op een contact dat een
trainer van een boksclub uit DROIXHE – LUIK (bovendien een politieambtenaar bij de lokale politie van
LUIK) zou hebben gehad met een Deense krant. De andere betrof de informatie (over Lors DOUKAEV)
die vervat was in een RIR opgesteld door de FGP KORTRIJK, dat na de “aanslag” verspreid werd.
In het verlengde van de vragen gesteld door het Vast Comité I68 achtte het Vast Comité P het nodig om
het onderzoeksgebied van zijn toezichtsonderzoek uit te breiden tot alle politiediensten of -organen,
zowel nationale als internationale, die informatie kunnen hebben gehad over de persoon van Lors
DOUKAEV vóór de feiten, en om na te gaan wat die diensten precies met die informatie zouden hebben
gedaan. Daarnaast had het onderzoek tot doel het (bijzonder gewelddadige) radicaliseringsproces van
Lors DOUKAEV in kaart te brengen en bijgevolg onder andere de rol van de wijkagent (of -agenten) bij
de opsporing van die radicalisering af te bakenen.
Zo werden op nationaal vlak verificaties verricht bij de federale politie, dienst DJP/TERRO, bij de FGP
LUIK en in de politiezones LUIK en HERSTAL, zones waarin Lors DOUKAEV zich achtereenvolgens heeft
ingeschreven (laten inschrijven).
Er werd ook officieel inzage gevraagd (en gekregen) in het gerechtelijk onderzoek dat tegelijkertijd in
LUIK werd gevoerd (wat de louter Belgische aspecten betreft) en dat nog altijd aan de gang is.
De informatie verkregen uit lezing van dit dossier wordt (zal worden) gebruikt met (voorzichtige)
terughoudendheid in dit verslag, en met de volle instemming van de betrokken gerechtelijke instanties.
Het is immers van fundamenteel belang dat het lopende onderzoek niet wordt geschaad en dat het
geheim van het onderzoek niet wordt geschonden.

8.2
8.2.1

Vaststellingen
Met betrekking tot het RIR van KORTRIJK

Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat er, inderdaad, twee informatierapporten geweest zijn en dat deze
opgesteld werden naar aanleiding van twee contacten met een tipgever. Die contacten vonden plaats na
de aanslag en daarna niet meer.
De informatie was afkomstig van de Tsjetsjeense gemeenschap, waar de aanslag voor beroering
gezorgd had en die duidelijk wilde tonen dat ze die aanslag niet goedkeurde en er niet mee geassocieerd
wilde worden.
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Voor meer details, zie punt II.3. “De informatiepositie en de acties van de inlichtingendiensten met betrekking tot Lors
Doukaev”, pagina’s 22 t.e.m. 25.
Tot slot werd het dossier van het Vast Comité I, uiteraard, ook aandachtig bestudeerd. Aangezien dat dossier de
classificatie “Geheim” draagt, kunnen de elementen eruit evenwel niet gebruikt worden, met uitzondering van de
informatie die vervat is in het activiteitenverslag 2011, waarnaar reeds werd verwezen, en die openbaar en dus
exploiteerbaar is.
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8.2.2

Met betrekking tot de rol van de politieambtenaar-sportcoach van
Lors DOUKAEV

De PZ LUIK heeft geen onderzoek gevoerd naar de rol van die politieambtenaar.
Naast zijn functie van inspecteur in zijn gemeente, waar hij eigenlijk voornamelijk administratieve taken
vervult, is de betrokkene trainer in een boksclub die de vorm van een vzw heeft. Deze vzw draagt de
naam van de PZ LUIK. Deze club heeft/had als maatschappelijk doel om “achtergestelde jongeren uit de
wijk van straat te halen”. De jongeren uit de wijk DROIXHE werden er geleidelijk aan vervangen door
burgers uit landen uit het voormalige Oostblok (TSJETSJENIË, RUSLAND, …).
Ingevolge de aanslag zou de inspecteur in kwestie telefonisch gecontacteerd zijn door de internationale
pers (het initiatief gaat dus niet van hem uit). Hij zou DOUKAEV pas herkend hebben nadat hij op zijn
computer diens foto had doorgekregen. Hij heeft hierover verslag uitgebracht aan zijn oversten.
Deze inspecteur zou nooit tekenen van radicalisering opgemerkt hebben bij DOUKAEV; wel integendeel.
Meer algemeen hadden de feiten gepleegd door Lors DOUKAEV en zijn connecties met de boksclub en
meer in het bijzonder zijn (politieambtenaar-)sportcoach, tot voor kort, geen vragen opgeroepen met
betrekking tot radicalisme en de opsporing ervan binnen de politiezone LUIK, de rol en/of het regelmatig
bezoeken van de eigenlijke club, de opvolging van de bevolking, of nog met betrekking tot de
informatie-uitwisseling in het algemeen.

8.2.3

Wedersamenstelling van de
betreffende Lors DOUKAEV

8.2.3.1

DJP/TERRO

informatiepositie

binnen

de

politie

Het centrale niveau (DJP/TERRO) heeft geen grote rol gespeeld in de informatiestroom voor en na de
feiten.

8.2.3.2

FGP LUIK

Bij de FGP LUIK ontving men op 11 mei 2010 een vraag om informatie betreffende Lors DOUKAEV
uitgaande van een lid van de Luxemburgse politie. Uit onderzoek blijkt dat de aanvankelijke vraag in
feite uitging van de Duitse politie. We kennen de redenen niet waarom die vraag niet rechtstreeks aan
BELGIË gericht werd. In hoofdzaak ging het erom een zekere “LORS” te identificeren, en een identificatie
van personen op foto’s.
‘s Anderendaags deelde de FGP LUIK de identiteit mee, met name Lors DOUKAEV alsook zijn (gekende)
antecedenten in BELGIË.
De FGP LUIK heeft geen verificaties verricht bij de lokale politie noch van HERSTAL noch van LUIK. Dit
gezegd zijnde, was dit a priori ook niet gevraagd. Tijdens het onderzoek is ook duidelijk naar voren
gekomen dat de Luxemburgse politieambtenaren omzichtig wilden omspringen met de verspreiding van
de gestelde vraag en van het gegeven antwoord69.
Hoe dan ook, dient men zich hier vragen te stellen over de redenen voor de niet-exploitatie van
hetgeen, alles welbeschouwd, een informatie was geweest die er, in hoofdzaak, had kunnen/moeten op
wijzen dat: “de Duitse diensten belangstelling tonen voor een burger die in LUIK woont”.
De manier waarop de Duitse politiediensten te werk zijn gegaan om inlichtingen te verkrijgen over Lors
DOUKAEV doet evenzeer vragen rijzen. Zoals onderstreept werd in het activiteitenverslag 2011 van het
Vast Comité I, had DOUKAEV, begin oktober 2009, het voorwerp uitgemaakt van een wegcontrole,
samen met verscheidene andere personen met wie hij vaak een moskee in BREMEN bezocht, die gekend
staat als verzamelplaats voor mensen met extremistische en radicale ideeën. Terwijl de Duitse diensten
dus al zeker moesten weten dat de betrokkene in LUIK woonde, waarom hebben ze hun verzoek dan
niet duidelijk rechtstreeks gericht aan België?

69

Het federaal parket werd over deze infostroom, na de aanslag, in kennis gesteld via vertrouwelijk verslag.
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8.2.4

PZ LUIK en PZ HERSTAL

Lors DOUKAEV trok klaarblijkelijk niet specifiek aandacht op zijn persoon. De PZ LUIK beschikte niet
over informatie met betrekking tot enige radicalisering in zijn hoofde, en dit niettegenstaande een
wijkagent, bij zijn inschrijving in 2008 had gemeend te moeten opmerken dat hij het uiterlijk had van
een Tsjetsjeense moslim (baard) en dat hij alleen daarom de betrokkene (zogenaamd) in het oog hield.
Kort nadien dienden de politiediensten van de zone LUIK op te treden tegen DOUKAEV ingevolge feiten
van opzettelijke slagen en verwondingen, alsook bedreigingen met behulp van een vuurwapen.
DOUKAEV werd hiervoor dus in de ANG geseind als op te sporen persoon (voor verhoor).
Pas op 4 november 2008 werd hij opgepakt en daarop volgde een huiszoeking, waarbij een
handvuurwapen, twee laders en negenendertig patronen ontdekt en in beslag genomen werden.
Vreemd genoeg werd voor dit illegaal vuurwapenbezit geen aanvankelijk proces-verbaal opgesteld,
zodat dit strafbaar feit nooit in de ANG werd ingevoerd. DOUKAEV werd enkel verhoord in het kader van
het dossier wegens bedreigingen, en dit trouwens vrij summier. Hierdoor is bepaalde informatie verloren
gegaan die eventueel van belang had kunnen zijn voor de FGP LUIK in haar antwoord aan de
Luxemburgse collega’s.
Om terug te komen op het wapen, er is gebleken dat de serienummers uitgewist waren; waarschijnlijk
uitgevijld. Het in beslag genomen wapen was toevertrouwd aan het laboratorium van de FGP LUIK,
wiens analyse ook nogal bondig is gebleken. Hoogstens werd een anomalie ter hoogte van het gat van
de slagpin opgemerkt; zonder verdere commentaar, tenzij de afwezigheid van het nummer van
aanvankelijk proces-verbaal. Na de aanslag kon niet worden overgegaan tot een grondige analyse van
dat wapen want het werd vernietigd op bevel van het gerecht.
Met betrekking tot de oorsprong van dat wapen verklaart DOUKAEV, in het kader van het dossier inzake
bedreigingen, dat hij het (voor het bedrag van 400 euro) gekocht heeft van een Maghrebijnse of
Italiaanse bokser, “MEHDI” genaamd, tijdens een bokstraining in RIJSEL (FRANKRIJK). De patronen
zouden aangekocht zijn voor 50 euro. DOUKAEV beweert dat hij die bokser slechts eenmaal ontmoet
heeft en dat hij dat wapen nooit gebruikt heeft. Uiteindelijk en zoals al gezegd, hebben de
tussenkomende politieambtenaren, behalve het niet opmaken van een aanvankelijk proces-verbaal
betreffende het handvuurwapen, alles in aanmerking genomen, een vrij beknopt onderzoek gevoerd, en
dit enkel in het dossier inzake slagen en verwondingen en bedreigingen met behulp van een vuurwapen.
Het onderzoek heeft bovendien aangetoond dat DOUKAEV de gewoonte had om geregeld van
woonplaats of verblijfplaats te veranderen zonder dat aan de overheid te melden, en dit ongeacht de
betrokken gemeente of politie(zone). Zo lijkt zijn afwezigheid op zijn vroegere adres (rue Arnold
DELSUPEXHE, 99/0002 te HERSTAL) (reeds), toevallig, te zijn ontdekt door een patrouille van de politie
van HERSTAL op 16 juni 2010. DOUKAEV woonde daar al meer dan een maand niet meer en het
appartement was leeg. Met deze informatie is echter niets gedaan. Uiteindelijk werd niet voorgesteld om
de betrokkene ambtshalve te schrappen noch werd hij in de ANG ingevoerd voor ‘opsporing van
verblijfplaats’.
In ieder geval zijn Lors DOUKAEV en zijn zoon pas in februari 2011 ambtshalve geschrapt uit het
bevolkingsregister, hetzij lang na de mislukte aanslag en zeker lang nadat Lors DOUKAEV de plaats waar
hij ingeschreven was effectief verlaten had.
Naast hetgeen voorafgaat, met betrekking tot de werking binnen de PZ HERSTAL, blijkt uit het
onderzoek dat op het ogenblik dat hij voorstelde om Lors DOUKAEV en zijn zoon ambtshalve te laten
schrappen (november 2010), de wijkinspecteur helemaal niets wist over de mislukte aanslag in
DENEMARKEN. Hij wist (zelfs) niet dat Lors DOUKAEV in dat land opgesloten zat. Uiteindelijk zal hij pas
in december 2010 een proces-verbaal opstellen voor niet-naleving van de verplichtingen inzake
inschrijving in de bevolkingsregisters. Als gevolg hiervan werden zowel Lors DOUKAEV als zijn zoon in de
ANG geseind voor opsporing van verblijfplaats. Naar de zoon heeft de betrokken wijkagent evenmin veel
opzoekingen gedaan.
Wat nog meer verbazing wekt, is dat die wijkagent pas gereageerd heeft nadat een (andere) persoon bij
de gemeentelijke overheid een vraag tot inschrijving had ingediend op het adres van Lors DOUKAEV, op
17 november 2010. Die wijkagent had (uiteraard) al veel eerder moeten reageren, zoals we verder
zullen zien.
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In ieder geval heeft de mislukte aanslag van DOUKAEV noch officieel noch massaal weerklank gevonden
in het korps in het algemeen. De wijkinspecteur heeft beweerd dat hij dat pas eind 2010, misschien zelfs
in januari 2011 vernomen had.
Vóór de feiten die zich voordeden in KOPENHAGEN beschikte de politiezone niet over informatie met
betrekking tot een eventuele radicalisering van Lors DOUKAEV. De wijkagent was echter wel in het bezit
van het gsm-nummer van de betrokkene en van de contactgegevens van de moeder en de zoon van
DOUKAEV.
Het onderzoek heeft tevens aangetoond dat een agent van de Veiligheid van de Staat, vóór de feiten,
inlichtingen over Lors DOUKAEV had ingewonnen bij een HINP (o.m. verantwoordelijk voor de materies
radicalisering en terrorisme) van de PZ HERSTAL en bij de wijkagent tot wiens werkgebied de
woonplaats van de betrokkene behoort. Dit contact vond plaats op 11 maart 201070. De vraag om
informatie was het gevolg van een bericht uitgaande van de Duitse inlichtingendiensten. Dit bericht werd
begin januari 2010 ontvangen op de centrale zetel van de Veiligheid van de Staat. Er waren twee
elementen in vermeld: enerzijds, de wegcontrole van oktober 2009, hiervoor genoemd en, anderzijds,
de “verdwijning” van DOUKAEV en zijn afkomst71.
Bij die informatie-uitwisseling zal de agent van de Veiligheid van de Staat kennisnemen van de inhoud
van het RRN en van de ANG (de feiten van slagen en verwondingen en van bedreigingen). Hij zal ook
van de wijkagent vernemen dat Lors DOUKAEV (inderdaad) sinds verscheidene maanden weg is72.
Er werd vastgesteld dat de contacten tussen de Veiligheid van de Staat en de PZ HERSTAL niet
schriftelijk geformaliseerd worden. Wanneer we nagaan welk systeem en/of richtlijn men ter zake
hanteert in de PZ, dan blijkt er een modus vivendi te zijn ingevoerd zodat de contacten met de leden
van die instelling verlopen via het kantoor van de “divisie bestuurlijke politie” wier leden het
aanspreekpunt inzake terrorisme en radicalisme binnen de zone zijn. Wanneer er contact moet worden
genomen met de wijkagent, wordt hij verzocht zich aan te bieden op dat kantoor om er de inlichtingen
waarover hij beschikt bekend te maken. Over dat contact wordt geen verslag opgesteld. Wanneer
relevante informatie opduikt ingevolge het bezoek van een agent van de Veiligheid van de Staat, wordt
een RIR opgesteld; in de gevallen waar er geen relevante informatie is, is dit niet het geval. Dit is het
systeem volgens hetwelk er steeds gewerkt wordt bij de contacten met de VSSE of SGR in de zone.
Dit gezegd zijnde, zou deze praktijk “productiever” kunnen zijn wat informatievergaring betreft, indien in
het verlengde ervan concrete maatregelen zouden worden genomen. Immers, het loutere feit dat de
Veiligheid van de Staat (bijvoorbeeld) belangstelling toont voor een welbepaald persoon, ook al kent
men daar de werkelijke reden niet voor, is op zich al informatie. Dat zou op zijn minst de aandacht
moeten trekken van de korpsleiding. Zo zou, naast het opstellen van een RIR bij het detecteren van
relevante informatie, de wijkagent bijvoorbeeld “gestuurd” kunnen worden om de persoon in kwestie
wat meer in het oog te houden. Dit houdt dan in dat er in meer gevallen een schriftelijk spoor (RIR) zou
zijn van de contacten met inlichtingendiensten of van de verificaties die de politiezone uitvoert.
Zoals al gesteld, werd in het concrete geval van Lors DOUKAEV geen RIR opgesteld noch werden
maatregelen genomen, niettegenstaande zijn “plotse verdwijning” al gekend was, wat ons ervan
overtuigt dat het bestaande systeem dat van toepassing is, zoals hierboven beschreven, niet volstaat
om alle informatie te detecteren en/of te registeren voor de toekomst.
Tijdens het onderzoek hebben alle politieverantwoordelijken ons meegedeeld dat de Veiligheid van de
Staat het geval DOUKAEV nooit aangesneden heeft op het arrondissementeel rechercheoverleg gewijd
aan terrorisme en radicalisme.
Meer algemeen werden ingevolge de aanslag van Lors DOUKAEV in geen van beide korpsen specifieke
maatregelen genomen om te komen tot betere contacten met de Tsjetsjeense gemeenschap en andere
gemeenschappen al naargelang de lokale specificiteiten, een betere opsporing van radicalisme, een
structurering van de informatie-uitwisseling met de partners uit de politie- en de inlichtingenwereld en,
tot slot, een betere opvolging van de bevolking.
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Volgens de wijkagent vond dit contact eind 2010, begin 2011 plaats. De elementen van het onderzoek (gesprekken,
gekregen documentatie, logincontrole, …) en het activiteitenverslag 2011 van het Vast Comité I wijzen allemaal naar die
precieze dag.
Zie in dit verband het activiteitenverslag 2011 van het Vast Comité I, paragraaf II.3.1.3., pagina 23.
Idem.
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In LUIK is er geen diepgaande herevaluatie/analyse verricht van de boksclub, zijn sponsoring en de rol
van de politieambtenaar-sportcoach.
Er kan worden gesteld dat hetzij het onderzoek van het Comité P, hetzij de gesprekken gevoerd binnen
die twee zones, meer bepaald met hun respectieve korpschef, reacties heeft uitgelokt of te kennen heeft
gegeven dat er maatregelen zullen worden genomen.
De korpschef van LUIK heeft er zich duidelijk toe verbonden maatregelen te nemen om verbeteringen
aan te brengen in alle domeinen die tijdens het onderzoek aan bod zijn gekomen. Hij heeft ook
verduidelijkt dat hij de boksclub, zijn sponsoring door een vzw die de naam en het nummer van de zone
draagt alsook de rol van de politieambtenaar-sportcoach grondig zal herevualeren en analyseren.

8.2.4.1

Belgisch bureau bij EUROJUST - EUROPOL - INTERPOL

In april 2013 werden de twee Europese organen waarvan sprake bevraagd over de eventuele informatie
die beschikbaar was, vóór de feiten, over de persoon van DOUKAEV. Uit hun antwoord verstrekt in
mei 2013 blijkt dat er geen informatie voorhanden was. Pas na de “mislukte aanslag” werden die
instellingen bevraagd.
Begin september en november 2013 werden vragen om informatie gericht aan INTERPOL (LYON en
BRUSSEL). Deze instelling beschikte niet over (een vraag tot) informatie met betrekking tot Lors
DOUKAEV “vóór de aanslag”.

8.2.4.2

Federaal parket – inzage in het gerechtelijk dossier – bijkomende
raadplegingen van open bronnen

De onderstaande informatie is noodzakelijkerwijs beperkt en wordt meegedeeld met het voorafgaande
akkoord van zowel de onderzoeksrechter belast met het dossier als het federaal parket.
De inzage in het dossier heeft niet alleen alle eerdere vaststellingen bevestigd, maar heeft ze ook, in
bepaalde opzichten, nader verduidelijkt. Zo beschikte noch de lokale politie (PZ LUIK en PZ HERSTAL)
noch de FGP LUIK, voor de “aanslag”, over andere dan de reeds vermelde informatie over de genaamde
DOUKAEV en nog minder over zijn radicaliseringsproces.
De rol die de politieambtenaar-sportcoach van Lors DOUKAEV en de boksclub ondersteund door de vzw
“5277 Police locale de LIÈGE” hebben gespeeld, blijkt (nog) verontrustender te zijn, in meer dan één
opzicht. Immers, naast Lors DOUKAEV, zijn talrijke andere personen afkomstig uit landen van het
voormalige Oostblok lid van die club. Er kan worden vastgesteld dat de jongeren uit de wijk DROIXHE,
voornamelijk van Maghrebijnse origine toen de club werd opgericht, geleidelijk aan de club hebben
verlaten. Sommige personen afkomstig uit het voormalige Oostblok zijn gekend bij de politiediensten
(na de “aanslag”) en hebben een profiel soortgelijk aan dat van DOUKAEV. Los van hetgeen voorafgaat,
kan worden opgemerkt dat vrouwen er gesluierd vechten.
Niettegenstaande eventueel nog zou kunnen worden aangenomen dat, vóór de “aanslag”, de coach van
Lors DOUKAEV niets bijzonders heeft/had opgemerkt bij die persoon, is het toch vreemd vast te stellen
dat een vrouw uit de nabije omgeving van Lors DOUKAEV zich volkomen anders was gaan gedragen
(dragen van een sluier, bekeerd tot de islam, opgehouden met boksen, …) zonder dat die coach dat had
opgemerkt/zich daarover zorgen had gemaakt (terwijl hij toch vooreerst politieambtenaar is). Het
aanvankelijke doel, zijnde preventie, blijkt naar de achtergrond te zijn verdreven.
Het volkomen gebrek aan vergaring van informatie, zelfs onbeduidende, over de leden/aangeslotenen
van de boksclub, over de omgeving van Lors DOUKAEV of meer in het algemeen over de/het
Tsjetsjeense gemeenschap/milieu in LUIK roept in ieder geval vragen op. Dit geldt meer in het bijzonder
voor de politieambtenaar-sportcoach van Lors DOUKAEV en de verantwoordelijken van de politiezone
LUIK.
Wat het eigenlijke radicaliseringsproces betreft, lijkt de inzage in het gerechtelijk dossier erop te wijzen
dat de moeder van Lors DOUKAEV daarin een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Daarenboven blijkt
uit het onderzoek dat het regelmatig bezoeken van bepaalde sites (maken van een bom, ergens
onopgemerkt voorbijraken) en andere internetfora, van radicale en terroristische aard, ook een rol heeft
gespeeld in het radicaliseringsproces en/of het tot uitvoering brengen van zijn plan. Daarbij komen
verscheidene contacten in het buitenland, onder meer in DUITSLAND, FRANKRIJK, … met het religieus-
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extremistisch milieu, dat gemengd wordt met dat van de bokswereld en het Tsjetsjeens milieu. Om nog
maar te zwijgen van het verblijf van de betrokkene in TADJIKISTAN, waar hij blijkbaar
gevechtstrainingskampen zou hebben gevolgd.
De inzage in het gerechtelijk dossier bevestigt nogmaals dat Lors DOUKAEV opgemerkt was door de
Duitse veiligheidsdiensten, zowel het gerecht als de politie- en inlichtingendiensten; hij werd onder meer
opgemerkt toen hij een ‘extremistische’ moskee in BREMEN bezocht en bij de daaropvolgende
wegcontrole, zoals reeds gezegd. Dat versterkt onze vragen over de redenen waarom die
informatie/inlichtingen niet (rechtstreeks) werd/en gemeld aan de Belgische veiligheidsdiensten, meer in
het bijzonder de politiediensten (DJP/TERRO of FGP LUIK).

8.3

Conclusies

Betreffende de RIR’s opgesteld in de FGP KORTRIJK kon geen enkele anomalie worden vastgesteld.
Het centrale niveau (DJP/TERR) heeft deelgenomen aan het JIT met de Deense politie, maar heeft geen
grote rol gespeeld in de informatie-uitwisseling. Het heeft samengewerkt met de inlichtingendiensten die
als expert opgetreden zijn in het gerechtelijk onderzoek.
Afgezien van wat zeer summiere informatie, heeft het onderzoek aangetoond dat de federale politie
(centraal niveau en FGP LUIK) en/of lokale politie (LUIK en HERSTAL) geen informatiepositie had over de
persoon van Lors DOUKAEV, voor de “aanslag”.
De opvolging van de veranderingen van woon- of verblijfplaats van Lors DOUKAEV hing duidelijk van het
toeval af; dat is het minste wat men kan zeggen. Dat de Veiligheid van de Staat er interesse in heeft
betoond, heeft ter zake niets veranderd.
Hoe onwaarschijnlijk dat ook moge lijken, Lors DOUKAEV heeft maandenlang naar believen in de natuur
kunnen ronddwalen terwijl hij een inschrijving in het Rijksregister behield, door het nietsdoen van de
politiezone in het algemeen en van de wijkagent in het bijzonder of nog van de leden van de patrouille
van de PZ HERSTAL die naar diens woning gegaan was. Door kruising van de informatie vergaard tijdens
het onderzoek en de informatie vervat in het activiteitenverslag 2011 van het Vast Comité I had de
betrokkene al in de ANG kunnen/moeten worden geseind voor opsporing verblijfplaats eind 2009, of
begin 2010.
Deze seining in de ANG had, in ieder geval, beschikbaar kunnen/moeten zijn in mei 2010, zijnde op het
ogenblik dat de Duitse politie, via LUXEMBURG, de FGP LUIK bevroeg over de betrokkene.
Dit verzoek hield op zichzelf (opnieuw) informatie in. In dat opzicht had het kunnen/moeten worden
“opgenomen” in de informatiestroom (en ook eventueel later dienen), ook al wilden de Luxemburgse
politieambtenaren waarschijnlijk niet dat de informatie op ruime schaal verspreid zou worden.
Niet alleen de opvolging van de woonplaats van Lors DOUKAEV, maar ook verscheidene primaire
politieprocessen (opmaak van processen-verbaal, onderzoek naar de aankoop en het bezit van een
vuurwapen, voeding van de ANG met betrekking tot het wederrechtelijk bezitten van het wapen, …)
werden (te) summier ten uitvoer gebracht in de PZ LUIK.
De FGP LUIK zou deze informatie in mei 2010 openbaar hebben kunnen maken zoals werd gezegd met
betrekking tot de opsporing van verblijfplaats van Lors DOUKAEV. Dat betekent echter niet dat het plan
om een aanslag te plegen verhinderd had kunnen worden. De opeenstapeling van al deze fouten roept
evenwel vragen op.
De PZ HERSTAL heeft de informatie-uitwisseling met de Veiligheid van de Staat en de ADIV niet
gestructureerd. Deze uitwisseling berust op een gewone modus vivendi. Wanneer een agent van de
inlichtingendiensten informeert naar een bepaalde persoon, wordt bijvoorbeeld niet automatisch een RIR
opgesteld. Die persoon wordt niet onmiddellijk wat specifieker opgevolgd. De contacten tussen de
(wijk)politieambtenaren en de agenten van de inlichtingendiensten worden nooit neergeschreven in een
contactverslag.
Binnen de lokale politie van LUIK en HERSTAL heeft niemand zich klaarblijkelijk vragen gesteld over de
lessen die eventueel uit deze zaak moesten worden getrokken, hetzij inzake opsporing van
radicalisering, inzake vergaring, beheer en uitwisseling van informatie tussen politiediensten onderling
en tussen politie- en inlichtingendiensten of nog inzake contacten met de Tsjetsjeense gemeenschap. De
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opvolging van de bevolking werd evenmin herdacht na de mislukte aanslag, terwijl in HERSTAL, de
vaststelling is overduidelijk, de opvolging (van de woonst) van Lors DOUKAEV uiterst onvolledig
gebeurde.
Uit de vaststellingen blijkt ook duidelijk dat de bewustwording van de verantwoordelijken van die twee
politiezones veeleer ingegeven is door het onderzoek of de debriefing van de Dienst Enquêtes van het
Comité P bij hen. Immers, de feiten hadden (ondanks hun intrinsieke ernst) niet (onmiddellijk) geleid tot
enige reactie/reflectie binnen de twee politiekorpsen.
Zo werd in HERSTAL pas in juni 2012 door de Veiligheid van de Staat een informatiesessie gehouden
over de problematiek van de Tsjetsjenen op vraag van de zone. Enkel de adjunct-verantwoordelijke
(dienst die zich o.m. bezighoudt met terrorisme en radicalisme) is enkele initiatieven beginnen te
nemen, zij het geen structurele. Hij heeft zich er echter toe verbonden in een nabije toekomst wel
structurele maatregelen te nemen.
In LUIK heeft de korpschef, naast de bestaande fora of projecten (lokale task force, ZVR, CoPPRa, …) en
de uitbouw van de wijkwerking boven de norm, duidelijk gesteld dat hij maatregelen zal nemen volgens
vier assen met “community policing” als leidraad: een verbetering van de opvolging van de bevolking,
een verbetering van de contacten met de Tsjetsjeense gemeenschap en met andere gemeenschappen al
naargelang de lokale specificiteiten met op de achtergrond aandacht voor de opsporing/preventie van
gewelddadig radicalisme, een structurering van informatie-uitwisseling met de partners uit de politie- en
inlichtingendiensten en tot slot een diepgaande herevaluatie/analyse van de boksclub, zijn sponsoring en
de rol van de politieambtenaar-sportcoach.
Tijdens het onderzoek kon worden vastgesteld dat de politieambtenaar-sportcoach van Lors DOUKAEV
niet het initiatief heeft genomen om de Deense pers te contacteren met het oog op de identificatie van
Lors DOUKAEV. Het is omgekeerd, de pers heeft hem gecontacteerd.
De rol van deze laatste en trouwens de eigenlijke boksclub doet ronduit gezegd echter verschillende
vragen rijzen. Immers, die coach heeft nooit tekenen van radicalisering bij Lors DOUKAEV opgemerkt.
Nochtans lijkt ons een aantal concrete elementen duidelijk zichtbaar te zijn geweest, zoals bijvoorbeeld
het gedrag van de vrouw die met hem omging (dragen van de sluier, bekeerd tot de islam, …).
Los van hetgeen voorafgaat, hoe is het mogelijk om binnen de club de aanwezigheid niet op te merken
van andere personen met hetzelfde profiel als Lors DOUKAEV of gekend bij de politiediensten? Hoe kan
men niet reageren wanneer men merkt dat vrouwen gesluierd boksen?
Er is echter slechts één zekerheid: het totale gebrek aan informatie uitgaande van die coach die zijn
kerntaak vergeten schijnt te zijn, nl. zijn functie van politieambtenaar.
Een ander merkwaardig feit dat ons is opgevallen, is dat de boksclub gefinancierd wordt door een vzw
die de naam en het nummer van de politiezone van LUIK draagt (vzw 5277 Police locale de LIÈGE). Dit
leidt duidelijk tot verwarring bij de buitenwereld, ondanks het eerste en lovenswaardige doel van die
club, dat van socio-preventieve orde is (grootstedenbeleid).
De moeder van Lors DOUKAEV lijkt een doorslaggevende rol te hebben gespeeld in zijn
radicaliseringsproces, alsook zijn verleden in TSJETSJENIË. De raadpleging van websites van radicaal
islamitische inslag en de contacten die hij in het buitenland onderhield met bepaalde radicale personen
hebben duidelijk ook een rol gespeeld in zijn gewelddadige radicalisering.
Wat het gebrek aan opsporing van de radicalisering van de betrokkene betreft, is het bovendien toch
tragisch vast te stellen dat sinds 2006 het profiel van het type Tsjetsjeens misdaadmilieu, zijn
activiteiten, de bezoeken aan de boks- of vechtclub, zijn modus vivendi en operandi al duidelijk
beschreven waren in een omstandige analyse. Wanneer men dat document leest, vindt men er de
evolutie van Lors DOUKAEV perfect in terug.
Niettegenstaande de diverse vaststellingen met betrekking tot tekortkomingen in de informatiestroom
en tot de lichtvaardigheid waarmee bepaalde politionele processen werden ingevoerd, kan, uiteraard, in
geen geval gesteld worden dat indien alles correct was aangewend, Lors DOUKAEV er niet zou in
geslaagd zijn om zijn plan tot uitvoering te brengen.
Tot slot blijkt dat de sleutel van de eventuele opsporing van de radicalisering van de betrokkene en dus
van de eventuele voorkoming van de aanslag, volgens de elementen van het onderzoek, op drie niveaus
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ligt: de rol van de politieambtenaar-sportcoach in de boksclub, het beheer van diverse adreswijzigingen
van DOUKAEV en dus zijn opvolging in het algemeen door de lokale politie, en meer in het bijzonder na
de doortocht van de Veiligheid van de Staat; en, tot slot, een betere uitwisseling van de informatie in
handen van het buitenlandse gerecht en de buitenlandse politie- en inlichtingendiensten, meer in het
bijzonder de Duitse.

8.4

Aanbevelingen

Vrij logischerwijs, hebben de aanbevelingen betrekking op:
-

een betere opvolging van de bevolking door, maar niet uitsluitend, de wijkagent. Die opvolging
moet des te ernstiger zijn wanneer een Belgische of buitenlandse inlichtingendienst informatie
inwint over een of meer welbepaalde individuen en zeker wanneer de wijkagent zeer goed weet dat
de betrokken burger niet meer op een bepaald adres woont;

-

een correcte toepassing van de politionele basisprocessen (opmaak van processen-verbaal,
informatie-uitwisseling en -doorstroming, …). In dat opzicht zouden de politiediensten sneller alle
vragen uitgaande van inlichtingendiensten moeten inbrengen in de informatiecyclus, desnoods door
gebruik te maken van de embargoprocedures;

-

een uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de Belgische en buitenlandse politie- en
inlichtingendiensten, en vice versa, georganiseerd in functie van structuren en niet van personen.
In dat verband kan o.m. worden voorgesteld dat contactpunten, per politie- of inlichtingendienst,
duidelijk door de verantwoordelijke overheid worden aangesteld. Afhankelijk van de betrokken
dienst zou dit contactpunt geconcentreerd kunnen worden in deze of gene dienst of functie. Zo zou
binnen een politiezone de korpschef bijvoorbeeld hetzij de directie operaties, hetzij de dienst belast
met materies gelinkt aan radicalisme en terrorisme of nog het lokaal informatiekruispunt kunnen
aanwijzen. In één moeite door zou de betrokken politiedienst ertoe gebracht moeten worden om
operationele maatregelen te nemen afhankelijk van de ontvangen informatie;

-

in dat opzicht moeten de processen in kwestie verduidelijkt en geformaliseerd worden. Dit zou,
bijvoorbeeld en bij voorkeur op nationaal vlak, kunnen gebeuren via een protocol tussen de
geïntegreerde politie en de inlichtingendiensten. Er blijken trouwens nu al initiatieven te worden
genomen in die zin en zij zouden zeer binnenkort tot een resultaat kunnen leiden. Blijft te hopen
dat dit protocol snel ondertekend wordt door alle betrokken belanghebbende partijen;

-

daarnaast en indien nodig zouden sommige wettelijke principes zeker verduidelijkt kunnen worden.
Bijvoorbeeld de draagwijdte van het artikel 14 van de BIM-wet en van de artikelen 44/1 tot 44/11
WPA, meer bepaald met betrekking tot de informatie-uitwisseling en de toegang tot de
documentatie van de betrokken organisaties, zou aangevuld kunnen worden. Hierbij kan worden
gedacht aan de principes gebonden aan de wederkerigheid van de toegang tot de documentatie en
tot de databanken, alsook de wederkerigheid van de voeding van die databanken. Ondertussen
werd in dit domein vooruitgang geboekt met de wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele
informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens en het Wetboek van Strafvordering (BS 28 maart 2014) die de bestaande
bepalingen inzake het politioneel informatiebeheer grondig wijzigt en tegemoetkomt aan de
uitgedrukte bezorgdheden;

-

in diezelfde zin legt het Vast Comité P ook de nadruk op de naleving en de strikte toepassing van
de ministeriële omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van
inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en extremisme. Ondertussen is deze
omzendbrief opgeheven en vervangen door de ministeriële omzendbrief GPI 78 van 31 januari 2014
betreffende de informatieverwerking ten voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en
gewelddadige radicalisering door de politie (BS 17 februari 2014, err. BS 13 maart 2014);

-

tot slot zouden de rol van de boksclub en de betrokkenheid van de politiezone en meer in het
bijzonder van de politieambtenaar-sportcoach daarin serieus moeten worden verduidelijkt, zelfs
bijgestuurd door de actoren en andere betrokken overheden.
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9
9.1

PZ ENTRE SAMBRE ET MEUSE – ALGEMENE WERKING
Situering en samenvatting van het onderzoek

In november 2006 besliste het Vast Comité P om een onderzoek te voeren naar de werking van de
politiezone “Entre Sambre et Meuse”. Die beslissing werd genomen ingevolge de analyse van
verscheidene klachtendossiers, ingediend door zowel leden van die politiezone als burgers die op het
grondgebied van die zone wonen.
Uit de eerste documentaire opzoekingen die de Dienst Enquêtes P in dat verband verrichte, bleek dat de
korpschef intussen aan de AIG gevraagd had om een audit uit te voeren. Bijgevolg besliste het Vast
Comité P om zijn onderzoek op te schorten en de resultaten van die audit af te wachten.
In februari 2008 ontving het Vast Comité P het auditrapport van de AIG dat niet minder dan
20 aanbevelingen bevatte die tegen 30 september 2008 gerealiseerd dienden te worden.
Aangezien er al heel wat tijd was verstreken en de aanbevelingen van de AIG in de politiezone slechts
zeer traag werden geïmplementeerd, besliste het Vast Comité P in januari 2009 om het
toezichtsonderzoek dat aanvankelijk gepland was voor november 2006 te hervatten. Dat onderzoek
legde specifiek de nadruk op de functionaliteiten “interventie” en “wijkwerking” omdat de prestaties die
politieambtenaren in die domeinen leveren een impact hebben op een groot aantal burgers. Daar een
significant deel van de personeelsleden vraagtekens geplaatst had bij de goede werking van die dienst,
werd het intern toezicht ook bestudeerd. Om diezelfde reden werden uiteindelijk ook het HRM-beleid en
het leiderschap onder de loep genomen.
Na afloop van zijn onderzoeksdaden, stelde de Dienst Enquêtes P in februari 2010 een verslag op met
betrekking tot dit toezichtsonderzoek.

9.2

Vaststellingen

Het onderzoeksverslag van de Dienst Enquêtes P was uiterst verontrustend want het bracht de volgende
zaken aan het licht: een falend bestuur, diensten die opgedeeld zijn in hokjes die los van elkaar werken,
een punctuele en ongestructureerde communicatie alsook een gebrek aan betrokkenheid van het
personeel en een slechte werksfeer.
Het behandeld lid van het Vast Comité P vond dat dergelijke negatieve vaststelling geen doel op zich kon
zijn en dat dit toezichtsonderzoek pas kon worden afgesloten nadat men de verzekering had gekregen
dat de werking van de betrokken politiezone verbeterd was.
Behalve de aanbevelingen die eerder waren geformuleerd door de AIG en de vaststellingen gedaan door
de Dienst Enquêtes P, kon de politiezone “Entre Sambre et Meuse”, om haar werking te verbeteren, ook
rekenen op de steun van de directeur interne relaties van de federale politie.
In juli 2011 besliste het Vast Comité P om een opvolgingsonderzoek in te stellen naar verschillende
aspecten van de werking van de politiezone “Entre Sambre et Meuse”, meer bepaald het algemeen
beleid inzake humanresourcesmanagement, het onthaal, de interventie, de wijkwerking, het verkeer
(terloops), het intern toezicht, het leiderschap alsook de ontwikkeling en de uitvoering van de strategie.
Na afloop van dat opvolgingsonderzoek, dat werd gevoerd van oktober 2011 tot maart 2012, leverde de
Dienst Enquêtes P in mei 2012 een opvolgingsverslag af waarin gewag werd gemaakt van aanzienlijke
verbeteringen geboekt in de diverse onderzochte domeinen van de organisatie en de werking van de
politiezone “Entre Sambre et Meuse”, meer in het bijzonder het leiderschap, de interne communicatie en
de werksfeer. De beschrijvingen van de stand van zaken en de talrijke aanbevelingen geformuleerd door
verschillende instellingen extern de politiezone hadden als leidraad gediend voor die positieve evolutie.
Het Vast Comité P nam akte van die nieuwe vaststellingen maar wilde er zeker van zijn dat de
politiezone verder in deze positieve richting zou evolueren. Aldus gaf het behandeld lid van het Vast
Comité P in de maand december 2012 aan de Dienst Enquêtes P de opdracht om midden 2013 een
laatste bezoek te brengen aan de politiezone “Entre Sambre et Meuse”.
Dat bezoek vond plaats in juli 2013 en bestond uit een onderhoud met de korpschef waarbij de nadruk
werd gelegd op een tiental risico’s die geïdentificeerd waren in het verslag van mei 2012. Daarna stelde
de Dienst Enquêtes P een nieuw opvolgingsverslag op.
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9.3

Conclusies

Op basis van de laatste informatie meegedeeld door de korpschef kunnen we besluiten tot een nieuwe
verbetering van de werksfeer binnen de politiezone “Entre Sambre et Meuse”.
Het verontrustende risico van de vele pensioneringen in de loop van het jaar 2013 kon door nieuwe
aanwervingen opgevangen worden.
Gezien de aanstelling van een titelvoerende directeur van de operaties, de nakende versterking met een
officier gedetacheerd uit de federale politie alsook het vooruitzicht van de aanwerving van een officier
voor de afdeling nabijheidspolitie in de loop van het jaar 2014 kunnen we besluiten dat er geleidelijk een
nieuwe omkadering wordt doorgevoerd.
Steunend op de voortzetting van de verbeterdynamiek met betrekking tot de werking van de
politiezone, zoals uiteengezet door de korpschef, besliste het Vast Comité P om dit toezichtsonderzoek af
te sluiten.

9.4

Aanbevelingen

Dit toezichtsonderzoek is een perfecte illustratie van de vragen die het Vast Comité P zich geregeld stelt
inzake het gevolg dat moet worden gegeven aan toezichtsonderzoeken die ernstige disfuncties aan het
licht brengen op het vlak van de organisatie en/of de werking van het politiekorps alsook
tekortkomingen inzake leiding. Hoe kan men in dat geval garanderen dat de aanbevelingen
geformuleerd door een toezichtsorgaan daadwerkelijk worden uitgevoerd?
In casu kon de korpschef van de politiezone “Entre Sambre et Meuse” rekenen op de steun van de
directeur interne relaties van de federale politie. Het toezichtsonderzoek dat de Dienst Enquêtes P in
2012 en 2013 voerde, vestigde de aandacht op het feit dat dankzij die steun binnen die politiezone een
wezenlijke verbeterdynamiek op gang was gebracht, meer bepaald door de communicatie tussen de
korpschef en de personeelsleden te bevorderen.
Het Vast Comité P wijst erop dat er, naast dit gerichte succes, in het huidige politielandschap geen
enkele dienst is die op regelmatige basis ondersteuning, begeleiding of een andere vorm van coaching
kan bieden aan een korpschef die met moeilijkheden kampt. Dergelijke benaderingen zijn trouwens niet
voorzien in de diverse wetgevende en reglementaire teksten tot organisatie van de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus.
De opdracht die de directeur interne relaties vervulde, was uitzonderlijk en berustte voornamelijk op zijn
goodwill. Het Vast Comité P beveelt aan dat er in de toekomst een dienst uitdrukkelijk aangewezen zou
worden om dit soort van bevoegdheden uit te oefenen.
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10 COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE POLITIEDIENSTEN
BIJ ZICH VERPLAATSENDE VERDACHTEN/POLITIEALARM
10.1 Situering en samenvatting van het onderzoek
Het Vast Comité P is permanent de problematiek van de coördinatie, efficiëntie en effectiviteit van het
politieoptreden bij zich verplaatsende verdachten blijven opvolgen en bijdragen tot een oplossing. Deze
problematiek is tweeërlei: enerzijds, de leiding op het terrein bij het volgen/achtervolgen/intercepteren
van zich verplaatsende daders en, anderzijds, het ontbreken van tactische procedures daartoe. Het
Comité P voerde zelf enkele onderzoeken ter zake (o.a. het thematisch onderzoek naar de werking van
ASTRID en het werkdossier naar de huidige werking van het politiealarm) of volgde via andere bronnen
(o.a. het onderzoek door de AIG met betrekking tot interventietermijnen en soorten dispatchings en het
verslag 10 jaar politiehervorming door de federale politieraad) deze problematiek nauwgezet op.
Naar aanleiding van enkele incidenten en eerdere onderzoeken rees immers meer en meer de vraag in
welke mate de geïntegreerde politie voldoende georganiseerd blijkt om op een efficiënte en effectieve
wijze te coördineren in crisissituaties en verdachten te intercepteren wanneer deze zich verplaatsen, al
dan niet over bepaalde territoriale grenzen heen.
Er werd een opvolging uitgevoerd van de werkzaamheden zowel van de werkgroep DGA/DAO “Beheer
van niet-geplande dynamische gebeurtenissen” als van het Pedagogisch Comité voor geweldsbeheersing
met betrekking tot het uitschrijven van tactische procedés bij dergelijke gebeurtenissen. In dit kader
waren er bijgevolg diverse contacten met (1) DGA/DAO als leidinggevende van de werkgroep “Beheer
van niet-geplande dynamische gebeurtenissen” en (2) het coördinatieteam van het Pedagogisch Comité
voor geweldsbeheersing.

10.2 Vaststellingen
De besluiten van de werkgroep “Beheer van niet-geplande dynamische gebeurtenissen” werden op
31 augustus 2012 voorgesteld aan het DirCom+73. Er werd een akkoord bereikt en er werd bovendien
beslist dat de resultaten van de werkgroep in een GPI of MFO dienden uit te monden. Het resultaat van
de werkgroep werd de MFO-774, de ministeriële richtlijn betreffende het beheer van dynamische nietgeplande gebeurtenissen waarbij een onmiddellijk en gecoördineerd supra-lokaal politieoptreden in
werking wordt gesteld. Het doel van deze tekst is het bepalen van principes en modaliteiten voor de
operationele leiding en coördinatie van een supra-lokale niet-geplande en dynamische gebeurtenis die
een onmiddellijk gecoördineerd optreden van een of meer korpsen van de geïntegreerde politie behoeft.
In de MFO-7 worden het doel, het wettelijk kader, de definities, de basisprincipes, het concept, de
implementatie en de bijzondere gevallen (o.a. het politiealarm) van deze richtlijn omschreven.
De MFO-775 werd uiteindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2014. Een van de
belangrijkste facetten van deze richtlijn is het creëren van het begrip reflexfase76. Dit is de fase waarin
een niet-geplande gebeurtenis wordt beantwoord via een politionele respons met de op dat moment
onmiddellijk beschikbare mensen en middelen. Het gaat over de fase waarin de operationele leiding en
coördinatie nog niet worden uitgeoefend door de overheden aangeduid in artikel 7/1 van de wet op het
politieambt en voor dewelke de huidige omzendbrief principes en specifieke modaliteiten uitvaardigt
betreffende de operationele leiding en coördinatie. Ook belangrijk te melden is dat de MFO-7 nog eens
specifiek de verdere rol van het Pedagogisch Comité voor geweldsbeheersing beschrijft77 en dit conform
onze geformuleerde aanbevelingen. Met betrekking tot het politiealarm wordt gesteld dat de
operationele leiding en coördinatie gebeurt volgens de principes die in onderhavige omzendbrief vervat
zijn.
Het Pedagogisch Comité voor geweldsbeheersing bestaat uit een Strategisch Platform, het college van
voorzitters van de Pedagogische Cellen en permanente of tijdelijke Pedagogische Cellen. De permanente
Pedagogische Cellen werken aan de ontwikkeling van de materies van de vier pijlers van de
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De DirCom+ is als volgt samengesteld: de commissaris-generaal, de directeurs-generaal van de federale politie en de
VCLP.
MFO: Mission Fédérale - Federale Opdracht.
Ministeriële richtlijn MFO-7 van 28 maart 2014 betreffende het beheer van dynamische niet-geplande gebeurtenissen
waarbij een onmiddellijk en gecoördineerd supra-lokaal politieoptreden in werking wordt gesteld.
Zie artikel 3.6. van de MFO-7.
Zie artikel 6.2. van de MFO-7.
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geweldsbeheersing. Deze vier pijlers zijn: (1) de wetgeving, de deontologie en de psychosociale
vaardigheden, (2) de fysieke middelen dwang zonder vuurwapen, (3) de fysieke vaardigheden dwang
met vuurwapen en (4) de politie-interventietactieken. De tijdelijke Pedagogische Cellen zijn
samengesteld om specifieke materies te ontwikkelen die geheel of gedeeltelijk verbonden zijn met het
domein van geweldsbeheersing. Het Strategisch Platform heeft als opdracht de algemene strategie te
bepalen ter verwezenlijking van de toepassing van de omzendbrief GPI 4878. Het Strategisch Platform
bereidt de dossiers voor die een ministeriële beslissing vereisen en ontvangt de verslagen van de
voorzitters en ondervoorzitters van de Pedagogische Cellen, ratificeert de realisaties en de voorgestelde
beslissingen of geeft in voorkomend geval bijkomende opdrachten aan de Cellen. De Pedagogische
Cellen hebben als missie de inhoud van de opleidings- en trainingsprogramma’s te ontwikkelen en de
pedagogische ondersteuning te verzorgen die voor elkeen aangewend zal worden, en dit conform de
door het Strategisch Platform vastgelegde strategische opties. Alle aan het Strategisch Platform
voorgelegde realisaties worden in plenaire vergadering behandeld en worden als definitief aanzien na
ratificatie door het Strategisch Platform. De Cel Gevaarsituaties coördineert de werkzaamheden van de
Pedagogische Cellen. De goedgekeurde realisaties hebben geen echt dwingend karakter maar enkel de
door het Strategisch Platform goedgekeurde brochures, over een welbepaalde materie, mogen
aangewend worden in de politiescholen voor dat specifieke onderdeel79. Het zijn dus eerder
aanbevelingen en good practices. Volgens de directeur van de opleiding is het uitvaardigen van zeer
strikte procedures onbegonnen werk. Enerzijds door de diversiteit aan middelen/materiaal en de grote
autonomie qua invulling van de functionaliteiten/functies binnen de verschillende entiteiten van de
geïntegreerde politie (zowel de lokale politiezones als de federale diensten). Anderzijds, vanuit een
maatschappelijke tendens om eerder “kennis te delen” dan te “verplichten/reguleren”. De realisaties
dienen dan ook vooral de algemene leidraad te bevatten en kwalitatief hoogstaand te zijn zodat het
personeel intrinsiek overtuigd is van de procedure.
Bij zich verplaatsende verdachten (met voertuig) kan de politie geconfronteerd worden met de volgende
potentiële interventies: achtervolgen (de finaliteit hierbij is het stoppen van het voertuig), narijden (de
finaliteit hierbij is de observatie) en intercepteren van het voertuig. Het achtervolgen wordt afgeraden
en de voorkeur wordt gegeven aan het intercepteren van het voertuig in de diepte door
interceptiedispositieven. Respondenten geven toe dat er voor geen enkele van bovenvermelde potentiële
interventies specifieke politie-interventietechnieken en -tactieken werden uitgeschreven, en dit
niettegenstaande de politiehervorming reeds 12 jaar achter de rug is. Voorlopig zijn er enkel wat
praktische tips, met betrekking tot het narijden, opgenomen in het handboek “controle in en om
voertuigen” dat ontwikkeld werd in 2007. Dit is volgens hen te wijten aan het feit dat er in de beginjaren
na de hervorming veel tijd gespendeerd werd aan het harmoniseren van een gemeenschappelijke visie
op geweldsbeheersing en het bereiken van een consensus met betrekking tot de basisvaardigheden
geweldsbeheersing. Dit resulteerde in de omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006. Nadien werd vooral
reactief gewerkt en werden er andere prioriteiten gesteld. In de Pedagogische Cel is één
vertegenwoordiger per politieschool en campus voorzien. Deze vertegenwoordigers hebben elk hun
niveau van specialisatie, motivatie en beschikbaarheid, wat volgens onze respondent kan leiden tot
lange discussies en uitstel van beslissingen en realisaties. Ook het feit dat er geen uniformiteit inzake
materiaal en middelen is in de politiezones en de diensten van de federale politie, kan volgens
respondent leiden tot een vertraging in het ontwikkelingsproces.
Met betrekking tot de voorliggende thematiek maakte de Pedagogische Cel II (politieinterventietactieken) begin 2012 een sneuveltekst met volgende items: (1) het wettelijk en regelgevend
kader, (2) de beoordeling, (3) enkele definities, (4) de algemene principes bij het volgen en
achtervolgen, (5) de algemene principes voor het interceptiedispositief en (6) het vuren naar rijdende
voertuigen en vanuit rijdende voertuigen. Er werd ook een onderscheid gemaakt tussen (1) een mobiel
interceptiedispositief, (2) een statisch interceptiedispositief, (3) een controledispositief en (4) een
observatiedispositief. Onze respondent laat in september 2013 weten dat het algemeen stramien voor
het handboek dat wordt voorbereid zo goed als klaar is. Er dienen wel nog verscheidene aanpassingen te
gebeuren en foto’s en schema’s toegevoegd te worden. Aangezien de besproken technieken niet alleen
verband houden met geweldsbeheersing maar ook met het rijgedrag en dus met de wegcode, zal het
document onvermijdelijk moeten worden voorgelegd aan het Expertisecentrum Verkeer voor een meer
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Omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldsbeheersing voor de personeelsleden
van het operationeel kader van de politiediensten.
GPI 48 art. 5.1 paragraaf 3.
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doorgedreven analyse van dit aspect. Op 4 maart 2014 meldt onze respondent dat de tekst werd
afgewerkt en momenteel vertaald wordt. De tekst zou aan het Strategisch Platform voorgelegd worden
in de periode april-mei 2014 en mogelijks nog geratificeerd worden vóór de zomerperiode 2014. De
Franstalige versie van het handboek werd ons overgemaakt op 4 maart 2014.
Op het vlak van de opleidingen en trainingen van de leden van het operationeel kader kunnen volgens
onze respondent de volgende initiatieven worden overwogen: (1) een specifieke module (of aanpassing
van een bestaande module) invoeren in de basisopleiding, (2) een deel van de voortgezette opleiding
van de specialisten geweldsbeheersing 2015 (± 2 uur) voorbehouden voor de voorstelling van de
module van de basisopleiding, (3) voor (alle) leden van het operationeel kader een trainingssessie
GPI 48 organiseren die aan deze kwestie gewijd is en (4) een module voortgezette opleiding (± 4 uur)
opmaken en openstellen voor iedereen, zoals het geval is voor alle opleidingen inzake
geweldsbeheersing.

10.3 Conclusies
Aangezien de problematiek steeds acuut is gebleken en actueel is gebleven, werd door het Comité P een
actieve opvolging verzekerd. Dit vertaalde zich in eigen onderzoeken, het opvolgen van onderzoeken
van andere diensten, het raadplegen van diverse bronnen maar vooral ook in het sensibiliseren van de
partijen betrokken bij het oplossen van de problematiek.
De werkgroep “Beheer van niet-geplande dynamische gebeurtenissen” beëindigde haar werkzaamheden
en de MFO-7 verscheen in het Staatsblad van 23 mei 2014. Hij voldoet aan de verwachtingen teneinde
één van de gestelde problemen (leiding op terrein) op te lossen en is niet alleen het resultaat van de
werkzaamheden van de werkgroep DGA/DAO “Beheer van niet-geplande dynamische gebeurtenissen”
maar ook van een bijna permanente opvolging en contacten van de Dienst Enquêtes P met de
leidinggevenden van deze werkgroep.
Ook de Pedagogische Cel II zette haar werkzaamheden voort en zou nog voor de zomerperiode 2014 het
handboek “volgen, achtervolgen en intercepteren van voertuigen” klaar hebben. Er werden ook reeds
voorstellen geformuleerd inzake opleiding en training van het operationeel personeel met betrekking tot
deze (nieuwe) politie-interventietechnieken.

10.4 Aanbevelingen
Gezien de blijvende actualiteit van de problematiek (steeds meer achtervolgingen halen de media), de
risico’s die het personeel loopt bij het uitblijven van technische en tactische procedures en de trage
evolutie van het dossier, dient de commissaris-generaal van de federale politie verder toe te zien op
(1) een snelle afhandeling van de finale werkzaamheden van de Pedagogische Cel II, (2) het uitwerken
van de nodige opleiding en training voor het operationeel personeel van deze nieuwe politieinterventietechnieken en -tactieken en (3) het uitschrijven en uitwerken van de politionele
uitvoeringsmodaliteiten inzake het politiealarm op basis van de omzendbrief van 1 mei 2005 inzake de
afkondiging en de organisatie van het politiealarm van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie,
de MFO-7 en de conclusies van onderhavig onderzoek.
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11 EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE INTERVENTIE
11.1 Situering en samenvatting van het onderzoek
Op 21 februari 2013 werd door het VRT-programma PANORAMA een reportage uitgezonden over het
wedervaren van Jonathan JACOB op 6 januari 2010. De reportage brengt een verhaal van een jongeman
die door de lokale politie werd opgepakt omdat hij verward en opgedraaid door de straten doolde, als
gevolg van overmatig amfetaminegebruik. Volgens de uitzending werd de jongeman, in overleg met het
parket van de procureur des Konings, door de lokale politie tot tweemaal toe vruchteloos aangeboden
aan een psychiatrische instelling teneinde hem op te nemen in observatie. Nadat betrokkene is
ondergebracht in een cel van de lokale politie en niet lijkt te kalmeren, wordt een beroep gedaan op het
bijzonder bijstandsteam van de lokale politie ANTWERPEN. Leden van deze eenheid dringen de cel
binnen en terwijl betrokkene onder bedwang wordt gehouden, wordt hem door een geneesheer een
kalmerend middel toegediend. Kort daarop blijkt echter dat de jongeman overleden is. Uitgebreid
beeldmateriaal van verschillende veiligheidscamera’s van de politiezone, inclusief van in de cel, komt
aan bod en talrijke vragen worden geopperd naar de wijze waarop het bijzonder bijstandsteam optreedt
in de cel, met name door het gebruik van achtereenvolgens een flash bang om betrokkene te
desoriënteren, een schild en vork en het toedienen van een aantal slagen tijdens de immobilisatie. Het
programma draagt dan ook de titel ‘de gestoorde procedure’ verwijzend naar de benaming van de door
de politie toegepaste procedure.
Op 1 maart 2013 besliste het Vast Comité P om een toezichtsdossier te openen enerzijds naar deze
bijzondere interventieteams en anderzijds naar de omgang van de (lokale) politie in het algemeen met
personen die niet over al hun fysieke en mentale vermogens beschikken. In het eerste uitgevoerde luik
werd ingegaan op het bestaan van ‘eenheden van gespecialiseerde interventie’ binnen de geïntegreerde
politie. Hierbij kan niet genoeg benadrukt worden dat dit onderzoek zich dus niet richt op het specifieke
strafrechtelijk dossier inzake het overlijden van Jonathan JACOB en de daaraan gerelateerde lokale
situatie.
De supra aangehaalde beslissing tot het starten van een toezichtsonderzoek werd vervolgens vertaald in
een onderzoeksvraagstelling waarbij de volgende aspecten werden vooropgesteld:
-

Een overzicht samenstellen van de bestaande eenheden van gespecialiseerde interventie in de
geïntegreerde politie;

-

Wat is de reden van de oprichting en van bestaan van dergelijke teams: waarom richten tal van
lokale korpsen dergelijke eenheden op? Is dit een gevolg van een gebrek aan steun door de
federale politie, zijn er andere redenen?

-

Wanneer worden dergelijke eenheden ingezet? Welk soort taken voeren zij uit? Past dit
takenpakket in de basispolitiezorg of is er een overlapping met de gespecialiseerde steun van de
federale politie; m.a.w., waar horen deze teams thuis: lokaal of federaal?

-

Welke interventieprocedures worden door deze teams toegepast, worden deze gediversifieerd,
geëvalueerd, is er sprake van onderlinge benchmarking? Wordt de inzet van bijvoorbeeld
bijzondere middelen in de betrokken korpsen voldoende ingebed in deze procedures en wordt ter
zake opleiding voor het personeel voorzien?
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Aangezien door de verschillende lokale korpsen verschillende benamingen worden gehanteerd voor
dergelijke eenheden (soms is er sprake van een (bijzonder) bijstandsteam, soms een tactisch team,
gespecialiseerde interventie, arrestatieteam, enz.), werd, teneinde op eenduidige wijze te kunnen
communiceren met de respondenten, bij aanvang van het onderzoek gekozen voor de terminologie
‘eenheden van gespecialiseerde interventie’ waarbij een definitie gehanteerd werd die reeds tijdens een
eerder onderzoek van het Comité P (in 2006) was vooropgesteld, met name:

“Onder een ‘eenheid van gespecialiseerde interventie’ verstaan we een eenheid, dienst, team
of groep die wordt aangewend voor interventies die een hogere graad van gevaar of geweld
met zich (kunnen) meebrengen. Deze eenheid, dienst, team of groep voldoet bovendien aan
één of meer van onderstaande criteria:







Georganiseerd op permanente of tijdelijke basis;
Specifieke inzet- en terugroepprocedures;
Specifieke bewapening;
Specifieke uitrusting;
Specifieke kledij en/of herkenningstekens;
Specifieke selectie, opleidingen en voortgezette
vrijwilligerschap”.

opleidingen

op

basis

van

Met het oog op een zo correct mogelijke inventarisatie van dergelijke bijzondere eenheden werd gestart
met het aanschrijven van zowel de commissaris-generaal van de federale politie als de respectieve
korpschefs van alle politiezones in het Rijk, met de vraag in welke mate hun korps al of niet beschikt of
beschikte over een eenheid van gespecialiseerde interventie die voldeed aan de opgegeven definitie.
In een tweede fase werden alle lokale korpsen en federale directies/diensten die een positief antwoord
gaven vervolgens effectief bezocht door commissarissen-auditors van de Dienst Enquêtes P, waarbij een
interview werd afgenomen van de korpschef en/of de verantwoordelijken van de betrokken eenheid.
Voorafgaand aan en ter voorbereiding op dit interview werden de betrokken korpschefs opnieuw
aangeschreven om hen enerzijds gedetailleerd in te lichten over de aard van de vragen die hen zouden
gesteld worden en werd anderzijds reeds de beschikbare documentatie opgevraagd, zulks rond onder
meer volgende items:
-

De organisatie: de ontstaansgeschiedenis en redenen van oprichting van de eenheid, de wijze van
inbedding in de organisatie en de visie van de korpschef;

-

Het uitgevoerde takenpakket, waarbij tevens gepeild werd naar de geïntegreerde werking,
eventuele samenwerkingsprotocollen op dit vlak en de vraag of volgens het betrokken korps deze
taken behoorden tot de basispolitiezorg of tot de gespecialiseerde politiezorg;

-

De door de eenheid toegepaste procedures en het overleg dat hierover gevoerd wordt met andere
eenheden;

-

Hun bijzondere middelen en bewapening;

-

Hun personeel (op vlak van selectie, profiel en opleiding/training).

Weze opgemerkt dat de politiediensten met betrekking tot de door hen gehanteerde procedures liefst
discretie in acht nemen. Indien deze procedures gekend zouden zijn door de rechtsonderhorigen die ze
moeten ondergaan, dan hypothekeert dit de efficiëntie van het politieoptreden, inclusief de veiligheid
van de optredende politieambtenaren. Een eventuele expliciete beschrijving daarvan in een mogelijk
publiek rapport leek ons om die redenen niet opportuun. Aan de respondenten werd dan ook de
zekerheid geboden dat, met uitzondering van een bespreking van de gehanteerde ‘cel-procedure’, in het
rapport niet inhoudelijk zou worden uitgeweid omtrent de toegepaste procedures. Deze werkwijze had
ongetwijfeld haar verdienste aangezien, voor zover kan worden nagegaan, alle bezochte speciale
eenheden loyaal meewerkten aan onderhavig onderzoek.
Zoals supra aangegeven, werden alle lokale korpsen evenals de commissaris-generaal van de federale
politie aangeschreven met de vraag of hun korps over diensten/eenheden beschikte die voldeden aan de
vooropgestelde definitie. Van de lokale korpsen antwoordden er 25 positief, in die zin dat ze over een
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dergelijke eenheid beschikken of beschikten in het verleden. Door de federale politie werd meegedeeld
dat, naast de directie van de speciale eenheden (CGSU), de dienst gespecialiseerde interventie van de
algemene directie van de bestuurlijke politie (DGA/GIS) eveneens over bepaalde gespecialiseerde teams
beschikte en dat, blijkens een bevraging die door de algemene directie gerechtelijke politie van de
federale politie (DGJ) gebeurde, twee FGP’s (BRUSSEL en BRUGGE) eveneens positief hadden
geantwoord op basis van de vooropgestelde definitie.
Daarnaast werd beslist om twee lokale korpsen, met name de PZ BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE en de
PZ BRUSSEL-ZUID, die negatief hadden geantwoord, toch in het onderzoek te betrekken omdat wij van
oordeel waren dat bepaalde van hun diensten toch als dusdanig zouden kunnen worden geïnterpreteerd.
Concreet wil dit zeggen dat door de Dienst Enquêtes P een plaatsbezoek werd gebracht aan
zevenentwintig lokale korpsen en vier federale diensten, met name:




Lokale
politiezones:
AALST,
ANTWERPEN,
ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE,
BERINGEN/HAM/TESSENDERLO, BEVEREN, BORAINE80, KANTON BORGLOON81, BRUGGE,
BRUNAU82, BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE, BRUSSEL-NOORD83, BRUSSEL-ZUID84, CHARLEROI,
CHÂTELET/AISEAU-PRESLES/FARCIENNES, GAUME85, GEEL86, GENT, HAZODI87, LIER, LUIK,
NAMEN,
OOSTENDE,
SECOVA88,
REGIO
TURNHOUT89,
UKKEL/WATERMAAL90
BOSVOORDE/OUDERGEM, VLAAMSE ARDENNEN en VLAS91;
Federale diensten: CGSU, DAR/GIS (waar de dienst GOTTS92 en de VAG-teams93 werden
besproken), FGP BRUGGE en FGP BRUSSEL.

Aanvullend aan deze eenendertig plaatsbezoeken werd nog informatie ingewonnen bij enkele directies
van de federale politie: enerzijds bij de algemene directie van gerechtelijke politie (DGJ), met betrekking
tot enkele bijzondere eenheden bij FGP’s, en anderzijds bij de directie van de operaties inzake
gerechtelijke politie (DJO) en de directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (DAO). Deze twee
laatste diensten spelen immers een centrale rol in het transiteren van de steunaanvragen naar de
directie CGSU en de dienst gespecialiseerde interventie (GIS) van de algemene directie van de
bestuurlijke politie. Hierbij is het belangrijk om weten dat de gespecialiseerde steuneenheden niet over
een initiatiefrecht beschikken, maar enkel optreden na goedkeuring van DJO (bij uitvoering van
gerechtelijke opdrachten), respectievelijk DAO (bij uitvoering van bestuurlijke opdrachten). Bij deze
directies werd dan ook gepeild naar de problematiek van eventuele capaciteitstekorten om een antwoord
te bieden op de steunaanvragen.
In het dossier werd tevens een analyse verwerkt van de klachten die gedurende de laatste vijf jaar (de
periode 2009-2013) door het Comité P werden behandeld.
Merken we tot slot op dat niet werd getracht om de eenheden in te delen in categorieën. In het verleden
bogen reeds verschillende werkgroepen zich over de materie van de gespecialiseerde eenheden zonder
dat dit ooit tot een algemeen gevalideerd referentiekader leidde. De eerste werkgroep weerhield enkel
eenheden met een voltijds (permanent) dienstenaanbod, de tweede werkgroep weerhield ook andere
eenheden en trachtte bij het opstellen van een inventaris van de eenheden deze in te delen in drie
niveaus waaraan telkens een niveau van kennis en kunnen en van vereisten aan selectie, opleiding,
training en uitrusting werden gekoppeld. Thans opnieuw een indeling in enkele categorieën maken, zou
dreigen deze indeling tot de focus te herleiden en zo de aandacht afleiden van andere essentiële
bemerkingen omtrent de wijze van werken van dergelijke eenheden. Bovendien, zoals zal blijken uit het
vervolg, is de diversiteit zo groot dat er, uiteraard bij wijze van spreken, zoveel categorieën kunnen
gemaakt worden als er eenheden zijn.
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Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Saint-Ghislain.
Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen.
Fleurus, Les Bons Villers, Pont-à-Celles.
Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node.
Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst.
Chiny, Etalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Rouvroy, Tintigny, Virton.
Geel, Laakdal, Meerhout.
Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek.
Aywaille, Chaudfontaine, Esneux, Sprimont, Trooz.
Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar.
Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Zingem.
Kortrijk, Kuurne, Lendelede.
Gespecialiseerde overbrengingsteam (voor risicotransporten van gevangenen).
Arrestatieteams VAG (Vaardigheden Aanhoudingen in Groepsverband).
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11.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies
11.2.1

Aantal eenheden

Een aantal politiezones beschikte vóór de politiehervorming, onder de koepel van de voormalige
gemeentepolitie, reeds over een dergelijke eenheid, ook al is in veel gevallen de structuur en het
takenpakket doorheen de tijd gewijzigd. Dit was alvast, in een of andere vorm (d.w.z. niet alle met
dezelfde graad van specialisatie), het geval voor de toenmalige korpsen van gemeentepolitie van
ANTWERPEN, BRUGGE, BRUSSEL, KORTRIJK, LIER, LUIK en NAMEN. Sinds de politiehervorming zijn
daar tal van politiezones bijgekomen. De ontwikkeling van de oprichting van dergelijke eenheden wordt
weergegeven in onderstaande grafiek.
Grafiek 1:

Aantal opgerichte bijzondere eenheden door de jaren heen

Aantal opgerichte bijzondere
eenheden
8
6
4
2
0

Aantal opgerichte
bijzondere eenheden

De laatst opgerichte eenheden in de rij betroffen in 2012 de politiezones AALST, OOSTENDE, SECOVA en
VLAAMSE ARDENNEN. Anderzijds staakten ondertussen, al of niet definitief, en al dan niet in afwachting
van een wettelijk kader dan wel (aanvullende) richtlijnen, enkele eenheden hun activiteiten: BERINGENHAM-TESSENDERLO (2011), KANTON BORGLOON (2013), BRUNAU (2010) en LIER (2007), zodat thans
nog 23 van de betrokken lokale politiezones over een actieve eenheid beschikken.
Tussen de aangetroffen eenheden bestaat echter, zoals navolgend zal blijken, een bijzonder grote
diversiteit op vlak van organisatie, takenpakket, gehanteerde procedures, selectie, opleiding, … Geen
twee eenheden lijken dezelfde.
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11.2.2

Oprichting

Bij de zones werd expliciet gepeild naar de reden waarom zij beslisten om over te gaan tot de oprichting
van een gespecialiseerde bijzondere eenheid. In een aantal gevallen werd uiteraard meer dan één reden
geciteerd, daarom kunnen de in onderstaande tabel weergegeven redenen overlappen.
Tabel 22:

Motivatie voor de oprichting van een gespecialiseerde eenheid
Motivatie voor oprichting

Aantal politiezones

1

Gebrek aan basiscompetenties geweldbeheersing bij (nieuwe?)
medewerkers

14

2

Als gevolg aan een incident

11

3

Professioneel
afhandelen
interventies
risicograad/Leemte/Grijze zone

4

Noodzakelijke snelle reactie waaronder expliciet of (deels)
impliciet verstaan: problemen met lange wachttijden voor
federale ondersteuning

8

5

Te veel arbeidsongevallen

4

6

Problemen met federale ondersteuning

3

7

Vraag ontstaan bottom-up het korps

3

8

Niveau geweldbeheersing naar boven tillen

3

9

Volgen van voorbeeld van nabije zone(s)

2

10

Bijkomend takenpakket lokale politie zoals bv.: overbrenging
gevangenen categorie 2

2

met

hogere

10

Rekening houdend met de genoemde overlappingen kan gesteld worden dat grosso modo vier
categorieën overblijven: gebrek aan basiscompetenties inzake geweldbeheersing, gebrek aan (tijdige)
steun van de federale politie, ten gevolge van een incident en het bestaan van een grijze zone tussen
gewone en gespecialiseerde interventies.
Er blijkt met andere woorden dat een eventueel gebrek aan steun door de federale politie niet als
primordiaal probleem naar voor komt. Een aantal respondenten wijzen heel uitdrukkelijk op het feit dat
er geen gebrek is en dit hoe dan ook niet aan de basis ligt van de oprichting van de eenheid. In de mate
dat er naar de federale politie verwezen wordt, betreft het de snelheid van haar optreden en niet zozeer
een eventueel gebrek, of weigering, aan steun. Het is opvallend dat enkele van de ‘grotere’, lees
gespecialiseerdere eenheden, zoals ANTWERPEN, LUIK en BORAINE, of andere grote steden zoals
BRUSSEL en CHARLEROI expliciet verwijzen naar een noodzakelijk snel optreden, dat CGSU moeilijker
kan leveren. Zo antwoordde de zone BRUSSEL op de vraag naar de maximale interventietijd van haar
gespecialiseerde eenheid: “onmiddellijk”. De politiezones CHARLEROI en VLAS spreken in dit verband
van het beschikken over “een vlug oproepbare reserve”.
Tal van zones verwijzen naar een gebrek aan basiscompetenties bij (nieuwe) medewerkers of naar de
vele arbeidsongevallen. Een respondent gaf de arbeidsongevallen niet op als initiële motivatie maar
stelde wel achteraf vast dat, sinds de oprichting van een gespecialiseerde eenheid, het aantal
arbeidsongevallen (betrekking hebbende op opgelopen kwetsuren bij interventies) duidelijk daalde. Bij
dezelfde respondent leeft de perceptie dat de opleiding te veel de focus legt op
‘maatschappelijke/sociale vaardigheden en slachtofferbejegening’, wat zich volgens hem vertaalt in een
achteruitgang op het vlak van de fysieke paraatheid en in het domein van de geweldbeheersing.
Markant in dit verband is dat een zone stelt dat één van de redenen voor de oprichting van dergelijke
eenheid was dat er in de zone steeds problemen waren bij ‘des soirées festives’. De korpschef meende
dat zijn personeel diende te worden beschermd omdat bij die gebeurtenissen veel arbeidsongevallen
gebeurden. Ook al dient dergelijke eenheid alleen al gevoelsmatig niet weerhouden als ‘bijzondere
eenheid’, het illustreert wel dat zelfs kleine zones mogelijk problemen ondervinden bij hun interventies
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om redenen die onrechtstreeks vermoedelijk te maken kunnen hebben met gebrek aan competenties op
het vlak van geweldbeheersing en zelfs, bij uitbreiding, in het domein van het begeleiden en beheren
van lokale kleinschalige evenementen.
Interessant om aan te stippen in dit verband is dat een speciale eenheid bij de lokale politie ook tot
perverse effecten kan leiden. In één politiezone werd door omstandigheden de werking van de speciale
eenheid gedurende enige tijd opgeschort. Het betrof een eenheid die 24/24 uur op het terrein aanwezig
was en bij crisisinterventies binnen de functionaliteit interventie werd ingezet. De politieambtenaren van
de reguliere interventiediensten bleken vragende partij om deze speciale eenheid zo vlug mogelijk weer
operationeel te krijgen. Deze politieambtenaren vertrouwden op de mogelijkheid om op korte tijd
versterking te kunnen krijgen in geval van nood. Interventies met een verhoogde dreiging werden
steeds samen met deze speciale eenheid uitgevoerd. Het werd m.a.w. minder noodzakelijk om de
competenties geweldbeheersing van alle medewerkers op een hoog niveau te houden. Meteen rijst de
vraag of dit geen indirecte hypotheek legt op de veiligheid van alle politieambtenaren, omdat ze steeds
en onverwacht in een gevaarlijke situatie kunnen terechtkomen waar ze, in voorkomend geval, mogelijk
niet meer voldoende professioneel kunnen reageren. Bovendien heeft dit eveneens een invloed op de
zelfperceptie van de politieambtenaar over de mate waarin hij beschikt over de vereiste competenties
geweldbeheersing. Naarmate deze perceptie negatief wordt, daalt het zelfvertrouwen en wordt hierdoor
de politieactie gehypothekeerd. Tegelijkertijd dreigt, na oprichting van dergelijke eenheid, de leiding in
de verleiding te komen om aan de andere medewerkers minder opleiding in geweldbeheersing aan te
bieden, niettegenstaande een gebrek aan de vereiste competenties omdat men investeerde in speciale
eenheden. De cirkel wordt dan rond.
De definitieve beslissing tot oprichting van een eenheid gebeurt blijkbaar veelal in overleg met (vooral
bestuurlijke) overheden. In een beperkt aantal gevallen is het op rechtstreekse aansturing van die
overheden of andersom betreft het een beslissing van de korpschef die wel kennisgeeft aan zijn
overheden maar hun akkoord niet vraagt. Een echt formele en grondige behoefteanalyse,
voorafgaandelijk aan de beslissing tot oprichting, hebben wij niet teruggevonden. Te noteren valt zelfs
dat in enkele zones werd gesteld dat de oprichting van een eenheid gebeurde omdat de bestuurlijke,
respectievelijk de gerechtelijke overheid een dergelijke eenheid in naburige zones een goed idee leek te
vinden.

11.2.3

Organisatie

De wijze waarop deze eenheden zijn georganiseerd, is behoorlijk verschillend: sommige betreffen een
afzonderlijke organieke eenheid van het korps, andere eenheden bestaan uit personeelsleden die in een
andere basisfunctionaliteit werken maar worden bijeengeroepen wanneer de noodzaak er is. Het aantal
personeelsleden is dan ook zeer variërend. Slechts zes politiezones (in de steden ANTWERPEN, BRUSSEL
GENT, LUIK en NAMEN) hebben een organieke eenheid die tegelijkertijd een permanent dienstenaanbod
heeft: dit wil zeggen, ofwel zijn er steeds ploegen van de eenheid actief ofwel zijn ze oproepbaar via een
structureel ingebedde permanentierol. Het is te begrijpen dat men in de grootstedelijke context een zeer
vlug optreden verlangt in crisissituaties. In eventuele (maar al bij al slechts beperkt aanwezige)
commentaar op de federale steun komt vooral dit tijdige optreden naar voor: de, in de ogen van de
zones, lange interventietermijn alvorens CGSU ter plaatse komt.
Belangrijker echter is het verschil in finaliteit van deze eenheden. De wijze waarop de eenheden van
gespecialiseerde interventie georganiseerd zijn, geeft hun filosofie weer. Zo is de eenheid van de zone
ANTWERPEN een effectieve steuneenheid die, om het eenvoudig uit te drukken, enkel traint of optreedt.
In die zin is ze de enige in het rijtje die qua format vergeleken zou kunnen worden met een regionale
POSA-eenheid van de directie CGSU.
In enkele andere steden, zoals o.a. GENT, zijn er eveneens full-time beschikbare eenheden maar die
wachten niet af tot hun gespecialiseerde inzet effectief vereist is. Soms participeren ze in bepaalde mate
in het klassieke interventiegebeuren, waarbij door de dispatching eventueel onmiddellijk een triage
gemaakt wordt en ernstigere interventies naar het betrokken team worden doorverwezen. In BRUSSEL
is er dan weer een ander opzet, dat wel meer voorkomt in verschillende Brusselse zones, en waar deze
eenheden eerder gericht zijn naar wat men noemt (informatiegestuurde) heterdaadpatrouilles. In de
zone BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE valt dan ook op dat de eenheid organiek is ondergebracht bij de
recherche en niet bij de interventie, wat eerder de uitzondering is. In de zone LUIK is er eveneens een
permanente interventieaanwezigheid op het terrein maar lijkt de specialisatiegraad, of minstens het
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aanvoelen te kunnen volstaan met eigen middelen, beduidend hoger te liggen dan bijvoorbeeld in de
zone GENT of in de zone BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE.
Deze diversiteit duidt er wel op dat de korpschefs in functie van een bepaalde visie en in functie van de
lokale noden hierop hebben trachten in te spelen. De diversiteit weerspiegelt met andere woorden de
verscheidenheid aan operationele behoefte.

11.2.4

Takenpakket

De Wet Geïntegreerde Politiedienst (WGP) heeft – en dat is frappant – de taakverdeling tussen het
lokale en het federale niveau niet gespecificeerd. Kort samengevat, geeft artikel 3 van de voormelde wet
wel aan dat de lokale politie op het lokale niveau de basispolitiezorg verstrekt en de federale politie –
met inachtneming van de principes van subsidiariteit en specialiteit – de gespecialiseerde en supralokale
opdrachten, evenals bepaalde ondersteunende opdrachten voor de lokale politiediensten, maar hoe men
de lokale politietaken kan onderscheiden van de federale en vice versa wordt in de WGP niet
aangegeven, net zomin als hoe men de genoemde principes van subsidiariteit en specialiteit moet
interpreteren. De memorie van toelichting bij het initiële wetsontwerp biedt enkel in summiere mate
verduidelijking, maar stelt wel expliciet dat via het vastleggen van werkings- en organisatienormen
vermenigvuldiging van gespecialiseerde eenheden, zoals CGSU, moet voorkomen worden omdat dit niet
te verzoenen is met een rationele en geïntegreerde aanpak van politiediensten.
Later wet- en regelgevend kader geeft weinig verduidelijking. Slechts enkele materies zoals gijzeling of
bepaalde technieken in het kader van de bijzondere opsporingsmethoden werden exclusief aan CGSU
toebedeeld. Tegelijkertijd is het nuttig te verwijzen naar de Welzijnswet waar de wetgever als leidraad
geeft dat enkel deze opdrachten kunnen worden toevertrouwd waarvoor het personeel over de
aangepaste middelen beschikt en hiervoor werd opgeleid en getraind. Het opstellen van een expliciet
limitatieve lijst waarbij diensten worden aangeduid per type opdracht lijkt hoe dan ook niet mogelijk.
Door de directie CGSU werd een ‘service level agreement’ uitgewerkt inhoudende een gedetailleerd
dienstenaanbod, bij de meeste bezochte zones is het takenpakket, dat ze zichzelf toekenden, niet steeds
(volledig) geformaliseerd.
In het takenpakket van de eenheden in kwestie blijken er wel een aantal vaste items terug te komen
zoals o.a.: bijstand aan de interventie, risicotransporten van gevangenen, versterkte huiszoekingen en
aanhoudingen met een verhoogde dreiging. Dit neemt niet weg dat het overduidelijk is dat er een groot
verschil is in het risico dat deze eenheden wensen te nemen. Zo verzorgen achttien eenheden het
transport van gevangenen categorie 2 en slechts 8 zones het transport van gevangenen categorie 3. Op
dezelfde wijze is een onderscheid zichtbaar tussen enerzijds twintig lokale politiezones die ‘aanhouden
van een verdachte met verhoogde dreiging, maar zonder wapenbezit’ tot hun takenpakket rekenen en
anderzijds tien politiezones die ‘aanhouden van een verdachte met verhoogde dreiging, met wapenbezit’
eveneens als dusdanig aanzien en zichzelf hiertoe dus in staat zien. Deze vaststelling op zich toont zeer
goed aan dat een heel aantal van de onderzochte eenheden niet de intentie hebben om in concurrentie
te treden met gespecialiseerde federale eenheden. In beide aangehaalde voorbeelden zijn er maximaal
tien politiezones die zich in grijs vaarwater zouden kunnen bevinden.
Wat versterkte huiszoekingen betreft, zijn er slechts een handvol eenheden die de facto toegeven dat ze
dreigen zich op terrein van CGSU te begeven, veelal wordt dit verklaard met de stelling dat CGSU toch
niet kan komen, maar in het cijfermateriaal van DJO kan hierover geen enkele bevestiging gevonden
worden, integendeel.
Nog meer illustratief is de situatie van een Fort-Chabrol94. Op basis van de interviews en het zeer
beperkt voorhanden zijnde cijfermateriaal nemen we aan dat slechts enkele politiezones menen deze
materie in principe zelf te kunnen afhandelen. Waarschijnlijk niet toevallig betreffen het hier dezelfde
eenheden (ANTWERPEN, LUIK en NAMEN) die bij een eerdere studie van de werkgroep BLIKI (cf. infra),
gelast met het opstellen van een ontwerp van omzendbrief over dergelijke eenheden, in 2010, op basis
van een aantal criteria, werden aanzien als de drie eenheden die op een hoger gespecialiseerd niveau
optraden dan de andere onderzochte eenheden.

94

Onder dit begrip wordt verstaan een situatie waarbij één of meer personen in het bezit van wapens zich verschansen en
weigeren zich over te geven aan de politie. In tegenstelling tot een gijzeling zijn er bij een Fort-Chabrol geen gegijzelden.
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In deze gevallen, en vooral in LUIK en ANTWERPEN, lijkt de indruk te ontstaan dat de politiezones
menen in hun eigen behoeften te kunnen/moeten voorzien. In LUIK werd dit ook effectief als dusdanig
verwoord door de respondent.
Belangrijk om even bij stil te staan, is de mate waarin dergelijke eenheden observaties uitvoeren. Bij
sommige eenheden is het duidelijk dat ze zich profileren als arrestatieteam en blijven dergelijke
observaties dus beperkt tot kortstondige observaties voorafgaandelijk aan een aanhouding, bij andere
bleek het uitvoeren van observaties an sich effectief tot hun takenpakket te behoren. In de mate dat de
betrokken eenheden effectief als een eenheid van gespecialiseerde interventie kunnen worden aanzien
die gelijklopende taken als CGSU uitvoert, stelt er zich een probleem.
Daar waar de wetgever van oordeel was dat de loutere inzet van een federale gespecialiseerde eenheid
voor een observatie dermate ingrijpend was dat een aantal democratische controlemiddelen werd
voorzien (een voorafgaande machtiging afgeleverd, in functie van de omstandigheden, door de
procureur des Konings of de onderzoeksrechter en meer algemeen stelt artikel 47ter § 2 van het
Wetboek van Strafvordering trouwens een permanente controle van de procureur des Konings in over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden door de politiediensten binnen zijn gerechtelijk
arrondissement), ontsnappen deze lokale eenheden momenteel, en dit in de mate dat ze voor de
bewuste observatie niet op basis van andere criteria in het kader van de stelselmatige observatie vallen,
volledig aan deze controle.

11.2.5

Referentiekader

De diversiteit aan redenen van bestaan van dergelijke eenheden en het verschil in uitgevoerde taken
maakt het landschap niet echt transparant. Tegelijkertijd ontbreekt enig referentiekader.
Door de jaren heen bogen verschillende werkgroepen zich over deze materie. Een eerste reeds in 2001.
Deze werkgroep maakte zijn conclusies in november 2002 over aan de ministers van Binnenlandse
Zaken en van Justitie, maar in augustus 2003 werd evenwel beslist, gelet op het standpunt van beide
ministers en van de Vaste commissie van de lokale politie (VCLP) om geen protocolakkoord te sluiten en
om terug te vallen op het bestaande dienstenaanbod van de directie van de bijzondere eenheden van de
federale politie (toen) DSU.
In 2010 werd, mede naar aanleiding van de vaststellingen van het Vast Comité P, een nieuwe poging
ondernomen en werd een gemengde werkgroep van de lokale en de federale politie opgericht onder
leiding van H. BLIKI. Deze werkgroep deed een verdienstelijke poging om te trachten een
referentiekader uit te schrijven en om op die manier finaal te komen tot werkingsnormen (op vlak van
selectie, opleiding, training, middelen, …) voor dergelijke eenheden. Dit leidde tot een document
“Ontwerp van omzendbrief over de speciale eenheden en diensten van de geïntegreerde politie die
belast zijn met het beheer van gewelds- en gevaarsituaties”. Een en ander stierf echter opnieuw een
stille dood. Wij kunnen slechts vaststellen dat een verslag van de Vaste commissie van de lokale politie
hierover een discussie weergeeft waarin duidelijk de vrees geuit werd voor het betonneren van normen
en de autonomie van de lokale korpsen benadrukt werd. Dat de Vaste commissie moeilijk tot een
eenduidig standpunt kan komen, is begrijpelijk gezien de uiteenlopende behoeften van de verschillende
(kleine en grote) korpsen.
Deze zwanenzang van werkgroeppogingen is echter triest. Het gekke is daarbij dat wanneer bij onze
rondgang bij de diverse korpschefs gepolst werd naar eventuele niet vervulde kritieke succesfactoren,
het creëren van een duidelijk referentiekader ter zake, naast opleiding, één van de ‘hot topics’ bleek.
Het weze duidelijk dat in een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus het voor
dergelijke materie niet wenselijk is dat gewerkt wordt met een unilaterale nota van één van de
componenten (de service level agreement (SLA) van CGSU). Er moet een dwingende richtlijn, waarvoor
een nuttige aanzet werd gegeven door de werkgroep BLIKI, worden uitgewerkt. Hetzelfde geldt
trouwens voor de ministeriële omzendbrief MFO-195 waarvoor ook een unilaterale nota van de federale
politie verduidelijking geeft. Een ontwerp van nieuwe MFO-1 raakt sinds jaren evenmin rond. Dit
gegeven viel buiten huidig onderzoek maar werd, aangezien risicotransport van gevangenen veelal door
dergelijke eenheden wordt uitgevoerd, door meerdere korpschefs als een teer punt aangegeven.
95

Dwingende richtlijn van 13 december 2001 van de minister van Justitie inzake het verzekeren van de openbare orde in
hoven en rechtbanken, het overbrengen van gevangenen en het handhaven van de orde en de veiligheid in de
gevangenissen in geval van oproer of onlusten.
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11.2.6

Procedures, middelen, selectie, opleiding en training

Slechts eens dergelijk kader duidelijk is, zullen ook betere samenwerkingsvormen kunnen ontwikkeld
worden. Op dit ogenblik is er, op contacten dankzij persoonlijke goede relaties na, slechts een zeer
beperkte uitwisseling van informatie. Het gevolg is dat een operationele samenwerking tussen dergelijke
eenheden (voor opdrachten die niet exclusief aan CGSU zijn toebedeeld) niet plaatsvindt en ook moeilijk
kan plaatsvinden, heel eenvoudig omdat ze niet samen trainen en niet dezelfde technieken gebruiken.
Nochtans zou samenwerking, zonder meerkost, de efficiëntie kunnen verhogen.
Procedures bestaan in sommige korpsen niet, soms wel maar dan alleen mondeling, soms schriftelijk
maar slechts heel zelden goed gedocumenteerd of gevat in een erkenningsdossier voor de passende
opleiding ervan. Laat staan dat er sprake zou zijn van een systematische onderlinge benchmarking.
Bepaalde korpsen gaan duidelijk ‘op zoek’ en leren bij op basis van persoonlijke contacten, of dankzij
bepaalde eenheden die graag demonstreren. Maar dit blijft casuïstisch. Onderlinge vragen tot aftoetsen
van procedures worden immers regelmatig met een weigering beantwoord. Uiteraard werden een aantal
goede initiatieven vastgesteld waarbij wel samenwerking, maar dan meestal informeel, mogelijk bleek.
Zo blijkt GIS met meerdere korpsen te overleggen, of hen op te leiden, inzake risicotransporten van
gevangenen.
Waar verdedigd kan worden dat probleemsituaties die slechts door één dienst worden aangepakt
(bijvoorbeeld een vliegtuigkaping) binnen die eenheid dienen opgelost te worden en dus geen verdere
kennisoverdracht nodig noch wenselijk is, is dit minder het geval voor gelijkaardige situaties.
Kennisoverdracht in die gevallen (lees tussen lokale eenheden) blijkt bijna onbestaande, slechts
mondjesmaat te gebeuren, gebaseerd op goede contacten. Een gestructureerd overlegforum dat best
practices zou kunnen distilleren ontbreekt volkomen.
Tijdens de rondgang werd tevens gepeild naar enkele algemene inzetmodaliteiten. Zo werd de vraag
gesteld in welke mate er in het korps, voorafgaandelijk aan de inzet van een dergelijke bijzondere
eenheid, een fiat van een leidinggevende – die niet deelneemt aan de operatie op het terrein –
noodzakelijk was. Tunnelvisie dient vermeden. Een tweede beoordeling vanop afstand, door een
politieofficier die niet op het terrein aanwezig is, en bijgevolg minder onder druk staat van de betrokken
partijen, is in die zin een beheersmaatregel die dit risico aanpakt. In ongeveer veertig procent van de
bezochte eenheden bleek dit echter niet het geval te zijn.
In het verlengde daarvan kan gewezen worden op het feit dat analyse van de klachten die het Vast
Comité P door de jaren heen ontving, met betrekking tot dergelijke eenheden, leert dat deze
hoofdzakelijk betrekking hebben op het uitvoeren van versterkte huiszoekingen, waarbij de wijze van
optreden meermaals een traumatisch effect heeft en behoorlijk wat schade kan genereren. Ook hier kan
enkel de zorgvuldige voorafgaande voorbereiding en risicoanalyse heil brengen om de proportionaliteit
van het optreden af te wegen. Tijdens de rondgang werd alvast één korpschef ontmoet die een
‘gespierd’ optreden de ideale wijze vond om criminelen op te voeden en gezag af te dwingen.
In huidig onderzoek werd in detail ingegaan op de procedure die deze eenheden hanteren om op te
treden in een cel, met andere woorden wanneer een weerspannig, gewelddadig of buiten zijn zinnen
zijnde persoon uit een cel dient gehaald. Het spreekt voor zich dat in functie van de opleiding, training
en middelen waarover een eenheid beschikt dergelijke procedure kan verschillen, vaststelling was echter
dat minder dan de helft van de bezochte eenheden over een dergelijke procedure bleek te beschikken.
Bij analyse van deze procedures bleek een variëteit aan inzet van mensen en middelen.
Tijdens de bevraging naar de toegepaste procedure om een onhandelbare persoon uit een cel te halen,
is tevens gebleken dat enkel CGSU, in haar beoordeling van de situatie, het feit meeneemt of
betrokkene al of niet mogelijke tekenen van het excited delirium syndroom vertoont. In de literatuur
blijkt er geen eenduidigheid te zijn rond de gewenste aanpak van dit fenomeen, maar er kan minstens
worden vastgesteld dat in Nederland door de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam,
via een multidisciplinaire aanpak waarin zowel politie als de medische sector werden betrokken, een
aantal concrete richtlijnen werden ontwikkeld. Een veralgemeende kennis van dit fenomeen lijkt ook hier
noodzakelijk evenals het ontwikkelen van een eenduidige politionele aanpak, liefst te ontwikkelen op
basis van multidisciplinair overleg naar analogie van de Nederlandse aanbevelingen.
De inzet van middelen is divers en complex. Ter illustratie, het bezit en gebruik van het
stroomstootwapen. De eenheden van de politiezones ANTWERPEN en BRUGGE beschikken over een
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ministeriële machtiging voor een dergelijk wapen. De commissie die de minister adviseert, meent dat de
inzet van het wapen dient beperkt te blijven tot het gebruik ervan in een penitentiair complex. Bij
gebreke aan dergelijke instelling op haar grondgebied ontving de PZ VLAS geen machtiging voor dit
wapen. Voor CGSU gelden specifieke richtlijnen voor bijzondere bewapening en geldt de geciteerde
beperking niet.
De consequentie is dat het bijzonder bijstandsteam (BBT) ANTWERPEN beschikt over een
stroomstootwapen om eventueel in te zetten in geval van zware weerspannigheid door een gedetineerde
binnen het penitentiair complex. De eenheid mag dit wapen niet gebruiken in een politiecel of
doorgangscel, ook al zou dit mogelijk tot een efficiënter optreden kunnen leiden. CGSU zou dit wapen
wel in dergelijke omstandigheid kunnen gebruiken. De facto leert de praktijk dat het BBT ANTWERPEN
een aantal opdrachten uitvoert die overlappen met het takenpakket van CGSU, binnen een te creëren
referentiekader dient ook hiermee rekening gehouden.
Met betrekking tot middelen dient expliciet gewezen op de dramatische evolutie van het
investeringsbudget van de directie CGSU. Het investeringsbudget 2012 bedroeg nog 1/8e van dat in
2007. Op deze wijze valt gespecialiseerde dienstverlening onmogelijk vol te houden. Wanneer wordt
uitgegaan van een federale steunfunctie, moet die component over de middelen beschikken om dit op
een kwaliteitsvolle wijze te doen.
De diversiteit op vlak van selectie, opleiding en training is er niet minder om. Supra werd verwezen naar
het feit dat slechts een heel beperkt aantal procedures beschreven worden in erkenningsdossiers voor
opleiding ter zake. In huidig dossier verzochten wij de commissaris-generaal van de federale politie om
een overzichtslijst met alle erkenningsdossiers in het raam van geweldbeheersing. Er bleek echter dat de
toegestuurde lijst minder erkenningsdossiers bevatte dan deze die wij, tijdens ons bezoek aan de
eenendertig genoemde eenheden, verzamelden. Het manco aan kennis situeert zich niet enkel op vlak
van erkenningsdossiers geïnitieerd door de lokale politie maar eveneens erkenningsdossiers van een FGP
bleken niet voor te komen op het overzicht. Minstens kan gesteld worden dat de coördinatie van een en
ander mank loopt. Tijdens de rondgang bleek trouwens dat een aantal van die erkende opleidingen niet
bekend bleken bij andere eenheden, met een logisch negatieve impact op de capaciteit.
Nochtans is er duidelijk vraag naar opleidingen en dit heeft niet steeds te maken met eventuele
overlappingen of raakvlakken met de materie van CGSU. De SLA CGSU voorziet voor bepaalde
opdrachten in een aantal taken voor de lokale politie in afwachting van haar komst ter plaatse, doch
diverse respondenten stelden dat het meer dan nuttig zou zijn om op dit vlak opgeleid te worden,
waarbij onder meer verwezen werd naar het voorbereiden van een operationele briefing, het bezetten
van perimeters en het samenstellen van een noodploeg, aspecten die deel uitmaken van het noodplan.
Sommige meer gespecialiseerde eenheden vragen naar coaching door CGSU, een enkele grote zone lijkt
weinig behoefte aan overleg te hebben en haalt de mosterd in het buitenland.
De korpsen zelf nemen het echter niet steeds heel nauw met de opvolging van opleidingen en trainingen
van de leden van de bijzondere eenheden. Diverse respondenten bleken niet in staat om ons een
overzicht voor de recente jaren te verschaffen. Het is duidelijk dat in opleiding voor dergelijke eenheden
(en op vlak van nationale coördinatie van die opleidingen) dient geïnvesteerd.
En, tot slot, de selectie van de personeelsleden voor dergelijke eenheden: tal van zones werken met
functieprofielen, wat de evidentie zelf lijkt, al is dit niet overal het geval. Hetzelfde geldt voor de
selectiecriteria: deze zijn soms volledig afwezig, waarbij het volstaat om vrijwilliger te zijn of te
beschikken over een brevet specialist geweldbeheersing. Dit niveau is echter voorzien voor de opleiders
in deze materie, waardoor een ongezonde rolverwarring ontstaat. Het is niet omdat men over een brevet
beschikt om mensen op te leiden dat men aan het profiel voldoet om lid te zijn van een gespecialiseerde
eenheid. Dit neemt niet weg dat tal van politiezones de selectie, gevolgd door een basisopleiding, ernstig
nemen. De gehanteerde criteria lopen echter sterk uiteen. Opvallend daarbij is dat sommige criteria voor
fysiek potentieel dezelfde zijn als deze die vroeger (vóór de politiehervorming) voor de selectie van alle
politieambtenaren werden gehanteerd, wat mogelijk wijst op een gedaald fitheidsniveau bij de
gemiddelde politieambtenaar.
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11.3 Aanbevelingen
11.3.1

Het ontwikkelen van een bindend referentiekader

De brede waaier aan verschillende soorten lokale bijzondere eenheden die tijdens huidig onderzoek werd
vastgesteld, maakt duidelijk dat het moeilijk wordt om door de bomen het bos nog te zien. Er zijn een
aantal korpsen waar logischerwijze vertrokken wordt vanuit een filosofie van basispolitiezorg en de
eenheid een loutere ondersteuning voor moeilijkere interventies wordt, maar aan de andere zijde van
het spectrum bevindt zich een beperkt aantal eenheden die zich zonder twijfel een aantal
gespecialiseerde taken, voorzien voor de gespecialiseerde directie CGSU, hebben toegeëigend. Wanneer
o.a. blijkt dat slechts een beroep wordt gedaan op CGSU bij gebreke aan beschikbaarheid van de lokale
eenheid, is er duidelijk sprake van rolverwarring in het geïntegreerde landschap gestructureerd op twee
niveaus. In sommige gevallen96 blijkt zelfs dat de democratische controle, voorzien via machtigingen op
vlak van bijzondere opsporingsmethoden, dreigt omzeild te worden. Het feit dat, ondanks herhaalde
pogingen in het verleden om een omzendbrief uit te werken, het bestaande referentiekader nog steeds
enkel en alleen bepaald wordt via een unilaterale nota van de federale politie, inhoudende welke taken
voorbehouden worden aan CGSU, is in dezen niet langer houdbaar.
Aanbeveling:
Het Vast Comité P beval daarom dan ook aan om een ministeriële omzendbrief uit te werken inhoudende
een duidelijk referentiekader met betrekking tot dergelijke ‘eenheden van gespecialiseerde interventie’,
waarin wordt bepaald enerzijds welk takenpakket wordt voorbehouden aan de directie CGSU en
anderzijds onder welke voorwaarden (taakafbakening, werkingsprincipes, normen op vlak van selectie,
opleiding en training, middelen en inzetmodaliteiten) lokale politiekorpsen eenheden kunnen oprichten.
Ingevolge deze aanbeveling werd door de minister van Binnenlandse Zaken, op 21 juli 2014, de
ministeriële omzendbrief GPI 81 betreffende het algemene referentiekader van ‘bijzondere bijstand’ in
de lokale politie uitgevaardigd97. Deze omzendbrief schetst een eerste kader en verwijst de verdere
ontwikkeling van een aantal aspecten door naar een expertenwerkgroep. Aan de AIG wordt een taak van
opvolging en evaluatie van deze ‘bijzondere bijstand’ toebedeeld, die moet uitmonden in een jaarlijks
globaal evaluatierapport ter attentie van de minister van Binnenlandse Zaken.
en
In het verlengde van dergelijk referentiekader dient coherentie bewaard te worden: enerzijds dient de
wetgever oog te hebben voor de gevolgen van het eventueel toekennen van bepaalde taken aan lokale
korpsen op vlak van bijzondere machtigingen zoals voorzien in het Wetboek van Strafvordering en
anderzijds dienen de ministeriële machtigingen inzake bijzondere bewapeningen logisch op dit kader (en
dus in functie van het toebedeelde takenpakket) afgestemd te worden.

11.3.2

Het budget van de directie CGSU

De penibele budgettaire situatie van de federale politie is de laatste jaren reeds herhaaldelijk ter sprake
gekomen. De directie van de speciale eenheden ontsnapt hier niet aan, integendeel. De evolutie van
haar budget is dramatisch. Het totale investerings- en werkingsbudget van CGSU bedroeg voor het jaar
2012 amper 35% van dit van 2007, vijf jaar eerder. Dit heeft een rechtstreekse impact op de
steunaanvragen, zoals blijkt uit huidig onderzoek. Om een kwalitatieve dienstverlening in de toekomst te
kunnen blijven verzekeren, dient op dit vlak een inhaalbeweging te worden uitgevoerd. Zonder
dergelijke inhaalbeweging wordt bovendien slechts een bijkomend excuus gecreëerd voor lokale korpsen
om zelf een eigen aanbod te ontwikkelen.
Hier kan niet voorbij worden gegaan aan de opportuniteit ontstaan door de ‘optimalisatie van de
geïntegreerde politie’. De directie CGSU wordt in de toekomst overgeheveld naar de gerechtelijke zuil
van de federale politie, maar belangrijker is de creatie van nieuwe arrondissementen. Hierin ligt
ongetwijfeld een momentum om de deconcentratie van CGSU te herevalueren. Opnieuw komt hier

96

97

Cf. de voorziene BOM-machtigingen bij observaties uitgevoerd door federale gespecialiseerde eenheden voorzien in
art. 47sexies §1 Wetboek van Strafvordering.
BS 14 augustus 2014.
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uiteraard het budgettaire spook om de hoek. Huidige budgetten en personeelscapaciteit stellen CGSU
niet in de mogelijkheid om verder te deconcentreren dan de vier bestaande POSA-eenheden.
Aanbeveling:
Het Vast Comité P beveelt dan ook aan om, via de nodige budgettaire impulsen, enerzijds het
investerings- en werkingsbudget van CGSU op een voldoende hoog niveau te brengen om de verlangde
gespecialiseerde taken kwalitatief te kunnen uitvoeren, en anderzijds, de hervorming van de federale
politie indachtig, de haalbaarheid van een verdere deconcentratie van CGSU ernstig te overwegen.

11.3.3

De coördinatie van de opleidingen en de nood aan R&D

Tijdens het onderzoek is gebleken dat er niet alleen een vrij beperkte samenwerking is tussen
vergelijkbare eenheden, maar dat zij bovendien regelmatig nieuwe opleidingsinitiatieven nemen zonder
voldoende gedocumenteerde kennis te hebben van vergelijkbare (bestaande) initiatieven elders te
lande. De in de ministeriële omzendbrief GPI 48 voorziene coördinatiemechanismen inzake opleidingen
geweldbeheersing functioneren niet optimaal. Zo bleek de federale politie niet in staat een correct en
volledig overzicht van erkenningsdossiers op dit vlak aan te leveren. We stellen vast dat de cel
gevaarsituaties, die ter zake een coördinerende rol dient te spelen, reeds geruime tijd kampt met
personeelsproblemen.
Tegelijkertijd blijkt dat bij de ontwikkelde opleidingsinitiatieven te weinig rekening wordt gehouden met
de impact van de Straatsburgse rechtspraak, evenals met evoluties inzake het gebruik van bepaalde
middelen in bepaalde situaties (cf. infra het excited delirium syndroom). Nochtans komt de
verantwoordelijkheid van de overheid (in het licht van artikel 2 EVRM) duidelijk in beeld wanneer de
politionele autoriteiten hun rol naar voorbereiding van het optreden niet behoorlijk vervullen.
Aanbeveling:
Het Vast Comité P beveelt dan ook aan dat de coördinatiemechanismen inzake opleidingen
geweldbeheersing geoptimaliseerd worden. Meer bepaald dient, op federaal vlak, geïnvesteerd te
worden in de inhoudelijke coördinatie van erkenningsdossiers, evenals in R&D in dit kennisgebied.

11.3.4

Politioneel optreden in afwachting van de komst van CGSU

Een aantal zones zijn vragende partij voor opleiding door CGSU. Men moet echter logisch blijven.
Wanneer de geïntegreerde logica en de filosofie van het gespecialiseerde steunaanbod door de federale
politie gerespecteerd wordt, is en blijft het takenpakket duidelijk verschillend. Bovendien behoort het
niet tot het takenpakket van CGSU om opleidingen te verstrekken.
Tegelijkertijd zijn er echter talrijke zones, waarvan de gespecialiseerde eenheid zich wel degelijk wil
inschrijven in een geïntegreerde logica, die erop wijzen dat de SLA CGSU slechts in beperkte mate
toelicht hoe het lokale korps in een crisissituatie, in afwachting van de komst van CGSU, de toestand
kan bevriezen, een noodplan kan opstellen en de komst van CGSU kan voorbereiden. Zij zijn vragende
partij opdat CGSU hen hierover uitgebreider zou informeren.
Aanbeveling:
Het Vast Comité P beveelt dan ook concreet aan dat de directie CGSU analyseert hoe ze aan deze
verwachtingen van haar klanten kan tegemoetkomen en, met andere woorden, de steunaanvrager beter
in staat kan stellen om maatregelen te treffen in afwachting van de komst van de gespecialiseerde
steun.

11.3.5

Een procedure voor een gewelddadige/onhandelbare persoon in een
cel

Zoals supra aangehaald, blijkt er te weinig samenwerking en overleg te bestaan tussen diverse
gespecialiseerde eenheden. Dit manco komt duidelijk tot uiting bij de uitgevoerde vergelijking van de
procedures die de verschillende korpsen toepassen wanneer geconfronteerd met een gewelddadige en/of
onhandelbare persoon in een cel. De inzet van personeel en middelen varieert zeer sterk en het lijkt dan
ook nuttig dat bepaalde aanwezige goede praktijken worden doorvertaald naar andere eenheden. Zo
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hebben enkele eenheden hun procedure erop afgestemd om te trachten zo weinig mogelijk interne
bloedingen bij betrokkene te veroorzaken.
Opvallend is tevens dat de mogelijkheid dat betrokkene kampt met het excited delirium syndroom enkel
door CGSU wordt meegenomen in de beoordeling van de situatie. Er is ongetwijfeld te weinig kennis van
dit fenomeen bij de politiediensten.
Aanbeveling:
Het Vast Comité P beveelt dan ook aan dat door de geïntegreerde politie een procedure onhandelbare
personen wordt uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met de voor- en nadelen van de actueel
bestaande procedures in de verschillende eenheden. Tegelijkertijd dienen, in samenspraak met de
medische sector, richtlijnen uitgewerkt omtrent hoe dient omgegaan met personen die verschijnselen
vertonen van het excited delirium syndroom.

11.3.6

Een gedifferentieerd optreden: ook de verantwoordelijkheid van de
steuneenheid

Mede naar aanleiding van een analyse van de klachten die het Vast Comité P de laatste jaren ontving,
stelt het zich de vraag of de verantwoordelijke leidinggevenden zich te allen tijde voldoende bewust zijn
van de impact van de inzet van een bijzondere eenheid. Een noodzakelijke voorafgaande risicoanalyse
dient zorgvuldig te gebeuren, waarbij de wijze van optreden dient gedifferentieerd in functie van de
omstandigheden (bijvoorbeeld de aanwezigheid van kinderen). Dit geldt niet alleen voor de
‘steunaanvrager’, maar eveneens voor de bijzondere eenheid die steun levert. Een beslissing tot inzet
van dergelijke eenheid is geenszins een vrijgeleide voor betrokkenen om ongebreideld alle
bevoegdheden, middelen en technieken waarover zij beschikken in te zetten. Ook dergelijke eenheid
dient de nodige informatie te vergaren en de wijze van haar optreden in concreto te bepalen aan de
hand van de principes van wettelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit, vooropgesteld in de
artikelen 37, 37bis en 38 Wet politieambt.
Een concreet voorbeeld is de versterkte huiszoeking, die als behoorlijk traumatisch ervaren kan worden.
Een beperkt aantal eenheden, zoals de VAG-teams van de federale politie, bewijst dagelijks dat dit ook
kan zonder steeds in ‘volledige gevechtsuitrusting’ en met bivakmuts op te treden.
Aanbeveling:
Het Vast Comité P beveelt dan ook aan dat dergelijke eenheden van gespecialiseerde interventie hun
procedures optimaliseren teneinde, rekening houdend met de principes van wettelijkheid,
proportionaliteit en subsidiariteit, een gedifferentieerd optreden mogelijk te maken in functie van de
noodzakelijke voorafgaande risicoanalyse.
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D. VONNISSEN EN ARRESTEN
Deze analyse bestaat uit vijf grote delen:
1)
2)
3)
4)
5)

het eerste deel heeft betrekking op het aantal rechterlijke (eind)beslissingen uitgesproken in 2013
en meegedeeld aan het Vast 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 2013;
het vijfde deel is een analyse van de bijzondere thematiek van de tenlastelegging wegens “valsheid”
die aan bod komt in de rechterlijke beslissingen uitgesproken tussen 2009 en 2013.

12 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 dit verband kan het Vast Comité P enkel herhalen wat het in zijn vorige jaarverslagen al heeft
vastgesteld, met name “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”.
Voor het jaar 2013 blijft die twijfel over de volledigheid van de overgemaakte informatie bestaan.
Het Vast Comité P kan er alleen nogmaals op wijzen dat de goede uitoefening van zijn opdracht als
observatorium van het politiewezen sterk wordt beïnvloed door de naleving van de – wettelijke –
verplichting van de diverse overheden om informatie over te maken, hier meer in het bijzonder de
gerechtelijke overheid.
Nog te vaak worden beslissingen uitgesproken tegen leden van de geïntegreerde politie, ofschoon er in
de pers over bericht wordt, niet uit eigen beweging meegedeeld aan het Vast Comité P, dat nochtans
inspanningen levert om zich elke rechterlijke beslissing te doen geworden waarvan het op een of andere
wijze kennis heeft genomen.
Tot slot, heeft het Vast Comité P sommige beslissingen voor de jaren 2009 tot 2012 pas ontvangen na
de opmaak van zijn jaarverslag 2012. Alle tabellen die in dit jaarverslag 2013 opgenomen zijn, bevatten
de tot 15 mei 2014 bijgewerkte gegevens betreffende rechterlijke beslissingen die definitief uitgesproken
zijn in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013.
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12.1 Beslissingen per ressort van het hof van beroep en per type van
rechtscollege
Tabel 23:

Beslissingen per ressort van het hof van beroep en per type van rechtscollege
2009

2010

2011

2012

2013

1

4

4

3

1

Politierechtbank

8

11

9

7

4

Correctionele rechtbank

5

7

9

13

9

Antwerpen
Hof van beroep
Kamer van inbeschuldigingstelling

Raadkamer

2

1

1

15

23

24

23

17

Hof van beroep F

2

5

4

3

4

Hof van beroep N

2

4

2

2

1

2

Totaal

3

Brussel

Kamer van inbeschuldigingstelling F

1

Kamer van inbeschuldigingstelling N

1

Politierechtbank F

6

6

8

3

3

Politierechtbank N

1

1

7

11

18

12

3

Correctionele rechtbank F

10

8

9

6

7

Correctionele rechtbank N

2

4

13

4

5

Raadkamer F

2

2

6

Raadkamer N

1

2

5

Totaal

30

35

60

35

38

2

3

5

8

4

Gent
Hof van beroep
Kamer van inbeschuldigingstelling

1

1

2

3

Politierechtbank

20

21

13

8

12

Correctionele rechtbank

17

18

16

10

14

4

3

8

3

3

44

46

42

31

36

Hof van beroep

4

3

8

3

3

Kamer van inbeschuldigingstelling

6

3

4

1

Raadkamer
Totaal
Liège

Politierechtbank
Correctionele rechtbank
Raadkamer

7

7

5

3

6

11

23

10

2

5

9

13

3

2

2

37

49

30

11

16

Hof van beroep

8

5

6

8

1

Kamer van inbeschuldigingstelling

2

1

3

Politierechtbank

13

25

30

15

10

Correctionele rechtbank

13

12

14

5

7

3

8

7

3

5

Totaal
Mons

Raadkamer
Totaal
Algemeen totaal

1

39

51

60

31

24

165

204

216

131

131

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. Zo worden de gegevens van de
verschillende politierechtbanken, correctionele rechtbanken en raadkamers van het ressort van het hof
van beroep bij elkaar geteld.
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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 Vast Comité P meegedeelde
rechterlijke beslissingen uitgaan.
Voor het jaar 2013 zijn er precies evenveel rechterlijke beslissingen meegedeeld aan het Vast Comité P
als voor het jaar 2012 (131). Dit aantal is echter veel lager dan de totaalcijfers van de rechterlijke
(eind)beslissingen meegedeeld voor 2011 (216) en 2010 (204). Voor dergelijke daling kan niet met
zekerheid een verklaring worden gegeven. Er zijn verschillende hypotheses mogelijk: ofwel begaan de
leden van de geïntegreerde politie minder inbreuken, ofwel worden die inbreuken minder vaak
opgemerkt of vervolgd, ofwel zorgt de duur van de gerechtelijke procedures ervoor dat er in 2012/2013
minder rechterlijke eindbeslissingen werden uitgesproken, ofwel is de betrokkene niet geïdentificeerd als
zijnde een lid van de geïntegreerde politie, ofwel is er een probleem met de mededeling van de
beslissingen.

12.2 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 2013.
Grafiek 2:

Verdeling van de beslissingen 2013 per type van rechtscollege

24
18%

15
12%

7
5%

hof van beroep
kamer van
inbeschuldigingstelling
politierechtbank
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47
36%

correctionele rechtbank
raadkamer

De tweede grafiek toont aan welk aandeel verkeer inneemt in de rechterlijke beslissingen 2013
toegestuurd aan het Vast Comité P: 51 van de 131 dossiers (of 39%) zijn afkomstig van
politierechtbanken (38) of van correctionele rechtbanken (13) die zetelen in graad van beroep in
verkeerszaken.
Grafiek 3: Belang van verkeer in de verdeling van de beslissingen 2013
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12.3 Beslissingen per gerechtelijk arrondissement
Onderstaande tabel bevat het totaalcijfer van de rechterlijke beslissingen (politierechtbank, correctionele
rechtbank en raadkamer samengeteld) toegestuurd per gerechtelijk arrondissement.
Tabel 24:

ANTWERPEN
ARLON

Beslissingen per arrondissement
2009

2010

2011

2012

2013

9

11

6

8

7

3

3

3

1

14

7

4

5

6

BRUSSEL N

9

12

26

16

11

BRUSSEL F

13

14

18

11

15

CHARLEROI

BRUGGE

20

27

35

20

13

DENDERMONDE

4

8

10

1

3

DINANT

5

4

5

7

12

12

13

5

11

4

1

EUPEN
GENT
HASSELT

3

2

HUY

6

3

3

IEPER

1

1

1

KORTRIJK

3

6

3

9

4

3

6

2

2

10

30

10

LEUVEN
LIÈGE
MARCHE

1

4

1

MECHELEN

3

2

5

7

3

MONS

7

10

10

1

3

NAMUR

1

2

NEUFCHÂTEAU

1

1
1

NIVELLES

3

OUDENAARDE

2

5

TOURNAI

2

8

6

2

6

TURNHOUT

2

3

2

1

4

VERVIERS

2

VEURNE

5

3

1

1

3

TOTAAL

136

178

174

100

109

TONGEREN

1

1

5

2

2

1

1

111
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13 VERVOLGDE LEDEN VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE
13.1 Aantal vervolgde leden van de geïntegreerde politie
Onderstaande tabel geeft het aantal leden van de geïntegreerde politie weer die vervolgd werden in
zaken waarvoor een eindbeslissing genomen werd tussen 2009 en 2013. Logischerwijs zijn er dus meer
vervolgde leden van de geïntegreerde politie dan rechterlijke beslissingen. Hun aantal hangt echter
logischerwijs tot op zekere hoogte samen met het aantal meegedeelde 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 Calogpersoneelsleden).
Tabel 25:

Vervolgde leden van de geïntegreerde politie
2009

2010

2011

2012

2013

Lokale politie
Aspirant-agent
Agent

1
8

14

6

8

Aspirant-inspecteur

7
1

Inspecteur

109

172

145

115

125

Hoofdinspecteur

26

29

30

20

16

Commissaris

12

13

22

9

15

Hoofdcommissaris

6

4

8

9

2

2

3

4

4

235

214

165

170

1

1

Calog
Subtotaal

161

Federale politie
Aspirant-agent
Agent
Aspirant-inspecteur

2

1

Inspecteur

14

24

12

23

17

Hoofdinspecteur

19

5

18

4

4

Commissaris

7

2

7

4

4

Hoofdcommissaris

2

Calog

4

3

3

1

1

Subtotaal

46

35

47

32

27

Totaal

207

270

261

197

197

112
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Grafiek 4:

Leden van de lokale component vervolgd tussen 2009 en 2013
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Grafiek 5:

Leden van de federale component vervolgd tussen 2009 en 2013
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13.2 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 2009-2012 werden vereenvoudigd en houden nog 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.
Resultaat van de vervolgingen per graad

Aspirantagent

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig
uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - andere

Vrijspraak - verjaring

Buitenvervolgingstelling - andere

Buitenvervolgingstelling - verjaring

Bewezen

Niet bewezen

2013

1

Agent

8

2

13

Aspirantinspecteur

Inspecteur

2012

Bewezen

2011

Niet bewezen

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

Bewezen

Tabel 26:

1

6

1

1

12

2

6

3

1

1

1

1

1

1

11

34

89

76

0

37

9

67

71

68

10

24

4

26

10

21

24

13

21

17

32

15

9

5

1

7

2

3

2

Commissaris

9

10

5

10

10

19

5

8

9

3

3

2

Hoofdcommissaris

7

1

3

1

9

3

7

2

1

1

Calog

0

4

0

5

3

3

1

4

Hoofdinspecteur

Totaal

114

13
71

6

17
99

1

18
78

3

2

1

4

10
97

0

0

87

2

12

0

41

0

0

6

34

15
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Resultaat van de vervolgingen per ressort van het hof van beroep

ANTWER
PEN

4

15

27

24

9

17

2

21

4

BRUSSEL

6

26

5

39

16

51

36

29

49

GENT

7

40

5

44

9

46

19

18

LIÈGE

39

19

42

28

17

19

7

MONS

15

36

20

36

27

50

33

TOTAAL

71

13
6

99

17
1

78

18
3

97

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - andere

Vrijspraak - verjaring

Buitenvervolgingstelling - andere

Buitenvervolgingstelling - verjaring

2013

Bewezen

2012

Niet bewezen

Niet bewezen

2011

Bewezen

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

Bewezen

Tabel 27:

3

7

3

13

13

2

11

7

7

2

6

1

7

25

14

1

2

4

4

4

3

87

2

12

6

34

15

10
0

0

1

0

41

7
1

0

0

6

4

10

8

14 PER TENLASTELEGGING
De rechterlijke beslissingen die het Vast 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 2013.
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 lid van de geïntegreerde politie de tenlastelegging slechts één keer opgenomen
indien dezelfde tenlastelegging herhaaldelijk voorkomt in dezelfde zaak. Er wordt enkel rekening
gehouden met de “zwaarste” tenlastelegging.
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14.1 Misdaden en wanbedrijven die de door de Grondwet gewaarborgde
rechten schenden
Misdaden en wanbedrijven die de door de Grondwet gewaarborgde rechten schenden

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - andere

Vrijspraak - verjaring

Buitenvervolgingstelling - andere

Buitenvervolgingstelling - verjaring

2013

Bewezen

Niet bewezen

2012

Bewezen

2011

Niet bewezen

2010

Niet bewezen

Bewezen

Niet bewezen

2009

Bewezen

Tabel 28:

Wederrechtelijke/willekeurige aanhouding
Daden van willekeur
Woontschennis

3

32
1

1

12

5

14

9

8

2

6

7
3

1

1

2

2

1

1

De opschorting van de uitspraak wordt toegekend aan 1 inspecteur vervolgd voor verscheidene
willekeurige aanhoudingen in een dossier van verwijdering van personen zonder papieren uit het
centrum van een grote stad (cf. markante feiten). De raadkamer verleent een buitenvervolgingstelling
aan 5 inspecteurs en 1 commissaris vervolgd in eenzelfde zaak voor wederrechtelijke aanhouding en
geweld zonder wettige reden. In een andere zaak geniet 1 inspecteur vervolgd voor dezelfde feiten ook
een buitenvervolgingstelling. Tot slot wordt, in een derde zaak, 1 inspecteur vrijgesproken voor
willekeurige aanhouding maar schuldig bevonden aan geweld zonder wettige reden.
Een agent wordt veroordeeld voor daden van willekeur alsook voor slagen en verwondingen, gepleegd
op zijn ex-vriendin en een vriendin van die laatste, en voor abusieve raadplegingen van het Rijksregister
met betrekking tot die twee vrouwen. In twee verschillende dossiers genieten 1 inspecteur en
1 hoofdinspecteur de opschorting van de uitspraak nadat ze allebei schuldig waren verklaard aan daden
van willekeur, onrechtmatige toegangen tot het Rijksregister alsook schending van de wet verwerking
persoonsgegevens.
Tevens kan worden opgemerkt dat de vervolgingen voor daden van willekeur ingesteld tegen
2 inspecteurs, in eenzelfde zaak, onontvankelijk worden verklaard gelet op de suppletieve aard van het
artikel 151 van het Strafwetboek, en dit voor zover het gedrag dat de politieambtenaren ten laste wordt
gelegd precies bestraft wordt door een andere tekst, met name de wet verwerking persoonsgegevens,
grond waarop ze ook vervolgd worden (opschorting van de uitspraak voor beide inspecteurs).
Er wordt een buitenvervolgingstelling uitgesproken ten gunste van 1 inspecteur vervolgd voor
woonstschennis.

116

deel II: observatorium

14.2 Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw
Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw

Valsheid als ambtenaar

16

10

10

15

14

Valsheid als particulier

2

8

1

8

3

Valsheid in informatica

2

Inmenging
Valse naam aannemen
in het openbaar

15

2
1

15

5

18

3

3

4

2

3

1

3

1

3

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - andere

Vrijspraak - verjaring

Buitenvervolgingstelling - andere

Buitenvervolgingstelling - verjaring

2013

Bewezen

Niet bewezen

2012

Bewezen

2011

Niet bewezen

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

Bewezen

Tabel 29:

1
1

1

1

De vervolgingen voor “valsheid als ambtenaar” en “valsheid als particulier” worden besproken in het
deel dat specifiek gewijd is aan “valsheid gepleegd door leden van de politie”.
In het kader van een van deze dossiers wordt 1 inspecteur, die schuldig verklaard is aan valsheid, echter
vrijgesproken voor de tenlastelegging “valse naam aannemen in het openbaar”.
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14.3 Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw, gepleegd door
personen die een openbaar ambt uitoefenen

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een
openbaar ambt uitoefenen in de uitoefening van hun functie

4

Vernietiging van een
akte

5

1

Knevelarij

1

Belangenneming

1

Omkoping

2

1

24

1

21

1

2

2

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig
uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

3

1

2

3

1

1

2

Misbruik van gezag
Geweld
zonder
wettige reden

1

1
1

2

5

Opschorting van de uitspraak

1

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

8

Vrijspraak - andere

4

Vrijspraak - verjaring

1

Buitenvervolgingstelling - andere

4

2013

Buitenvervolgingstelling - verjaring

1

2012

Bewezen

Niet bewezen

Verduistering

Bewezen

Samenspanning van
ambtenaren

2011

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

Niet bewezen

Tabel 30:

In de uitoefening van hun functie

Bewezen

14.3.1

1

4

5

18

4

9

7

18

6

43

2

5

Drie politieambtenaren vervolgd voor verduistering genieten de opschorting van de uitspraak: een
inspecteur die een diensttankkaart voor privédoeleinden gebruikt heeft; een inspecteur en een
commissaris die vervolgd worden in eenzelfde dossier voor feiten van schendingen van de wapenwet. In
dit laatste dossier stelt de correctionele rechtbank vast dat de strafvordering ingesteld tegen een andere
commissaris, voor verduistering, vervallen is door verjaring.
Er wordt een buitenvervolgingstelling toegekend aan een inspectrice die vervolgd wordt omdat ze
stukken uit een dossier betreffende een gerechtelijk onderzoek vernietigd had.
Een korpschef, vervolgd voor belangenneming in het kader van de bestelling van een voertuig, wordt
vrijgesproken (hij wordt wel schuldig bevonden omdat hij de vrijheid van opbod of van inschrijving heeft
belemmerd/gestoord).
Een buitenvervolgingstelling wordt uitgesproken ten gunste van een inspecteur die in het kader van een
huiszoeking vervolgd wordt voor misbruik van gezag.
Vijf inspecteurs worden schuldig verklaard aan geweld zonder wettige reden in 4 verschillende dossiers.
Hierbij dient opgemerkt dat 2 inspecteurs schuldig bevonden worden aan geweld zonder wettige reden,
in hetzelfde dossier, terwijl ze stakende gevangenisbewaarders vervingen.
Twee inspecteurs vervolgd voor geweld zonder wettige reden in twee verschillende dossiers worden
vrijgesproken, terwijl 43 leden van de geïntegreerde politie – 2 agenten, 35 inspecteurs,
2 hoofdinspecteurs en 4 commissarissen – vervolgd voor geweld zonder wettige reden een
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buitenvervolgingstelling genieten. Merk op dat er in eenzelfde zaak soms een aantal politieambtenaren
vervolgd worden: bijvoorbeeld 7 in een dossier; 6 in twee dossiers; 5 in twee dossiers; 4 in een dossier.

Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een
openbaar ambt uitoefenen buiten de uitoefening van hun functie

Weerspannigheid

1

2

Smaad

2

Geweld

1

Openbare
veilingen
Telefonisch
afluisteren

1

1

3

1

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig
uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - andere

Vrijspraak - verjaring

Buitenvervolgingstelling - andere

2013

Buitenvervolgingstelling - verjaring

Bewezen

2012

Niet bewezen

2011

Bewezen

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

Niet bewezen

Tabel 31:

Buiten de uitoefening van hun functie

Bewezen

14.3.2

1
1

1

2

1

1

1

Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan weerspannigheid in het kader van een verkeerscontrole.
De opschorting van de uitspraak wordt toegekend aan een inspecteur vervolgd voor smaad toen hij,
buiten dienst, een vriendin vergezelde die een klacht wilde indienen in een commissariaat.
De opschorting van de uitspraak wordt verleend aan een korpschef die tussengekomen is in het kader
van een overheidsopdracht.
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14.4 Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid
Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid

Vereniging
misdadigers

van

Bedreigingen

3
1

6

4

3

1

5

4

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - andere

Vrijspraak - verjaring

Buitenvervolgingstelling - andere

Buitenvervolgingstelling - verjaring

Bewezen

1

2013

Bewezen

2012

Niet bewezen

2011

Bewezen

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

Niet bewezen

Tabel 32:

1
3

1

10

1

1

Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan vereniging van misdadigers alsook aan valse facturen,
oplichting en heling.
In hoofde van 2 leden van de geïntegreerde politie worden feiten van bedreigingen bewezen verklaard:
1 Calog-personeelslid, dat niet met dienst is, biedt zich op haar werkplek aan. Ze bedreigt er een
inspecteur met een mes en valt hem er ook mee aan (opschorting van de uitspraak voor schending van
de wapenwet alsook opzettelijke slagen en verwondingen); 1 inspecteur wordt veroordeeld omdat hij de
nieuwe vriend van zijn ex-vriendin heeft bedreigd.
Tien inspecteurs vervolgd voor bedreigingen genieten een buitenvervolgingstelling, waarvan 7 in
eenzelfde dossier.

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

de

5

1

4

Verkrachting

2

1

4

1

Prostitutie/aanzetten tot
ontucht

1

3

2
5

1

1

1

Kinderpornografie

2

Openbare zedenschennis

1

1
1

1

1
1

1

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

1

Vrijspraak - andere

3

Vrijspraak - verjaring

1

Buitenvervolgingstelling - andere

5

Buitenvervolgingstelling - verjaring

1

Bewezen

2

2013

1

Beelden strijdig met de
goede zeden
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Niet bewezen

Niet bewezen

1

2012

Niet bewezen

van

2011

Bewezen

Aanranding
eerbaarheid

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

Bewezen

Tabel 33:
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Een hoofdinspecteur wordt schuldig verklaard aan: twee vervolgde gevallen van openbare
zedenschennis gepleegd in een commissariaat; een geval van openbare zedenschennis gepleegd in een
restaurant in aanwezigheid van collega’s; alsook een geval van aanranding van de eerbaarheid van een
collega. Opschorting van de uitspraak.
Een inspecteur wordt beschuldigd van een verkrachting en van twee gevallen van aanranding van de
eerbaarheid, met de omstandigheid dat hij misbruik heeft gemaakt van het gezag of van de
mogelijkheden hem toegekend door zijn politieambt. Het hof van beroep spreekt hem vrij voor de
verkrachting en verklaart met betrekking tot de twee gevallen van aanranding van de eerbaarheid dat
de feiten gepleegd werden in een staat van geestelijke onevenwichtigheid waardoor hij geen controle
meer had over zijn daden.
Een inspecteur, beschuldigd van aanranding van de eerbaarheid door een vrouw aan wie hij net
daarvoor een bevel tot verlaten van het grondgebied had overhandigd, wordt vrijgesproken. Vijf leden
van de geïntegreerde politie vervolgd voor verkrachting genieten een buitenvervolgingstelling:
4 inspecteurs in eenzelfde dossier, 1 agent in een ander dossier.

14.6 Misdaden en wanbedrijven tegen personen
Misdaden en wanbedrijven tegen personen

Slagen
en
verwondingen

20

Intrafamiliaal
geweld
Toedienen
schadelijke
stoffen

10

31

9

20

18

7

2

8

3

8

31

8

23

1

1

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - andere

Vrijspraak - verjaring

Buitenvervolgingstelling - andere

Buitenvervolgingstelling - verjaring

2013

Bewezen

Niet bewezen

2012

Bewezen

2011

Niet bewezen

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

Bewezen

Tabel 34:

4

1

1

1

1

van
1

Doodslag/moord

2

Onmenselijke/on
terende
behandeling

1

Schuldig
verzuim

6

3

1

2

7

Niet-afgeven
van kinderen

4

1

1

5

1

1

15

1

1

1

7

1

1

Ontvoering
en
heling
van
minderjarigen

1

Woonstschennis

1

1

Belaging

8

3

6

Laster/eerroof/
lasterlijke
aangifte

9

4

1

4
2

13

7

3

3

1

21

2

8

12

1

1

7

15

6

Beledigingen
Beroepsgeheim

1

2

17

4

1

8

1
1

1

2

1

1

1
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Een inspecteur wordt, in professioneel verband, schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en
verwondingen toegebracht aan een minderjarige ingevolge een vluchtmisdrijf gepleegd tijdens een
poging tot controle van diens bromfiets.
Drie leden van de geïntegreerde politie worden, in evenveel zaken, schuldig bevonden aan opzettelijke
slagen en verwondingen voor feiten gepleegd buiten dienst: 1 inspecteur in een dossier waarvoor de
informatie ontbreekt; 1 hoofdinspecteur voor slagen toegebracht ingevolge een verkeersongeval;
1 Calog-personeelslid, buiten haar werkuren maar op haar werkplek, omdat zij een inspecteur had
aangevallen met een mes.
Drieëntwintig politieambtenaren vervolgd, in negen verschillende zaken, voor slagen en verwondingen
toegebracht tijdens hun dienst genieten een buitenvervolgingstelling. Een inspecteur wordt tevens
vrijgesproken voor feiten van slagen en verwondingen gepleegd in dienst.
Gewelddaden ten aanzien van hun respectieve ex-vriendin worden bewezen verklaard in hoofde van
3 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur.
Er wordt een vrijspraak uitgesproken voor een agent die vervolgd werd omdat hij een laxeermiddel in de
drank en het eten van een vrouwelijke collega had gedaan.
Een inspecteur vervolgd voor onopzettelijke doding en voor schuldig verzuim wordt vrijgesproken (hij
wordt wel schuldig verklaard aan intrafamiliaal geweld).
Zeven politieambtenaren, in het kader van hun dienst, vervolgd voor o.m. schuldig verzuim genieten
een buitenvervolgingstelling: 5 inspecteurs in een zaak en 1 commissaris en 1 inspecteur in twee andere
zaken.
Een inspecteur wordt veroordeeld voor woonstschennis nadat hij was binnengedrongen in de woning van
de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. Er wordt een buitenvervolgingstelling uitgesproken ten gunste
van een inspecteur die, op basis van een burgerlijke partijstelling, vervolgd werd voor o.m.
woonstschennis.
Een inspecteur die vervolgd werd omdat hij zijn ex-vriendin had gestalkt, wordt vrijgesproken.
Een hoofdinspecteur wordt schuldig bevonden aan lasterlijke aangifte aan de overheid omdat hij zich
burgerlijke partij gesteld had tegen 2 collega’s wegens woonstschennis (door een ambtenaar). In een
zaak wordt een buitenvervolgingstelling verleend aan 6 leden van de geïntegreerde politie die vervolgd
werden voor eerroof. Een commissaris, vervolgd omdat hij zich lasterlijk had uitgelaten jegens een
inspecteur, geniet ook een buitenvervolgingstelling.
Een commissaris en 4 inspecteurs in een dossier alsook 1 inspecteur in een ander dossier worden buiten
vervolging gesteld voor vervolgingen wegens beledigingen.
Schendingen van het beroepsgeheim worden bewezen verklaard in hoofde van 2 hoofdinspecteurs en
1 inspecteur (in evenveel dossiers) omdat ze aan derden informatie afkomstig uit politionele databanken
hebben meegedeeld. Twee inspecteurs worden in dezelfde zaak vrijgesproken voor schending van het
beroepsgeheim (de schending van de wet verwerking persoonsgegevens zal wel bewezen worden
verklaard).
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14.7 Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen
Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen

Huisdiefstal

1

Diefstal
door
een
openbaar ambtenaar

1

3

2

1

14
1

4

Misbruik
vertrouwen

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

1

1

1

2

Afpersing

Vrijspraak - andere

3

Vrijspraak - verjaring

4

Buitenvervolgingstelling - andere

2

Buitenvervolgingstelling - verjaring

Niet bewezen

2

2013

Bewezen

Bewezen

4

2012

Niet bewezen

Niet bewezen

2011

Bewezen

Diefstal

2010

Niet bewezen

2009

Bewezen

Tabel 35:

1

4

2

1

1

1

van

Oplichting

1
3

1

1

2

2

4

2

3

2

2

1

1

1

1

Informaticafraude

1

Heling

1

Bedrieglijke verberging

1

2

Brandstichting
Vernieling/beschadiging

2

1
1

1

1
3

2

1

3

1

1

1

1

Een inspecteur wordt veroordeeld voor diefstal van elektriciteit in het kader van een cannabisplantage.
Een inspecteur en een commissaris worden schuldig bevonden aan huisdiefstallen in het kader van een
dossier betreffende de wapenwet (afstand van wapens). Een inspecteur, vervolgd omdat hij een fietstas
had gestolen die eigendom was van zijn politiezone, wordt vrijgesproken.
Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan de diefstal van de inhoud van een portefeuille van een
particulier.
Vier
inspecteurs
vervolgd
omdat
ze
geld
hadden
gestolen
genieten
een
buitenvervolgingstelling.
Een poging tot afpersing wordt bewezen verklaard in hoofde van 1 hoofdinspecteur die tussengekomen
was in het kader van het ontslag van zijn vrouw.
Een Calog-personeelslid wordt schuldig bevonden aan misbruik van vertrouwen omdat hij zich het
lidmaatschapsgeld had toegeëigend van een sportclub waarvan hij secretaris was. Een commissaris,
vervolgd voor valsheid en misbruik van vertrouwen in het kader van het beheer van gemeenschappelijke
eigendom, geniet een buitenvervolgingstelling.
Een inspecteur wordt veroordeeld voor oplichting en heling (alsook voor valsheid en vereniging van
misdadigers). Een andere inspecteur wordt veroordeeld voor poging tot oplichting (alsook voor valsheid)
in het kader van de aankoop van een stuk grond. De opschorting van de uitspraak wordt verleend aan
een inspecteur voor een poging tot oplichting van zijn verzekeringsmaatschappij alsook voor een valse
aangifte van de diefstal van zijn voertuig. Tot slot wordt een buitenvervolgingstelling uitgesproken ten
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gunste van een inspecteur die, op basis van een burgerlijke partijstelling, vervolgd werd voor valsheid
en poging tot oplichting in het kader van een schadeloosstelling ingevolge verwondingen opgelopen
tijdens een interventie in dienst.
De opschorting van de uitspraak wordt verleend aan 1 inspecteur die een diensttankkaart gebruikt heeft
voor privédoeleinden (informaticafraude).
Een inspecteur wordt veroordeeld voor beschadigingen aangebracht naar aanleiding van de schennis van
de woonst van de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. Een andere inspecteur wordt veroordeeld omdat
hij de wagen van zijn ex-vriendin vernield had. Een buitenvervolgingstelling wordt uitgesproken ten
aanzien van 1 inspecteur die, op basis van een burgerlijke partijstelling, vervolgd werd voor
beschadigingen aangebracht tijdens een huiszoeking.

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

2

8

23

3

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - andere

Vrijspraak - verjaring

Buitenvervolgingstelling - andere

Buitenvervolgingstelling - verjaring

2013

Bewezen

Niet bewezen

2012

Bewezen

2011

Niet bewezen

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

Bewezen

Tabel 36:

1

Een hoofdinspecteur wordt schuldig bevonden aan schending van het artikel 550bis, § 2 en 7 van het
Strafwetboek (cf. markante feiten).
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14.9 Verkeer
Verkeer

Alcoholintoxicatie

3

49

Dronkenschap
het stuur

aan

1

17

Slagen
verwondingen

en

1

7

Vluchtmisdrijf

4

Snelheidsovertreding

1

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - andere

Vrijspraak - verjaring

Buitenvervolgingstelling - andere

Buitenvervolgingstelling - verjaring

2013

Bewezen

Niet bewezen

2012

Bewezen

2011

Niet bewezen

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

Bewezen

Tabel 37:

54

2

48

1

26

1

7

3

21

5

3

14

7

9

1

13

3

1

1

4

2

2

9

1

5

4

1

6

2

9

11

4

9

1

5

1

7

13

3

20

2

10

Geen
technisch
keuringsbewijs

5

3

1

5

6

Geen verzekering

1

1

3

1

2

2

1

8

5

15

7

48

32

3

Andere

2

5

2

1

6

1

2

2

1

7

4

1

1

15

9

Een inspecteur geniet de opschorting van de uitspraak omdat hij een dienstvoertuig bestuurd had in
staat van alcoholintoxicatie.
Zesendertig andere leden van de geïntegreerde politie worden vervolgd voor sturen in staat van
alcoholintoxicatie buiten dienst. De feiten worden, met uitzondering van één dossier, telkens bewezen
verklaard.
In 9 van deze 36 zaken is er ook sprake van dronkenschap aan het stuur: de feiten worden bewezen
verklaard in 6 dossiers (3 vrijspraken).
Daarnaast worden er veroordelingen uitgesproken tegen 2 hoofdinspecteurs die “enkel” vervolgd werden
voor dronken sturen.
Onopzettelijke slagen en verwondingen ingevolge verkeersongevallen worden bewezen verklaard in
hoofde van: 7 leden van de geïntegreerde politie buiten dienst; 1 inspecteur in dienst.
Acht leden van de geïntegreerde politie worden schuldig bevonden aan vluchtmisdrijf gepleegd buiten
dienst.
Drie van de vier snelheidsovertredingen lastens leden van de geïntegreerde politie (allemaal buiten
dienst) worden bewezen verklaard. In het vierde dossier is de strafvordering vervallen door verjaring.
De dossiers wegens geen technisch keuringsbewijs en geen verzekering betreffen allemaal feiten
gepleegd in de private levenssfeer.
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14.10 Bijzondere wetten
Bijzondere wetten

BTWwetboek98

1
2

2

2

Besluitwet
dronkenschap100

5

1

Rijksregister
wet102

1

4

1

1

2

1

2

3

2

1

98
99

100
101
102
103
104

105
106

107

2

8

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Werkstraf

1

4

4

1

3

2

6

4

1

6

Wet
kruispuntbank106

107

3

1

103

Belgacomwet

1

1

Wet
politieambt

105

4

1

1

Antiracismewet101

Wet welzijn
werknemers

Schuldigverklaring

1

Sociaal
strafwetboek

Wet
verwerking
persoonsgegevens104

Opschorting van de uitspraak

1

Wetboek van
de
inkomstenbelastingen

Drugswet99

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - andere

Vrijspraak - verjaring

Buitenvervolgingstelling - andere

Buitenvervolgingstelling - verjaring

2013

Bewezen

Niet bewezen

2012

Bewezen

2011

Niet bewezen

Niet bewezen

2010

Bewezen

Niet bewezen

2009

Bewezen

Tabel 38:

2

2

1

1

1

1

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 ambt.
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.
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Wapenwet108

2

1

1

Antinamaakwet109

1

KB
rookverbod
in openbare
plaatsen111

1

KB
bevolkingsregisters112

2

113

Vlaamse
Wooncode114

5

5

1

4

2

1

1

1

KB
verklaringen
in verband
met
subsidies,
vergoedingen
en
toelagen110

Bosdecreet

1

1

2

2

1

1

Een commissaris verkrijgt de opschorting van de uitspraak voor schending van het wetboek van de
inkomstenbelastingen.
Twee inspecteurs, die buiten dienst gewerkt hebben in een restaurant, worden, in 2 verschillende
dossiers, vervolgd voor schending van het sociaal strafwetboek: een opschorting van de uitspraak voor
de ene, die geprobeerd heeft aan een controle te ontkomen; een vrijspraak voor de andere.
Vier inspecteurs worden, in evenveel dossiers, schuldig bevonden aan schending van de drugswet (een
van die dossiers werd reeds aangehaald wegens diefstal van elektriciteit).
Een inspecteur wordt veroordeeld voor inbreuk op de besluitwet betreffende de beteugeling van de
dronkenschap.
In een zaak betreffende de verwijdering van personen zonder papieren uit het centrum van een grote
stad wordt 1 inspecteur vrijgesproken voor de vervolgingen wegens racisme (cf. markante feiten).
Vijf leden van de geïntegreerde politie worden schuldig bevonden aan abusieve raadplegingen van het
Rijksregister.
Vijf politieambtenaren, waarvan 2 in eenzelfde zaak, worden schuldig bevonden aan schending van de
wet verwerking persoonsgegevens. Zes leden van de geïntegreerde politie genieten in eenzelfde zaak
een buitenvervolgingstelling voor schending van de wet verwerking persoonsgegevens.
Een inspecteur wordt veroordeeld voor schending van de Belgacomwet in een zaak van stalking van zijn
ex-vriendin.
Vijf politieambtenaren worden schuldig verklaard aan schending van de wapenwet: 1 inspecteur wordt
veroordeeld voor bezit van een pepperspray; 1 Calog-personeelslid verkrijgt de opschorting van de
uitspraak in een dossier van bedreigingen en aanval met een mes; terwijl de 3 andere opschortingen
van de uitspraak verband houden met het bezit van vuurwapens.
De opschorting van de uitspraak wordt verleend aan 1 commissaris voor schending van het koninklijk
besluit betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. In dezelfde zaak wordt de
strafvordering ingesteld lastens 1 inspecteur en 1 hoofdinspecteur vervallen verklaard door verjaring.
108
109
110

111
112
113
114

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).
Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 (Vlaamse Gemeenschap).
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15 MARKANTE FEITEN
Drie zaken verdienen bijzondere aandacht. De eerste zaak houdt verband met onrechtmatige
raadplegingen van politionele databanken. De tweede zaak handelt over verwijderingen uit het centrum
van een grote stad door politieambtenaren. De derde zaak betreft de kwestie van de verplichting voor
politieambtenaren om zich te legitimeren bij een interventie.
(1) De eerste zaak gaat over een hoofdinspecteur van politie (X) die op verzoek van zijn broer (Y)
regelmatig raadplegingen in politionele databanken doet en deze informatie meedeelt aan zijn broer. In
tegenstelling tot de rechter in eerste aanleg, vindt het hof van beroep de feiten van interne hacking en
heling van gehackte gegevens in hoofde van de politieambtenaar bewezen aangezien: “met de woorden
“hij die zijn toegangsbevoegdheid tot een informaticasyteem overschrijdt” (artikel 550bis§2 sw.), ook
wordt geviseerd hij die toegang heeft tot een bepaald informaticasysteem, doch slechts binnen bepaalde
grenzen of binnen een bepaalde finaliteit”. Het hof stelt nog: “Het is van belang dat de maatschappij kan
vertrouwen op haar politieambtenaren en dat die betrouwbaarheid gewaarborgd blijft. X kwam zeer
tekort aan zijn beroepsplicht. De handelswijze van X getuigt van een manifest gebrek aan respect voor
de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen alsook van een manifest
gebrek aan respect voor andermans persoonlijke levenssfeer/privéleven. De leden van de maatschappij
hebben recht op de bescherming van de vertrouwelijkheid van (persoons)gegevens. X diende daarmee
als politieman correct om te gaan”.
Aangaande de broer van de politieman besluit het hof: “Om een beklaagde als mededader van een
misdrijf te veroordelen, is niet vereist dat alle bestanddelen van het misdrijf in de
deelnemingshandelingen begrepen zijn; voldoende is dat wordt vastgesteld dat de deelnemer wetens en
willens aan de uitvoering van het misdrijf heeft meegewerkt. Er blijkt genoegzaam dat Y wetens en
willens meewerkte aan de misdrijven op een van de wijzen bepaald in artikel 66 strafwetboek”115.
De politieman krijgt de gunst van opschorting van de uitspraak van veroordeling voor vijf jaar wegens
interne hacking, heling van gehackte gegevens, het als openbaar ambtenaar een andere daad van
willekeur dan bedoeld in de artikelen 147 en 148 Strafwetboek te hebben uitgevoerd, schending van het
beroepsgeheim en inbreuk op de wet verwerking persoonsgegevens en de Rijksregisterwet. De broer
van de politieman krijgt als mededader voor dezelfde tenlasteleggingen als de politieman een
hoofdgevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 2750 euro opgelegd.
(2) De tweede zaak handelt over verwijderingen uit het centrum van een grote stad door
politieambtenaren. Drie inspecteurs van politie worden vervolgd voor verschillende willekeurige
aanhoudingen en schendingen van de antiracismewet ten aanzien van verscheidene personen. Twee van
deze drie inspecteurs worden ook vervolgd voor slagen en verwondingen, bedreigingen alsook diefstal
gepleegd ten nadele van de personen in kwestie. Deze twee inspecteurs hebben beroep aangetekend
tegen de beslissing uitgesproken door de correctionele rechtbank in 2013 maar het hof van beroep zal
hen, in 2014, schuldig verklaren aan willekeurige aanhoudingen alsook aan opzettelijke slagen en
verwondingen: de motieven voor de vervolging van die 2 politieambtenaren zullen bijgevolg aan bod
komen in het jaarverslag 2014.
De eerste inspecteur is niet in beroep gegaan en is, in 2013, schuldig verklaard aan willekeurige
aanhoudingen (opschorting van de uitspraak). Hij is daarentegen vrijgesproken voor de vervolgingen
wegens racisme.
Het spreekt voor zich dat het Vast Comité P dergelijke houding van politieambtenaren scherp
bekritiseert. Met betrekking tot die houding benadrukte het hof van beroep trouwens dat: « à l’époque
des faits, les privations de liberté et les détentions arbitraires, erronément qualifiées par les intervenants
policiers de « mesures d’éloignement », voire même de « blagues de potache », semblaient être
pratique ancienne et récurrente dans le chef de certains policiers confrontés à l’établissement de
nombreuses personnes en séjour illégal sur le territoire provoquant récriminations et doléances des
commerçants relayées par les autorités.
Ainsi plusieurs supérieurs des deux prévenus ont reconnu avoir eux-mêmes pratiqué de la sorte ou avoir
« entendu parler depuis longtemps de ces pratiques » « quasiment de notoriété publique » […] sans
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jamais s’y opposer […] convenant que les prévenus auraient pu, de la sorte, en conclure qu’ils pouvaient
le faire »116 117.
(3) Een vonnis van een correctionele rechtbank verdient ook aandacht. Het komt niet voor in de
gerechtelijke beslissingen die supra zijn weergegeven omdat in deze zaak geen politieambtenaren
vervolgd worden maar wel twee drugsdealers. Zij voeren als argument aan dat de inspecteurs van
politie, die in burger patrouilleerden, zich niet hebben geïdentificeerd aan de hand van hun
legitimatiekaart, alvorens over te gaan tot hun aanhouding. Zij menen dus dat de wet op het politieambt
niet nageleefd werd.
Voor de correctionele rechtbank « suivre la défense des prévenus dans cette thèse reviendrait à priver
les forces de police de toute intervention efficace, qui n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit de la loi
sur la fonction de police.
Il est d’ailleurs admis – ce que les prévenus reconnaissent d’ailleurs – que l’obligation faite aux
fonctionnaires de police de faire connaître leur qualité ne peut constituer une entrave à leur action, et
n’est dès lors pas absolue mais peut être différée et n’être réalisée qu’après l’intervention. En termes de
conclusions toutefois, la défense du prévenu […] prétend que cette obligation d’identification ne pourrait
être retardée qu’en raison du danger que représenterait la personne à arrêter. Affirmant cela, elle ajoute
une condition à la loi, que celle-ci ne contient pas. Le seul critère d’appréciation à prendre en compte à
cet égard est celui qui résulte des circonstances dans lesquelles l’intervention se déroule »118.
En de correctionele rechtbank oordeelt in casu dat « au vu des circonstances dans lesquelles
l’intervention des policiers s’est déroulée, rien ne permet de considérer qu’ils auraient agi au mépris de
la loi sur la fonction de police ou de manière inappropriée, notamment quant au moment où ils ont
donné à connaître leur qualité de policiers »119.

116
117

118

119

Dossier 2010/22480.
Vrije vert.: “ten tijde van de feiten, leken de vrijheidsberovingen en de willekeurige opsluitingen, die door de optredende
politieambtenaren verkeerdelijk als “verwijderingsmaatregelen”, of zelfs “tienergrappen” bestempeld werden, een oude en
vaak voorkomende manier van doen te zijn voor sommige politieambtenaren die geconfronteerd werden met de vestiging
van vele personen die illegaal op het grondgebied verblijven, wat leidde tot protest en klachten vanwege handelaars, die
werden overgenomen door de overheden.
Zo hebben verscheidene oversten van de twee beklaagden erkend dat ze zelf zo hadden gehandeld of “sinds lang hadden
gehoord over die praktijken” “die vrijwel algemeen bekend waren” […] zonder zich daar ooit tegen te hebben verzet […]
waarbij ze toegaven dat de beklaagden, op die manier, daaruit zouden hebben kunnen afleiden dat ze dat konden doen”.
Vrije vert.: “zou meegaan in de verdediging van de beklaagden erop neerkomen dat de politiediensten elke doeltreffende
interventie, die niet overeenstemt met de letter noch de geest van de wet op het politieambt wordt ontnomen. Men is het
er trouwens over eens – en de beklaagden erkennen dat trouwens – dat de verplichting in hoofde van de
politieambtenaren om hun hoedanigheid kenbaar te maken hun optreden niet mag belemmeren, en dat deze verplichting
dus niet absoluut is maar kan worden opgeschort en pas vervuld worden na de interventie. In haar besluiten beweert de
verdediging van de beklaagde […] echter dat deze verplichting tot identificatie enkel zou mogen worden uitgesteld wegens
het gevaar dat de aan te houden persoon zou betekenen. Met deze stelling voegt ze een voorwaarde toe aan de wet, die
deze wet niet bevat. Het enige beoordelingscriterium waarmee in dit verband rekening dient te worden gehouden, is het
criterium dat voortvloeit uit de omstandigheden waarin de interventie zich afspeelt”.
Vrije vert.: “gelet op de omstandigheden waarin de interventie van de politieambtenaren zich heeft afgespeeld, niets
toelaat te oordelen dat ze gehandeld zouden hebben in weerwil van de wet op het politieambt of op niet passende wijze,
meer bepaald wat betreft het ogenblik waarop ze hun hoedanigheid van politieambtenaar te kennen hebben gegeven”.
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16 “VALSHEID” GEPLEEGD DOOR LEDEN VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE
In het kader van de analyse van de rechterlijke beslissingen hem toegestuurd, wenst het Vast 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 2013 staan de dossiers met betrekking tot de tenlastelegging “valsheid” centraal, op
basis van de rechterlijke beslissingen uitgesproken in België de afgelopen vijf jaar (2009, 2010, 2011,
2012 en 2013).

16.1 Aantal dossiers
Tabel 39:
Motief voor de
vervolging

Aantal dossiers waarin vervolgd wordt voor “valsheid”
2009

2010

2011

2012

2013

Totaal

Valsheid als
ambtenaar

17

19

21

11

14

82

Valsheid als
particulier

10

9

3

4

6

32

Valsheid in
informatica

2

1

1

25

16

Totaal

27120

24121

4
18122

110123

Voor deze analyse van “valsheid” worden drie types van dossiers in aanmerking genomen. Deze
categorieën komen overeen met de drie eerste motieven voor vervolging van de tabel “misdaden en
wanbedrijven tegen de openbare trouw” die opgenomen is in het deel gewijd aan de analyse van de
rechterlijke beslissingen per tenlastelegging. Het gaat om dossiers inzake vervolging ingesteld tegen
leden van de geïntegreerde politie:
- voor valsheid gepleegd als ambtenaar;
- voor valsheid gepleegd als particulier;
- voor valsheid in informatica (cf. art. 210bis van het Strafwetboek).
Honderdentien gerechtelijke eindbeslissingen uitgesproken tussen 2009 en 2013 hebben betrekking op
vervolgingen voor “valsheid” lastens leden van de geïntegreerde politie. Wanneer eenzelfde dossier
meerdere motieven voor vervolging bevat (als ambtenaar, als particulier of voor valsheid in
informatica), wordt het slechts één keer geteld in het totaal van de dossiers.
Het voorbehoud dat in dit jaarverslag en in de vorige is gemaakt met betrekking tot het feit dat het Vast
Comité P niet alle gerechtelijke beslissingen betreffende leden van de geïntegreerde politie zou
ontvangen, dient nogmaals te worden herhaald. De analyse per gerechtelijk arrondissement (cf. infra)
zal deze indruk trouwens alleen maar versterken.

120

121

122

123

In 2009 is in 1 dossier tegelijk vervolging ingesteld voor valsheid als ambtenaar en voor valsheid als particulier. Dit dossier
is slechts één keer geteld in het jaartotaal. Een ander dossier bevat overigens tegelijk vervolgingen voor valsheid als
ambtenaar en voor valsheid in informatica. Ook met dit dossier is slechts één keer rekening gehouden voor het totaal.
In 2010 is in 4 dossiers tegelijk vervolging ingesteld voor valsheid als ambtenaar en voor valsheid als particulier. Deze
dossiers zijn slechts één keer geteld in het jaartotaal.
In 2013 is in 2 dossiers tegelijk vervolging ingesteld voor valsheid als ambtenaar en voor valsheid als particulier. Deze
dossiers zijn slechts één keer geteld in het jaartotaal.
De “dubbele” dossiers waarvan sprake in de vorige voetnoten zijn slechts één keer in rekening gebracht.
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16.2 Verdeling per gerechtelijk arrondissement
De volgende tabel schetst, per jaar, een beeld van de gerechtelijke arrondissementen waarin
vervolgingen werden ingesteld wegens “valsheid”. Hierbij dient opgemerkt dat de 35 beslissingen
genomen in beroep (voor deze verdeling per arrondissement) werden ondergebracht bij het gerechtelijk
arrondissement dat de zaak in eerste aanleg behandeld heeft.
Tabel 40:

ANTWERPEN

Bron van de zaken per gerechtelijk arrondissement
2009

2010

2

2

ARLON
BRUGGE

1

BRUSSEL N

2

BRUSSEL F

3

6

CHARLEROI

5

1

DENDERMONDE

1

2011

2012

2013

Totaal
4

1

1

2

4

4

4

1

1

7

1

1

11

4

2

16

1

2

DINANT
EUPEN
GENT

1

HASSELT
HUY

3

2

1

1
3

1

2

9

1

2

1

5

1

3

IEPER
KORTRIJK

2

LEUVEN
LIÈGE

1
5

5

5

MARCHE
MECHELEN

3
1

1

MONS
NAMUR

1

NEUFCHÂTEAU

1

1

1

2

1

2

18
1

3

8
3

1

2
1

NIVELLES
OUDENAARDE

1

1

TONGEREN

1

1

1

2

1

1

2

TOURNAI

2

2

4

TURNHOUT

1

1

2

VERVIERS

1

1

VEURNE
TOTAAL

27

24

25

16

18

110

Hierbij dient opgemerkt dat 64 geanalyseerde beslissingen in het Frans uitgesproken zijn, terwijl de
overige 46 beslissingen in het Nederlands uitgesproken zijn. En dit terwijl de meerderheid van de leden
van de geïntegreerde politie behoort tot het Nederlandstalige kader.
Een (gedeeltelijke) mogelijke verklaring voor dit verschil zou kunnen worden geleverd door de cijfers in
kwestie te vergelijken met het totaal aantal gerechtelijke beslissingen overgemaakt aan het Vast
Comité P.
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Tabel 41:

Totaal aantal gerechtelijke beslissingen per taalrol, per jaar

Nederlandstalig per ressort van het hof van
beroep

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal

ANTWERPEN

15

23

24

23

17

102

BRUSSEL N

12

15

37

20

16

100

GENT

44

46

42

31

36

199

TOTAAL

71

84

103

74

69

401

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal

BRUSSEL F

18

20

23

15

22

98

LIÈGE

37

49

30

11

16

143

MONS

39

51

60

31

24

205

TOTAAL

94

120

113

57

62

446

Franstalig per ressort van het hof van beroep

Het totaal aantal Franstalige gerechtelijke beslissingen overgemaakt aan het Vast Comité P voor de
jaren 2009-2013 ligt hoger (± 10%) dan het totaal aantal overgemaakte Nederlandstalige beslissingen
(446 tegenover 401). Dit verschil in overgemaakt globaal volume kan bijgevolg wellicht gedeeltelijk
verklaren waarom er meer Franstalige dossiers “valsheid” zijn.
In de huidige stand van zaken kan dit belangrijke verschil echter onmogelijk volledig nader verklaard
worden … maar, eens te meer, is het van belang te herinneren aan het hierboven gemaakte voorbehoud
met betrekking tot het (niet) exhaustieve karakter van de informatie die aan het Vast Comité P wordt
meegedeeld.

16.3 Beoogde leden van de geïntegreerde politie
Het aantal leden van de geïntegreerde politie vervolgd in elk van de 110 dossiers inzake valsheid
schommelt tussen 1 en 6. De eerste reeks van onderstaande tabellen geeft een gedetailleerd beeld per
graad – en per jaar – van het aantal vervolgde personen en van het aantal personen die uiteindelijk
bestraft worden. De eerste tabel bevat de vervolgingen voor “valsheid als ambtenaar”, de tweede tabel
handelt over de vervolgingen voor “valsheid als particulier” en de derde tabel geeft de vervolgingen voor
“valsheid in informatica” weer. Een vierde tabel, tot slot, biedt een totaaloverzicht per jaar (let op, zoals
al gezegd, bevatten sommige dossiers vervolgingen voor verschillende categorieën van valsheid lastens
dezelfde personen, de “dubbels” werden afgetrokken voor deze vierde tabel).
In de 110 geanalyseerde dossiers worden in totaal 158 leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor
valsheid, voornamelijk voor “valsheid als ambtenaar”: 128 van de 158 personen (of 81%).
Van de 158 leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor valsheid vormen de inspecteurs
logischerwijs de grootste groep (96 op 158, of 61%). Tevens dient opgemerkt dat 24 officieren –
17 commissarissen en 7 hoofdcommissarissen – vervolgd worden voor valsheid.
Met betrekking tot de vervolgingen voor “valsheid als ambtenaar” kan worden opgemerkt dat 52 (op
128) van de vervolgde personen uiteindelijk schuldig verklaard worden aan valsheid, hetzij 41%. Terwijl
23 van de 35 leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor “valsheid als particulier” ook schuldig
worden bevonden, hetzij 66%. Dit percentage ligt veel hoger dan dat van de vervolgingen voor “valsheid
als ambtenaar”.
Van de 5 leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor “valsheid in informatica” worden er slechts 2
schuldig bevonden. Het aantal dossiers is echter te gering om er andere conclusies uit te trekken.
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Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor “valsheid als ambtenaar”

1

1

7

15

Hoofdinspecteur

8

2

5

Commissaris

3

1

3
1

Hoofdcommissaris

11

18

13

10

4

18

3

1

4

3

2

5

1

1

3

1

2

4

1

3

2

1

0

76

39

23

3

15

5

6

1

3

0

0

Totaal

26

10

Tabel 43:

Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor “valsheid als particulier”

Agent

2

1

4

2

20

5

28

7

128

52

Totaal

1

Aspirantinspecteur
Inspecteur

5

4

8

Hoofdinspecteur

3

2

0

Commissaris

1

1

7

Totaal

1

1

10

8

9

8

1

0

0

24

17

4

2

5

0

1

1

1

5

3

2

4

1

0

0

Hoofdcommissaris
Calog

1

2

1

4

Vervolgd

2013

Bestraft

Vervolgd

2012

Bestraft

Vervolgd

2011

Bestraft

Vervolgd
1

15

1

Vervolgd

29

2

Bestraft

15

2010

Bestraft

als particulier

2009

Vervolgd

Valsheid

25

Bestraft

Vervolgd

1

1
15

Calog

Totaal

Bestraft

1

Aspirantinspecteur
Inspecteur

Vervolgd

2013

Bestraft

Vervolgd

Bestraft

Bestraft

1

2012

Bestraft

Agent

2011

Vervolgd

2010

Vervolgd

als ambtenaar

2009

Vervolgd

Valsheid

Bestraft

Tabel 42:

3

0

5

3

0

0

1

1

8

4

35

23
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Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor “valsheid in informatica”

Bestraft

Vervolgd

Totaal

Bestraft

Vervolgd

2013

Bestraft

Vervolgd

2012

Bestraft

Bestraft

2011

Vervolgd

2010

Vervolgd

in informatica

2009

Vervolgd

Valsheid

Bestraft

Tabel 44:

Agent
Aspirantinspecteur
Inspecteur

1

2

2

Hoofdinspecteur

1

1

3

2

1

1

Commissaris
Hoofdcommissaris

1

1

Calog
Totaal

2

Tabel 45:

Leden van de geïntegreerde politie vervolgd voor “valsheid als ambtenaar”, ”valsheid
als particulier” en “valsheid in informatica”

Agent125

2

2

1

Hoofdinspecteur
128

Commissaris129
Hoofdcommissaris

1

20

11

19

15

22

15

14

6

21

11

4

5

0

3

1

6

2

3

3

1

3

2

6

1

1

1

1

2

1

Calog131

1

1

36

17

124

125
126
127
128
129
130
131
132

30

20

34

4

1

4

Bestraft
3

1
7

1

3

17

3

Totaal

1

130

Totaal132

Vervolgd

Bestraft

Vervolgd

2013

Aspirantinspecteur126
Inspecteur127

5

2012

Bestraft

Vervolgd

1

Vervolgd

1

Bestraft

2

2011

Bestraft

Vervolgd

2010

Bestraft

Totalen124

2009

Vervolgd

Valsheid

2

96

54

28

7

17

5

7

1

2

1

2

1

5

3

26

9

32

10

158

73

Pro memorie, sommige dossiers bevatten vervolgingen voor verschillende types van valsheid lastens eenzelfde persoon.
Met deze “dubbels” werd geen rekening gehouden voor de berekening van de totalen weergegeven in deze tabel.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Een tweede reeks van tabellen biedt een overzicht per jaar van de beslissingen genomen door de
verschillende rechtscolleges met betrekking tot de vervolgingen voor valsheid. Opnieuw worden vier
tabellen weergegeven: de eerste tabel handelt over de vervolgingen voor “valsheid als ambtenaar”; de
tweede tabel gaat over de vervolgingen voor “valsheid als particulier”; terwijl de derde tabel betrekking
heeft op “valsheid in informatica”; een vierde tabel, tot slot, schetst een globaal beeld per jaar (let op,
zoals al gezegd, bevatten sommige dossiers vervolgingen voor verschillende categorieën van valsheid
lastens dezelfde personen, de “dubbels” werden afgetrokken voor deze vierde tabel).

2009

10

6

4

2010

3

7

5

2011

8

6

8

2012

8

7

4

2013

18

3

3

Totaal

19

29

24

2009

1

2010

1

2011

2

2012

1

1

7

1

5

Gevangenis/geldboete

Werkstraf

Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

4

1

1
4
3

4

20

1

3

2

3

1

2

4

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met volledig
uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - Andere

Vrijspraak - Verjaring

Buitenvervolgingstelling - Andere

Valsheid als particulier

2

2

Gedetailleerd resultaat van de vervolgingen voor “valsheid als particulier”
Buitenvervolgingstelling - Verjaring

Tabel 47:

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - Andere

Vrijspraak - Verjaring

Buitenvervolgingstelling - Andere

Buitenvervolgingstelling - Verjaring

Valsheid als ambtenaar

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk uitstel

Gedetailleerd resultaat van de vervolgingen voor “valsheid als ambtenaar”

Gevangenis/geldboete met
gedeeltelijk uitstel

Tabel 46:

1

1
2

1

2013

1

3

1

Totaal

5

7

6

2
3
2

4

7

1
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2009

Gevangenis/geldboete

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - Andere

Vrijspraak - Verjaring

Buitenvervolgingstelling - Andere

Buitenvervolgingstelling - Verjaring

Valsheid in informatica

Gevangenis/geldboete met gedeeltelijk
uitstel

Gedetailleerd resultaat van de vervolgingen voor “valsheid in informatica”
Gevangenis/geldboete met volledig uitstel

Tabel 48:

2

2010
2011

2

2012

1

2013
Totaal

2

3

2009133

11

8

7

2010134

4

6

6

2011135

10

7

10

2012136

8

9

6

2013137

19

3

4

Totaal138

52

33

33

133

134
135
136
137
138

2

Gevangenis/geldboete

Gevangenis/geldboete met
gedeeltelijk uitstel

Gevangenis/geldboete met volledig
uitstel

Werkstraf

Schuldigverklaring

Opschorting van de uitspraak

Maatregel ter bescherming van de
maatschappij

Vrijspraak - Andere

Vrijspraak - Verjaring

totaal

Buitenvervolgingstelling - Andere

Valsheid

Buitenvervolgingstelling - Verjaring

Tabel 49:
Gedetailleerd resultaat van de vervolgingen voor “valsheid als ambtenaar”, “valsheid als
particulier” en “valsheid in informatica”

4

6

3

8

1

1

5

1

3
6
5

8

25

2

Pro memorie, sommige dossiers bevatten vervolgingen voor verschillende types van valsheid lastens eenzelfde persoon.
Met deze “dubbels” werd geen rekening gehouden voor de berekening van de totalen weergegeven in deze tabel.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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16.4 Types van beslissingen
De feiten van “valsheid” worden bewezen verklaard in 59 van de 110 geanalyseerde dossiers. De
vervolgde leden van de geïntegreerde politie worden dus in 51 dossiers vrijgepleit (minstens) van de
beschuldigingen inzake valsheid hen ten laste gelegd.
Eenendertig van de 110 geanalyseerde beslissingen worden genomen door een onderzoeksgerecht: in
29 dossiers wordt een buitenvervolgingstelling uitgesproken (in 20 dossiers door de raadkamer en in 9
dossiers door de kamer van inbeschuldigingstelling). In 2 dossiers verleent de raadkamer een
opschorting van de uitspraak.
De vonnisgerechten doen een uitspraak over de 79 andere dossiers: in 19 dossiers wordt een vrijspraak
uitgesproken door de correctionele rechtbank en in 8 andere dossiers door het hof van beroep; een
opschorting van de uitspraak wordt verleend in 16 dossiers door de correctionele rechtbank (in een van
die dossiers wordt ook 1 vrijspraak uitgesproken, terwijl een veroordeling tot een
gevangenisstraf/geldboete met gedeeltelijk uitstel wordt uitgesproken in 1 ander van die dossiers) en in
6 andere dossiers door het hof van beroep.
Leden van de geïntegreerde politie worden veroordeeld tot werkstraffen in 4 dossiers (in een van die
dossiers worden ook vrijspraken uitgesproken). In 7 dossiers – 6 door de correctionele rechtbank en 1
door het hof van beroep – worden veroordelingen uitgesproken tot gevangenisstraffen en/of geldboetes
met volledig uitstel. Daarnaast eindigen 24 dossiers – 13 op niveau van de correctionele rechtbank en
11 op niveau van het hof van beroep – in veroordelingen tot gevangenisstraffen en/of geldboetes met
gedeeltelijk uitstel (in 4 van die dossiers worden ook vrijspraken geveld139). Tot slot volgen in 2 dossiers
veroordelingen tot een effectieve gevangenisstraf en/of geldboete, 1 op niveau van de correctionele
rechtbank en 1 op niveau van het hof van beroep.

16.5 Link met tucht
In 51 van de 110 geanalyseerde dossiers worden de vervolgde leden van de geïntegreerde politie
vrijgepleit (minstens) van de beschuldigingen inzake valsheid. Dit deel zal meer specifiek gewijd zijn aan
de 59 andere geanalyseerde dossiers na afloop waarvan de “valsheid” bewezen werd verklaard: welke
tuchtrechtelijke gevolgen werden aan deze zaken voorbehouden?
In 37 van de 59 dossiers in kwestie blijkt uit de beschikbare informatie dat de betrokken tuchtoverheid
werd ingelicht over de ten laste gelegde feiten. Let op, deze analyse kan zich echter enkel baseren op de
informatie die voorhanden is in de database van het Comité P. Hieruit kan in de huidige stand van zaken
niet worden afgeleid dat de betrokken tuchtoverheden niet werden geïnformeerd in de 22 andere
gevallen. Maar deze situatie werd niet meegedeeld aan het Vast Comité P.
Uit analyse van de 37 dossiers – waarvoor in de database van het Comité P aangegeven is dat de
betrokken tuchtoverheid werd ingelicht over de ten laste gelegde feiten – blijkt dat:
- tuchtstraffen werden uitgesproken in 22 dossiers;
- ordemaatregelen werden genomen in 6 dossiers (in 4 van die dossiers werden ook tuchtstraffen
uitgesproken);
- in 13 dossiers het Vast Comité P niet beschikt over informatie met betrekking tot de tuchtrechtelijke
gevolgen, met inbegrip van een eventuele seponering.
Wat de types van tuchtstraffen betreft, kan in de 22 dossiers in kwestie worden opgemerkt:
- blaam in 1 dossier;
- inhouding van wedde in 4 dossiers;
- schorsing bij tuchtmaatregel in 11 dossiers;
- terugzetting in weddeschaal in 5 dossiers;
- ontslag van ambtswege in 2 dossiers (in een van die twee gevallen wordt ook een inhouding van
wedde uitgesproken).

139

In een van deze vier dossiers wordt ook een opschorting van de uitspraak van veroordeling verleend.
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In 17 van deze 22 dossiers waarin een tuchtstraf wordt uitgesproken, wordt (uiteindelijk) slechts één lid
van de geïntegreerde politie strafrechtelijk schuldig verklaard aan valsheid (en bestraft op tuchtrechtelijk
vlak). In de 5 andere dossiers worden (uiteindelijk) twee leden van de geïntegreerde politie
strafrechtelijk schuldig verklaard aan valsheid:
- in het eerste dossier worden 2 inhoudingen van wedde uitgesproken;
- in het tweede dossier worden 2 terugzettingen in weddeschaal uitgesproken;
- in het derde dossier wordt 1 inhouding van wedde en 1 ontslag van ambtswege uitgesproken;
- tot slot, is het in de twee laatste dossiers niet mogelijk om te bepalen of de ontvangen informatie –
respectievelijk 1 schorsing bij tuchtmaatregel en 1 terugzetting in weddeschaal – betrekking heeft op
een of op twee leden van de geïntegreerde politie.
In het vorige jaarverslag (2012) handelde de thematische analyse over “politiegeweld”. Toen diende het
Vast Comité P vast te stellen dat het slechts over informatie met betrekking tot een tuchtstraf beschikte
in 6 van de 39 geanalyseerde dossiers waarin de leden van de geïntegreerde politie uiteindelijk
strafrechtelijk schuldig werden verklaard aan “politiegeweld” (zijnde in 15% van de dossiers). Wat het
thema “valsheid” betreft, is de situatie “beter” want het Vast Comité P heeft kennis van tuchtstraffen in
22 van de 37 dossiers waarin de leden van de geïntegreerde politie uiteindelijk strafrechtelijk schuldig
werden verklaard aan valsheid (zijnde in bijna 60% van de dossiers). Deze vermenigvuldiging met 4 (!)
van het percentage van mededeling van informatie met betrekking tot een tuchtstraf kan echter niet
worden verklaard.
In dit verband kan het Vast Comité P alleen maar – nogmaals – wijzen op het feit dat zijn werk sterk
beïnvloed wordt door de kwaliteit en de kwantiteit van de informatie die het ontvangt van de
verschillende instanties die er wettelijk toe gehouden zijn om zijn database te voeden. Aldus zijn de
hypotheses die vroeger naar voren werden geschoven met betrekking tot de schommeling in de cijfers
nog actueel: ofwel heeft het parket de betrokken politiedienst niet ingelicht (terwijl de COL 4/2003
nochtans voorziet dat valsheid in geschriften alsook slagen en verwondingen tijdens de uitoefening van
de dienst behoren tot de misdrijven “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”140); ofwel hebben de tuchtoverheden het Vast Comité P niet ingelicht noch over
de opening van een dossier noch over een eventuele tuchtrechtelijke beslissing of een ordemaatregel
genomen ten aanzien van de leden van de geïntegreerde politie die betrokken zijn in die zaken; ofwel
hebben de tuchtoverheden eenvoudigweg geen dossier geopend.

16.6 Diverse beschouwingen
De analyse van de gerechtelijke beslissingen voor feiten van valsheid vestigt de aandacht op
verschillende thema’s. Zonder alle zaken exhaustief weer te geven, is het mogelijk om
gemeenschappelijke trekken te schetsen die in een aantal dossiers aan bod komen: domiciliëringen, de
neiging om het werk te verlichten, om een fout in te dekken of een verzekering in te bouwen,
geantidateerde processen-verbaal, de bedoeling te schaden of het winstbejag, de betrokkenheid van
hoofdcommissarissen, het begrip van mededader, de link met de gezondheidstoestand van het lid van
de geïntegreerde politie.

16.6.1

Domiciliëringen

Niet minder dan 10 dossiers betreffen, op een of andere manier, domiciliëringsprocedures. In 7 zaken is
hierbij uitdrukkelijk sprake van een dienst bewijzen aan een naaste of van het krijgen van een zeker
voordeel in ruil voor een fictieve domiciliëring:
-

140

141

142

« Le prévenu a donc admis qu’il n’avait pas vérifié la résidence effective de […], contrairement à ce
qu’il a certifié sur le document « Annexe 2 » »141. De correctionele rechtbank wijst erop dat:
« l’intention frauduleuse réside dans l’intention du prévenu de rendre service ou être agréable à une
connaissance en lui procurant un avantage illicite (une domiciliation sans résidence effective) »142 143
en veroordeelt de inspecteur tot een gevangenisstraf van 6 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar.

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.
Vrije vert.: “De beklaagde heeft dus toegegeven dat hij de werkelijke verblijfplaats van […] niet had gecontroleerd, in
tegenstelling tot wat hij voor echt verklaard had op het document “Bijlage 2””.
Dossier 2010/21579.
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-

Een inspecteur wordt vervolgd omdat hij heeft bijgedragen aan fictieve domiciliëringen, wat hem
een onderkomen zou hebben opgeleverd. Voor de correctionele rechtbank « Force est de constater
que l’intéressé, qui conteste toute culpabilité, n’a jamais été entendu […]. Aucune confrontation n’a
été opérée entre les témoins et [l’inspecteur] »144 145. Vrijspraak.

-

Een inspecteur wordt schuldig verklaard aan valsheid gepleegd in een proces-verbaal van
confrontatie; in een bewijs van woonplaats; alsook in een getuigenis. Dit alles ten gunste van een
vrouw: « Le prévenu a noué des relations proches avec [Y]. Les courriers que le prévenu a adressé
à [Y] lorsqu’elle était détenue pour ces faits de vol ne laissent aucun doute sur les sentiments qu’il
nourrissait à l’égard de cette dernière. Les démarches qu’il a faites en sa faveur après qu’elle eut
quitté la prison confirment ce qui précède »146 147. Een gevangenisstraf van 1 jaar, met uitstel
gedurende 5 jaar, en een geldboete van 2750 EUR; en niet te vergeten de uitzetting uit de rechten
beoogd in het artikel 31, § 1 van het Strafwetboek (openbare ambten, bedieningen of
betrekkingen).

-

« Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le prévenu a, durant une fort longue période
infractionnelle, commis des faux en écritures afin de permettre à un nombre important de personnes
d’obtenir une adresse fictive, et ce contre rémunération. Il n’ignorait pas que si certains de ses
clients cherchaient une fausse adresse suite à des problèmes de dettes ou de séparation, d’autres,
en revanche, se trouvaient en situation irrégulière en Belgique ou étaient signalés à
rechercher »148 149. De correctionele rechtbank veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 2 jaar,
met uitstel gedurende 5 jaar voor hetgeen de voorlopige hechtenis te boven gaat, alsook een
geldboete van 2750 EUR.

-

Een hoofdinspecteur wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar, met uitstel gedurende
5 jaar, en een geldboete van 5500 EUR ingevolge talrijke valse domiciliëringen. De correctionele
rechtbank beveelt ook de verbeurdverklaring bij equivalent van de som van 55.000 EUR. In deze
zaak wordt de opschorting van de uitspraak gedurende 3 jaar verleend aan een andere
hoofdinspecteur die schuldig verklaard is aan valsheid in een enkele domiciliëringsprocedure150.

-

Een politiecommissaris dient zich samen met een hoofdinspecteur en een inspecteur voor de
correctionele rechtbank te verantwoorden voor de tenlasteleggingen valsheid in geschriften
gepleegd als openbaar ambtenaar (in de uitoefening van zijn bediening), valsheid in private
geschriften en gebruik van valse stukken omdat zij valselijk een Model 2-Model 2bis (verklaring
verblijfsverandering) opstelden met de vermelding dat de moeder van de commissaris bij haar zoon
woonde, terwijl zij in werkelijkheid bij haar nieuwe levenspartner verbleef. De correctionele
rechtbank spreekt de politieambtenaren niet alleen vrij voor de valsheid gepleegd als openbaar
ambtenaar want: “Een loutere waarheidsvermomming, ook al werd deze bewust begaan, levert geen
valsheid op” maar ook voor de tenlastelegging valsheid in private geschriften gelet op het feit dat:
“Het ontvangstbewijs “model 2” dringt zich derhalve niet op aan het openbaar vertrouwen en kan
dus niet worden beschouwd als een geschrift dat wordt beschermd door artikel 196 Sw”. Ook voor
de tenlastelegging valsheid gepleegd door een openbaar ambtenaar in de uitoefening van zijn
bediening krijgen de drie een vrijspraak toegekend aangezien: “De tenlastelegging onder A1.a is
voorzien in artikel 194 Sw (en art. 197Sw voor het gebruik) en veronderstelt hetzij een valse
handtekening, hetzij een vervalsing (dit is een wijziging aan een reeds bestaand geschrift), hetzij
een onderschuiving van een persoon, hetzij de toevoeging van geschriften aan openbare registers of
openbare akten na het opmaken of afsluiten ervan. Geen van de door het Openbaar Ministerie voor
de rechtbank aanhangig gemaakte feiten voldoet hieraan …”151. De commissaris krijgt evenwel de
opschorting van de uitspraak gedurende drie jaar voor het indienen van een onjuiste aangifte in de
personenbelasting en overtreding van het koninklijk besluit betreffende de bevolkingsregisters en

143

144
145

146
147

148
149

150
151

Vrije vert.: “het bedrieglijk opzet ligt in de bedoeling van de beklaagde om een kennis een dienst te bewijzen of hem te
plezieren door hem een onrechtmatig voordeel toe te kennen (een domiciliëring zonder werkelijke verblijfplaats)”.
Dossier 2012/120993.
Vrije vert.: “dient te worden vastgesteld dat de betrokkene, die alle schuld ontkent, nooit werd verhoord […]. Er werd geen
confrontatie gehouden tussen de getuigen en [de inspecteur]”.
Dossier 2010/135208.
Vrije vert.: “de betrokkene heeft nauwe betrekkingen aangeknoopt met [Y]. De brieven die de beklaagde gestuurd heeft
aan [Y] toen ze opgesloten was voor deze feiten van diefstal laten geen twijfel bestaan over de gevoelens die hij voor haar
koesterde. De stappen die hij ten gunste van haar heeft ondernomen nadat ze was vrijgekomen uit de gevangenis
bevestigen het voorgaande”.
Dossier 2009/156637.
Vrije vert.: “Uit al deze elementen blijkt dat de beklaagde, gedurende een erg lange periode, valsheid in geschriften heeft
gepleegd teneinde een groot aantal personen aan een fictief adres te laten komen, en dit tegen betaling. Hij wist niet dat
sommige van zijn klanten gewoon een vals adres zochten wegens problemen door schulden of scheiding, terwijl andere,
daarentegen, illegaal in België verbleven of als op te sporen geseind waren”.
Dossier 2006/70997.
Dossier 2014/10849.
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vreemdelingenregister. Wat deze laatste tenlastelegging betreft, wordt, in hoofde van de
hoofdinspecteur en inspecteur, de vervallenverklaring wegens verjaring uitgesproken.
-

Bij het opleggen van een straf in hoofde van een inspecteur en een Calog-personeelslid die op vraag
van een collega-inspecteur een onderzoeksverslag betreffende een woonstcontrole met het oog op
het verwerven van een sociale bouwgrond vervalsen, stelt de rechter: “Wat tweede en derde
beklaagde betreft wordt wel rekening gehouden met het feit dat zij, in tegenstelling tot eerste en
vierde beklaagde, niet hebben gehandeld met het oog op enig financieel gewin, doch kennelijk uit
een vorm van, weliswaar volkomen misplaatste, collegialiteit”152. Het Calog-personeelslid krijgt een
opschorting van de uitspraak gedurende 3 jaar, de twee inspecteurs daarentegen een
gevangenisstraf met volledig uitstel en een geldboete.

In de 3 andere dossiers is er sprake van een zekere “oppervlakkigheid” in de uitvoering van het werk in
het kader van de domiciliëringsprocedure:
-

Een inspecteur wordt vervolgd ingevolge de inschrijving van 7 personen op hetzelfde adres. Volgens
het hof van beroep « 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 ont ou non fixé leurs intérêts.
Le seul fait de recevoir les confidences de résidants au rez-de-chaussée des appartements qu’ils
sont sensés 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’ »153 154. Eenvoudige opschorting van de uitspraak
gedurende 3 jaar.

-

De correctionele rechtbank veroordeelt een inspecteur tot een gevangenisstraf van 6 maanden, met
uitstel gedurende 3 jaar, en tot een geldboete van 550 EUR: « il résulte des considérations qui
précèdent que le prévenu a indiqué, sur les modèles 2bis précités, avoir constaté, le […], à l’heure
mentionnée, que les intéressés résidaient à l’adresse concernée, alors qu’il ne les a pas rencontrés,
n’a pas effectué d’enquête et n’a rien constaté »155 156.

-

Er wordt daarentegen een buitenvervolgingstelling verleend aan een inspecteur. De raadkamer
benadrukt dat: « Le P.V. du […] incriminé consiste en un constat lacunaire inadéquat et ambigu de
la situation de Monsieur […] qui ne peut être qualifiée de faux »157. Immers, « l’établissement d’un
écrit objectivement contraire à la vérité avec légèreté et négligence ne peut pas constituer un faux
en écriture (Corr. Charleroi, 4.10.1984, Rev. Gén. Droit, 1985, 89) »158 159.

16.6.2

Het werk verlichten

In het verlengde van de dossiers die wijzen op een zekere oppervlakkigheid in de uitvoering van het
werk inzake domiciliëring kunnen 3 andere zaken besproken worden: ze geven meer specifiek blijk van
een zekere neiging om het werk snel te beëindigen:
-

152
153
154

155
156

157

158
159

« En sa qualité de policier, il a mis sous forme de procès-verbaux de simples conversations
téléphoniques qu’il avait eues avec des plaignants, prétendant que les personnes concernées
s’étaient présentées devant lui pour faire des déclarations, alors qu’il n’en était rien. Bien plus, des
propos tenus ont été déformés, tandis qu’une prétendue confrontation n’a jamais eu lieu. Ces
procès-verbaux sont des écrits protégés par la loi.
Le prévenu a agi avec une intention frauduleuse, car, trahissant la confiance commune dans l’écrit, il
a cherché à obtenir un avantage ou un profit qu’il n’aurait pas obtenu si la vérité de l’écrit avait été
respectée, à savoir éluder la procédure requise pour la réalisation des tâches qui lui étaient confiées,
par facilité personnelle, sans se déplacer ou prendre la peine de recevoir les personnes, et éviter
Dossier 2012/98923.
Dossier 2008/62009.
Vrije vert.: “heeft een agent van politie de plicht 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””.
Dossier 2007/66301.
Vrije vert.: “uit de voorgaande beschouwingen vloeit voort dat de beklaagde, op de voornoemde modellen 2bis, heeft
aangeduid dat hij, op […], op het aangegeven uur, heeft vastgesteld dat de betrokkenen verbleven op het adres in
kwestie, terwijl hij ze niet ontmoet heeft, geen onderzoek heeft verricht en niets heeft vastgesteld”.
Vrije vert.: “Het P.V. van de aangeklaagde […] bestaat uit een ongeschikte, dubbelzinnige en onvolledige vaststelling van
de situatie van de heer […] die niet als valsheid bestempeld kan worden”.
Dossier 2013/119204.
Vrije vert.: “het lichtzinnig en slordig opstellen van een geschrift dat feitelijk indruist tegen de waarheid kan geen valsheid
in geschriften inhouden (Corr. Charleroi, 4.10.1984, Rev. Gén. Droit, 1985, 89)”.
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ainsi un travail certes plus fastidieux, mais relevant des devoirs de sa fonction. L’existence d’un
préjudice est établie par l’atteinte portée à la foi publique, ainsi que cela ressort des doléances des
personnes concernées qui ont parfaitement perçu l’anormalité du procédé et les distorsions
engendrées.
Les explications du prévenu, à savoir la volonté de gagner du temps en raison d’un surcroît de
travail, concernent non pas l’intention frauduleuse, mais le mobile de l’intéressé, ce qui n’est pas un
élément constitutif de l’infraction »160 161. Opschorting van de uitspraak gedurende 5 jaar.
-

Twee inspecteurs hebben een zak met drugs in een goot gegooid. Ze worden vervolgd omdat ze een
proces-verbaal hebben opgesteld om die daad te verbergen. Een inspecteur « reconnaît avoir détruit
les éléments de preuve recueillis et avoir rédigé un compte-rendu d’intervention qui n’est pas le
reflet de la réalité. À titre d’excuse, il invoque l’heure tardive et la fatigue : « […] nous en avions
marre. Nous voulions rentrer chez nous »162.
De andere inspecteur geeft toe dat « c’est en concertation qu’ils ont décidé de se débarrasser des
boulettes. Il est solidaire de son collègue, il admet que le rapport ne correspond pas à la réalité et
qu’ils ont agi de la sorte pour alléger leur fin de soirée »163 164. Opschorting van de uitspraak
gedurende 3 jaar voor beide inspecteurs.

-

Een politieambtenaar vervalst een reiskaart eerste klas die toelaat gratis met de trein te reizen “niet
uit materieel voordeel maar omdat hij een oplossing zocht voor zijn dienstverplaatsingen waarvoor
de voorziene vrijkaarten vaak niet beschikbaar zijn”. De rechter oordeelt: “Alleen omdat hij er tegen
opziet om een hele papierwinkel te moeten doorworstelen om zijn kosten te recupereren wanneer
hij geen gebruik kan maken van één van de voorziene kaarten, gaat hij ongegeneerd een door de
wet als misdaad omschreven feit plegen”. Betrokkene krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden
met uitstel gedurende 3 jaar en een geldboete van 1100 EUR opgelegd wegens het plegen van
valsheid in geschriften als openbaar ambtenaar. Voor het gebruik van de valse stukken wordt hij
vrijgesproken “nu niet is aangetoond dat hij het [vals stuk] ooit heeft getoond” 165.

16.6.3

Een fout indekken – een verzekering inbouwen

In 14 andere dossiers is het plegen (en gebruiken) van valsheid erop gericht om een zekere verzekering
in te bouwen en een fout, een oppervlakkigheid, of zelfs volstrekt ontoelaatbare handelingen in te
dekken:
-

160
161

162

163
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Deze zaak handelt over gevallen van aanranding van de eerbaarheid en slagen en verwondingen
toegebracht aan 4 jongeren. Twee inspecteurs wordt in dit verband ook valsheid ten laste gelegd.
Het hof van beroep wijst er, wat de eerste inspecteur betreft, op dat: « Le prévenu est également
en aveu d’avoir falsifié les données consignées dans la fiche d’information dressée le jour-même,
sous la dictée du co-prévenu […], et dans les quatre procès-verbaux rédigés par la suite, sur
interpellation expresse des autorités supérieures qui n’en trouvaient pas trace. Il a agi de la sorte
pour couvrir les irrégularités flagrantes commises après l’interpellation des 4 jeunes, lors de la
fouille totalement illégale et de leur départ du bureau de police, laissés seuls dans la nuit à des
endroits divers de la localité par les prévenus […], sans que les parents aient été prévenus »166.

Dossier 2008/155072.
Vrije vert.: “In zijn hoedanigheid van politieambtenaar, heeft hij gewone telefoongesprekken die hij had gehad met klagers
in processen-verbaal gegoten, waarbij hij beweerde dat de betrokken personen zich bij hem hadden aangeboden om
verklaringen af te leggen, terwijl daar niets van aan was. Meer nog, hetgeen gezegd was, werd vervormd, terwijl een
vermeende confrontatie nooit heeft plaatsgevonden. Deze processen-verbaal zijn geschriften die door de wet beschermd
zijn.
De beklaagde heeft met bedrieglijk opzet gehandeld, want, door het gemeen vertrouwen in het geschrift te beschamen,
heeft hij geprobeerd om een voordeel of een profijt te bekomen dat hij niet zou hebben bekomen indien de waarheid van
het geschrift was gerespecteerd, met name de vereiste procedure omzeilen om de taken die hem waren toevertrouwd te
vervullen, uit eigen gemak, zonder zich te verplaatsen of de moeite te doen om de personen te ontvangen, en aldus een
werk te vermijden dat weliswaar saaier is maar wel tot de plichten van zijn functie behoort. Het bestaan van een nadeel is
vastgesteld door de inbreuk op de openbare trouw, zoals dat blijkt uit de grieven van de betrokken personen die perfect
hebben aangevoeld dat de werkwijze niet normaal was en de situatie was verdraaid.
De uitleg van de beklaagde, met name de wil om tijd te winnen wegens een teveel aan werk, heeft geen betrekking op het
bedrieglijk opzet maar op de beweegreden van de betrokkene, wat geen bestanddeel van het misdrijf uitmaakt”.
Vrije vert.: “geeft toe dat hij de vergaarde bewijselementen vernietigd heeft en dat hij een interventieverslag heeft
opgesteld dat niet de waarheid weergeeft. Als excuus voert hij het late uur en de vermoeidheid aan: “[…] we hadden er
genoeg van. We wilden naar huis terugkeren”.
Dossier 2009/114240.
Vrije vert.: “ze in overleg beslist hebben om zich van de balletjes te ontdoen. Hij is solidair met zijn collega, hij geeft toe
dat het verslag niet overeenstemt met de werkelijkheid en dat ze zo gehandeld hebben om het einde van hun avond lichter
te maken”.
Dossier 2011/121767.
Vrije vert.: “De beklaagde heeft ook bekend dat hij de gegevens heeft vervalst die vervat zijn in de informatiefiche die de
dag zelf is opgesteld, gedicteerd door de medebeklaagde […], en in de vier processen-verbaal die nadien werden
opgesteld, op uitdrukkelijk verzoek van de hogere overheden die er geen spoor van terugvonden. Hij heeft zo gehandeld
om de flagrante onregelmatigheden te verbergen die waren begaan na de controle van 4 jongeren, bij de volkomen
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Met betrekking tot de tweede inspecteur die beweerde dat hij de documenten in kwestie
ondertekend had zonder ze te hebben nagezien, stelt het hof van beroep dat « n’est pas crédible
[…] alors qu’il a dû signer chacune des deux seules pages de chaque procès-verbal juste sous le
texte et qu’il s’agissait d’un évènement qui avait pris une tournure particulière et avait
nécessairement marqué sa mémoire »167 168. Eenvoudige opschorting van de uitspraak gedurende
5 jaar voor de inspecteurs vervolgd in dit dossier.
-

Het hof van beroep veroordeelt een inspecteur tot een gevangenisstraf van 6 maanden, met uitstel
gedurende 3 jaar, en tot een geldboete van 143 EUR: « L’inspecteur […] a effectivement dénaturé
les circonstances dans lesquelles il était amené à rédiger un procès-verbal, se rendant coupable d’un
faux intellectuel dans l’espoir de réduire les risques d’une procédure judiciaire qui aurait pu être
diligentée contre une de ses connaissances. [L’inspecteur] était parfaitement conscient
d’outrepasser ses pouvoirs et la dissimulation de la vérité qu’il opère est révélatrice de l’intention
frauduleuse qui l’animait »169 170.

-

Ingevolge een verkeersongeval vermeldt een inspecteur in zijn proces-verbaal dat van de
bestuurder een ademtest was afgenomen, terwijl dat niet het geval was. Aangezien zijn vrouwelijke
collega weigerde om het proces-verbaal in kwestie te ondertekenen, vermeldt de inspecteur dat zij
afwezig was op het ogenblik van ondertekening. Het hof van beroep gaat de beslissing genomen
door de correctionele rechtbank (opschorting van de uitspraak) verzwaren en hem veroordelen tot
een geldboete van 2750 EUR171 (hij wordt ook veroordeeld voor schending van de wapenwet).

-

Een commissaris stelt een proces-verbaal op waarin hij valselijk vaststelt dat het resultaat van een
ademanalysetest afgenomen van een inspecteur negatief was. Voor de correctionele rechtbank « il
est inadmissible que des policiers rédigent des procès-verbaux contraires à la réalité […] ; que
pareils comportements portent atteinte à l’autorité policière et ternissent l’image de la
fonction »172 173. Werkstraf van 100 uur.

-

Om tekorten in de afhandeling van dossiers te verhullen, stelt een commissaris processen-verbaal
op waarin hij zegt dat de gevraagde plichten werden uitgevoerd en overgemaakt aan het parket.
Volgens het hof van beroep « explications données par le prévenu au cours de ses auditions, à
savoir, notamment, « faire arrêter les rappels », concernent le mobile qu’il ne faut pas confondre
avec l’intention frauduleuse »174 175. Opschorting van de uitspraak gedurende 3 jaar.

-

De opschorting van de uitspraak wordt verleend aan een inspectrice die een vals proces-verbaal
heeft opgesteld om een collega in te dekken die ervan beschuldigd werd slagen en verwondingen te
hebben toegebracht aan een aangehouden persoon176.

-

Na een negatieve fouille van een voertuig en de inzittenden laten twee politie-inspecteurs de wagen
verder rijden. Op de plaats waar het voertuig had stilgestaan en een aantal meter verder vinden zij
later echter drie pakjes cocaïne. Omdat de politiemannen beseffen dat ze een inschattingsfout
hebben gemaakt, beslissen ze een vals proces-verbaal op te stellen met de vermelding dat de drie
pakjes werden aangetroffen na fouille van de binnenzakken van de jas van de passagier. Daags na
de feiten meldden de inspecteurs de feiten bij een hoofdinspecteur. De rechter wijst bij de
toekenning van de straf wegens het plegen van valsheid in geschriften als openbaar ambtenaar op
het feit dat: “Het staat vast, gelet op het bovenstaande en door de beide beklaagden ter zitting ook
niet wordt betwist, dat de beide beklaagden doelbewust en weloverwogen de beslissing hebben
genomen een vals proces-verbaal op te stellen om aldus hun eigen inschattingsfout te maskeren.
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onwettige fouillering en hun vertrek uit het politiekantoor, waarbij ze ’s nachts op verschillende plaatsen in de gemeente
alleen werden achtergelaten door de beklaagden […], zonder dat hun ouders verwittigd waren”.
Dossier 2007/66135.
Vrije vert.: “[…] niet geloofwaardig is terwijl hij elk van de slechts twee pagina’s van elk proces-verbaal heeft moeten
tekenen net onder de tekst en het een gebeurtenis betrof die een bijzondere wending had genomen en noodzakelijkerwijs
in zijn geheugen had moeten zijn gegrift”.
Dossier 2007/81231.
Vrije vert.: “Inspecteur […] heeft inderdaad de omstandigheden vervalst waarin hij een proces-verbaal diende op te
stellen, en maakte zich zo schuldig aan intellectuele valsheid in de hoop de risico’s op een gerechtelijke procedure te
verminderen die tegen een van zijn kennissen zou hebben kunnen worden ingesteld. [De inspecteur] was er zich zeer goed
van bewust dat hij zijn bevoegdheden overschreed en de verzwijging van de waarheid is tekenend voor het bedrieglijk
opzet dat hem dreef”.
Dossier 2009/62334.
Dossier 2008/94002.
Vrije vert.: “is het ontoelaatbaar dat politieambtenaren processen-verbaal opstellen die strijdig zijn met de waarheid […];
dat zulk gedrag afbreuk doet aan het gezag van de politie en het imago van de politie bezoedelt”.
Dossier 2009/39565.
Vrije vert.: “hebben de verklaringen die de beklaagde heeft gegeven tijdens zijn verhoren, met name, om “de rappels te
doen ophouden”, betrekking op de beweegreden, die niet verward moet worden met het bedrieglijk opzet”.
Dossier 2006/58315.
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[…] Gelet op het feit dat ze berouw toonden en kort na de feiten samen de beslissing hebben
genomen hun verantwoordelijkheid op te nemen […] verleent de rechtbank het voordeel van de
opschorting gedurende vijf jaar”177.
-

Bij de veroordeling van een inspecteur die een proces-verbaal vervalst om de gewelddaden gepleegd
bij de arrestatie van een persoon te maskeren, oordeelt de rechter dat: “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 in strafzaken aan de basis, namelijk de betrouwbaarheid van de inhoud van een
proces-verbaal”178. Voor de gewelddaden en het plegen van valsheid in geschriften als openbaar
ambtenaar krijgt de inspecteur een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel gedurende 3 jaar en
een geldboete van 143 EUR opgelegd.

-

Twee politie-inspecteurs dienen tussen te komen naar aanleiding van een verkeersongeval. Een
persoon betrokken bij het ongeval en die zou hebben gedronken is een kennis van één van de
inspecteurs. In het proces-verbaal vermelden de inspecteurs dat de ademtest van de twee personen
betrokken bij het ongeval negatief is, terwijl in werkelijkheid geen ademtest werd afgenomen maar
de politiemensen zelf een ademtest aflegden om het negatief karakter te bewijzen. De correctionele
rechtbank herkwalificeert de feiten vermeld in de dagvaarding als valsheid in geschriften gepleegd
als openbaar ambtenaar en het gebruik van deze stukken als valsheid in informatica omdat: “Nu uit
het onderzoek is gebleken dat de valse gegevens enkel en alleen in zuiver geïnformatiseerde vorm
bestonden en derhalve niet in een geschrift vastgelegd werden, dringt de herkwalificatie van de
feiten zich op als een inbreuk op de artikelen 210bis §1 Sw. en 210 bis §2 Sw”. De rechter gelast in
hoofde van de twee politiemannen de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende
3 jaar wegens het plegen van valsheid in informatica. Voor het gebruik van valsheid in informatica
worden de twee inspecteurs vrijgesproken nu: “Er zijn geen elementen uit het strafonderzoek, noch
uit het onderzoek ter zitting, waaruit blijkt dat eerste en/of tweede beklaagde gebruik zouden
gemaakt hebben van de valse gegevens …”179.

-

Twee politiemensen stellen een proces-verbaal op inzake een aanrijding met vluchtmisdrijf met
onbekende dader, terwijl zij op het ogenblik van het opstellen van het proces-verbaal wisten wie de
aanrijder was. Indien de aanrijder het nadeel niet zou vergoeden, zouden zij in een navolgend
proces-verbaal zijn identiteit kenbaar maken. De rechtbank oordeelt: “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”. De rechter beklemtoont dat het
bedrieglijk opzet is bewezen daar: “Beklaagden betwisten alsnog het bedrieglijk opzet. Er is evenwel
sprake van een bedrieglijk opzet wanneer men voor zichzelf of voor iemand anders, een voordeel of
een profijt nastreeft dat men niet had kunnen verkrijgen of slechts veel moeilijker had kunnen
verkrijgen (MASSET, A, “Valsheid in geschriften”, in Postal Memorialis, V 10/13). In casu werd de
snelle vergoeding van de benadeelde beoogd, wat op zich een lovenswaardige doelstelling is, zij het
dat bij een normale procedure waarbij de feiten eerst werden ter kennis gebracht van het Openbaar
Ministerie om desgevallend gedagvaard te worden, deze vergoeding niet zo snel zou bekomen zijn.
In die zin is er sprake van een voordeel, nl. de snelheid waarmee de vergoeding betaald werd, dat
men, zonder de gepleegde valsheid, moeilijker zou bekomen hebben”180. Beide inspecteurs krijgen
de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 1 jaar opgelegd wegens het plegen als
openbaar ambtenaar van valsheid in geschriften.

-

Een politieman die een verkeersongeval veroorzaakt, pleegt vluchtmisdrijf. Met interventiedienst
belast, krijgt hij de opdracht vaststellingen te doen in verband met de door hem aangebrachte
beschadigingen. Hij noteert echter in het proces-verbaal dat de bestuurder onbekend is. Aangaande
de door de politieman aangehaalde verdediging dat “hij het recht had te zwijgen en niet verplicht
kon worden om zichzelf te betichten” besluit de correctionele rechtbank: “Door in het proces-verbaal
te vermelden “Er zijn geen sporen die leiden naar de aanrijdende partij; bestuurder onbekend” heeft
hij daarentegen onjuiste, valse informatie verstrekt en de grens van het zwijgrecht
overschreden”181. De rechtbank kent de de opschorting van de uitspraak van veroordeling
gedurende 3 jaar toe wegens het plegen van valsheid in geschriften als openbaar ambtenaar. Voor
het vluchtmisdrijf krijgt de politieman een geldboete van 1100 EUR opgelegd.
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Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier

2008/135668.
2010/110329.
2010/105813.
2011/23659.
2009/149112.
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-

Twee inspecteurs vergeten de inbeslagname van cocaïne in een navolgend proces-verbaal op te
nemen. De correctionele rechter benadrukt: “Elk proces-verbaal dient waarheidsgetrouw te worden
opgemaakt niet alleen omdat de wetgever deze processen-verbaal een bijzondere bewijskracht geeft
maar ook omdat elke agent in functie altijd waarheidsgetrouw moet handelen. Hiermede in strijd
handelen wil zeggen dat de basisregels van de democratische rechtsstaat worden aangetast. Deze
basisprincipes met de voet treden, door niet waarheidsgetrouw te handelen en/of te schrijven,
maakt elke tussenkomst van de agenten ongeloofwaardig en doet afbreuk aan de regels waarbinnen
een samenleving op democratische wijze binnen onze rechtsstaat moet kunnen functioneren. De
beide inspecteurs hebben deze basisregel op een schromelijke wijze met de voeten getreden. Niet
uit vergetelheid maar doelbewust om hun eigen gebreken en fouten te verstoppen”182. Beiden
krijgen de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar toegekend wegens het
plegen van valsheid in geschriften als openbaar ambtenaar.

-

Een politie-inspecteur neemt in een proces-verbaal op dat het resultaat van de afgenomen ademtest
‘Safe’ is terwijl in werkelijkheid ‘Positief’ werd geblazen. “Het bedrieglijk opzet bestond erin dat [X]
daardoor opnieuw met de wagen mocht (naar huis) rijden, daar waar hij gelet op de positieve test
dit in feite niet mocht doen. Andere weggebruikers konden daardoor in gevaar worden gebracht. Het
is niet vereist dat hij daardoor een persoonlijk voordeel zou hebben beoogd”183. De politieman krijgt
een gevangenisstraf van 2 maanden met uitstel gedurende 3 jaar en een geldboete van 850 EUR
voor het plegen als openbaar ambtenaar van valsheid in geschriften in de uitoefening van zijn
bediening.

-

Ten aanzien van twee inspecteurs die zich voor het hof van beroep dienen te verantwoorden voor
het niet vermelden in een proces-verbaal van het geweld dat zij pleegden, besluit de rechter in
beroep: “Beklaagde [X] en [Y] hebben de bedoelde gewelddaden zonder wettige reden duidelijk
bewust en opzettelijk niet vermeld”. De raadsheren voegen eraan toe dat: “Men aarzelt niet 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”184. Voor het plegen van de valsheid in geschriften als openbaar ambtenaar krijgen zij de
opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 5 jaar toegekend.

16.6.4

Geantidateerde processen-verbaal

Twee zaken hebben meer specifiek betrekking op de kwestie van de datum van een proces-verbaal:
-

De correctionele rechtbank veroordeelt tot een gevangenisstraf van 6 maanden en tot een geldboete
van 143 EUR, alles met uitstel gedurende 3 jaar, een inspecteur die een proces-verbaal voor smaad
geantidateerd heeft: « la fausse date était susceptible de causer un préjudice puisque le procèsverbal, rédigé en apparence in tempore non suspecto, aurait pu être utilisé à charge du suspect »185.
En onderstreept dat « 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 […]
préalable à une éventuelle procédure disciplinaire »186 187.

-

In een andere zaak wordt een hoofdinspecteur daarentegen vrijgesproken: « la date indiquée dans
le corps du procès-verbal […] procède manifestement d’une confusion de bonne foi entre le jour de
la rédaction et celui des faits dénoncés »188 189.

16.6.5

Met de bedoeling te schaden

Een inspecteur vraagt aan collega’s om in zijn plaats processen-verbaal op te stellen voor
verkeersinbreuken lastens eenzelfde persoon. Voor de correctionele rechtbank « l’intention frauduleuse
dans le chef du prévenu […] ressort de ses propres déclarations : il voulait éviter que son nom
apparaisse comme rédacteur des procès-verbaux dressés à charge de […] ; l’intention frauduleuse dans
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Dossier 2007/121468.
Dossier 2006/119803.
Dossier 2011/62103.
Vrije vert.: “de valse datum was van aard om een nadeel te veroorzaken omdat het proces-verbaal, schijnbaar opgesteld
in tempore non suspecto, ten laste van de verdachte zou hebben kunnen worden gebruikt”.
Dossier 2010/26800.
Vrije vert.: “de beklaagde wilde doen geloven dat dit proces-verbaal was opgesteld op een niet verdacht tijdstip en aldus
vermijden dat het zou voorkomen als een antwoord op zijn verhoor […] voorafgaandelijk aan een eventuele
tuchtrechtelijke procedure”.
Dossier 2010/146604.
Vrije vert.: “de in het corpus van het proces-verbaal vermelde datum […] is blijkbaar het gevolg van een verwarring te
goeder trouw tussen de dag van opmaak en de dag van de aangeklaagde feiten”.
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le chef des prévenus […] réside dans leur volonté de répondre favorablement à une demande d’un
collègue qui préférait ne pas apparaître comme le rédacteur des procès-verbaux »190 191.

16.6.6

Uit winstbejag

Elf dossiers betreffende feiten gepleegd buiten dienst stellen het nagestreefde winstbejag in het licht:
-

Een inspecteur wordt veroordeeld tot een zware straf door de correctionele rechtbank: 15 maanden
gevangenis en 3000 EUR geldboete, alles met gedeeltelijk uitstel (1/2), voor feiten van witwassen
van geld. « Le rôle de […] est essentiel : il a d’abord fourni son compte bancaire pour recevoir les
sommes frauduleusement obtenues, a ensuite confectionné et fait signer les faux compromis de
vente pour permettre le retrait de montants importants des comptes des prévenus […], pour enfin
recevoir les chèques sur son compte bancaire et restituer l’équivalent en espèces ou par versement
sur le compte d’un tiers »192 193.

-

In het kader van een nevenactiviteit wordt een agent van politie veroordeeld omdat hij valse
kwitanties heeft opgesteld, omdat hij zijn eigen bankrekening heeft geplaatst op een papier met
briefhoofd van de firma waarvoor hij werkt, omdat hij deze valse stukken gebruikt heeft en wegens
oplichting en misbruik van vertrouwen. Een gevangenisstraf van 8 maanden en een geldboete van
2750 EUR, alles met uitstel gedurende 3 jaar194.

-

Een inspecteur wordt veroordeeld omdat hij een vals formulier van onmiddellijke inning heeft
opgesteld en gebruikt en zich schuldig heeft gemaakt aan knevelarij. De correctionele rechtbank
benadrukt dat « de tels agissements, outre qu’ils ont porté préjudice à la partie civile, portent aussi
une lourde atteinte au crédit de la police auprès de la population »195 196. Werkstraf van 180 uur.

-

Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan een valse aangifte van de diefstal van zijn voertuig
alsook aan poging tot afpersing van zijn verzekeringsmaatschappij. Volgens het hof van beroep
« c’est à bon escient que le premier juge a souligné la gravité des faits, traduisant dans le chef du
prévenu, policier de profession, une duplicité assortie d’une cupidité financière inacceptable. Les
faits commis troublent l’ordre social, étant de nature, de surcroît, à avoir des répercussions néfastes
sur l’ensemble des assurés. Le prévenu ne paraît, en outre, faire preuve d’aucune amorce
d’amendement »197 198. Een gevangenisstraf van 10 maanden, met uitstel gedurende 3 jaar, en een
geldboete van 500 EUR.

-

Een ander dossier handelt over gelijksoortige feiten199. Een inspecteur wordt schuldig bevonden aan
valse aangiften van diefstal aan de politie en aan zijn verzekeringsmaatschappij, alsook aan poging
tot afpersing. Eenvoudige opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar.

-

Een inspecteur wordt schuldig verklaard omdat hij een valse aangifte van diefstal met geweld van
zijn voertuig heeft gedaan teneinde zijn verzekering te doen tussenkomen: « le prévenu a fini par
reconnaître et écrire qu’il n’avait pas été victime d’une agression, que les clés de sa voiture avaient
simplement été dérobées durant son jogging, alors qu’il avait laissé son sac à proximité de la piste,
et qu’il avait inventé une agression afin d’éviter un refus d’indemnisation »200 201. Een
gevangenisstraf van 2 maanden met uitstel gedurende 3 jaar.
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Dossier 2011/40609.
Vrije vert.: “blijkt het bedrieglijk opzet in hoofde van de beklaagde […] uit zijn eigen verklaringen: hij wilde vermijden dat
zijn naam als opsteller zou voorkomen op de processen-verbaal opgesteld lastens […]; het bedrieglijk opzet in hoofde van
de beklaagden […] ligt in hun wil om in te gaan op een vraag van een collega die liever niet als opsteller van de proces senverbaal in zicht kwam”.
Dossier 2014/41522.
Vrije vert.: “De rol van […] is essentieel: hij heeft eerst zijn bankrekening bezorgd om de bedrieglijk verkregen sommen te
krijgen, heeft dan valse voorlopige koopakten vervaardigd en laten tekenen om aanzienlijke bedragen van de rekeningen
van de beklaagden […] te kunnen afhalen, om uiteindelijk de cheques op zijn bankrekening te krijgen en het equivalent
cash of per overschrijving op de rekening van een derde terug te betalen”.
Dossier 2007/4308.
Dossier 2009/120744.
Vrije vert.: “dergelijk gedrag niet alleen schade heeft berokkend aan de burgerlijke partij, maar ook in grote mate afbreuk
doet aan het vertrouwen dat de bevolking stelt in de politie”.
Dossier 2011/110256.
Vrije vert.: “heeft de eerste rechter welbewust de ernst van de feiten onderstreept, die in hoofde van de beklaagde,
politieambtenaar van beroep, blijk geven van een dubbelhartigheid die gepaard gaat met een onaanvaardbare financiële
hebzucht. De gepleegde feiten verstoren de maatschappelijke orde want ze kunnen bovendien nefaste gevolgen hebben
voor alle verzekerden. De beklaagde schijnt daarenboven geen blijk te geven van enige aanzet tot verbetering”.
Dossier 2010/71650.
Dossier 2009/165239.
Vrije vert.: “de beklaagde heeft uiteindelijk toegegeven en geschreven dat hij niet het slachtoffer was geworden van
agressie, dat de sleutels van zijn wagen gewoonweg gestolen waren terwijl hij aan het joggen was, waarbij hij zijn tas in
de buurt van de piste had achtergelaten, en dat hij een aanval verzonnen had om een weigering van schadevergoeding te
vermijden.”
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-

Een inspecteur en een commissaris genieten de opschorting van de uitspraak gedurende 4 jaar
ingevolge verschillende valsheden gepleegd in verband met de wapenwet202.

-

In het kader van een erfopvolging wordt een Calog-personeelslid schuldig bevonden aan het doen
van een valse aangifte: een gevangenisstraf van 10 maanden en een geldboete van 550 EUR, alles
met uitstel gedurende 3 jaar203.

-

Twee met elkaar gehuwde politie-inspecteurs simuleren een diefstal van hun voertuig teneinde zich
door een verzekeringsmaatschappij een geldsom te laten uitbetalen. De rechter merkt op: “De
rechtbank kan gerust aannemen dat ze [de feiten] in een impuls werden gepleegd, het volstaat te
verwijzen naar de bijzonder onhandige modus operandi. Dat neemt niet weg dat het blijft gaan om
een opzettelijk gepleegd bedrog, met de bedoeling er zelf beter van te worden”204. Beide
politiemannen krijgen elk een werkstraf en een geldboete van 550 EUR met uitstel gedurende 3 jaar
opgelegd wegens het plegen van valsheid in private geschriften en oplichting.

-

Tijdens de regularisatieperiode voor vuurwapens eigent een inspecteur zich op een illegale wijze
wapens van particulieren toe. De correctionele rechtbank stelt dat: “De beklaagde liet toen bewust
zijn wens om het wapen voor zichzelf te behouden primeren op de voorschriften van de wet. Het
kan niet ontkend worden dat beklaagde, in zijn hoedanigheid van wapendeskundige en
verantwoordelijke voor de inlevering van wapens door particulieren, zeer goed op de hoogte was
van de inhoud en modaliteiten van de overgangsmaatregel. In die zin acht de rechtbank het
ongeloofwaardig dat de beklaagde zich niet bewust zou zijn geweest van het onwettig karakter van
zijn handelen en als gevolg van een eerlijke vergissing zou hebben verondersteld dat de wet
dergelijke “gemakkelijkheidsoplossing” toestond. De veelvuldige overdrachten die de beklaagde
bewerkstelligde, bevestigen eens te meer dat hij vertrouwd was met alle vereisten van de
procedure”. De rechter spreekt de opschorting van de uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar
uit wegens het plegen van valsheid in private geschriften en verduistering aangezien “[…] het
opleggen van een daadwerkelijke bestraffing in de gegeven omstandigheden niet opportuun [is]”205.

-

Een politie-inspecteur vergroot op bedrieglijke wijze de schade aan voertuigen en stelt fictieve
aanrijdingsformulieren op teneinde verzekeringsmaatschappijen op te lichten. Het hof van beroep
motiveert de weigering van de werkstraf als volgt: “Het hof kan niet ingaan op het verzoek van de
beklaagde om hem een werkstraf op te leggen gelet op de aard, de veelvuldigheid en de ernst van
de feiten. Het actief deelnemen aan grootschalige verzekeringsfraude in verenigingsverband
verdient een strenge maatschappelijke terechtwijzing onder de vorm van een gevangenisstraf en
een geldboete ten einde de beklaagde tot volle bewustzijn te brengen van de wederrechtelijkheid
van zijn gedrag, wat immers essentieel is om hem tot blijvend normbesef te brengen en recidive in
zijn hoofde te voorkomen”. Bij de bestraffing houdt het hof van beroep rekening met: “Het gegeven
dat de feiten inmiddels reeds meer dan zes jaar geleden werden gepleegd en met het feit dat de
redelijke termijn waarbinnen de strafvordering haar uitkomst had moeten kennen is
overschreden”206. De politieman krijgt een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel gedurende 2 jaar
en een geldboete van 1375 EUR opgelegd wegens lidmaatschap van een vereniging van
misdadigers, valsheid in geschriften als openbaar ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening,
valsheid in privégeschriften, oplichting en afpersing.

Drie andere dossiers betreffende feiten gepleegd in dienst stellen ook het nagestreefde winstbejag in het
licht:
-

202
203
204
205
206

Een Calog-personeelslid, verantwoordelijk voor het verwerken van de resultaten van de
snelheidscontroles, noteert haar eigen geflitste nummerplaat ten onrechte als onzichtbaar in plaats
van zichtbaar en voert onterecht een annulatiecode in met als bedoeling het niet te moeten betalen
van een door haar begane verkeersovertreding. De rechter oordeelt dat: “De feiten zijn ernstig en
getuigen in hoofde van beklaagde van een gebrek aan normbesef en ook van een gebrek aan
respect voor haar werk binnen de politiediensten. Tot slot is er ook het gebrek aan maatschappelijke
verantwoordelijkheid door zowel het vertrouwen dat de maatschappij maar ook elke burger moet
kunnen hebben in de politiediensten, ernstig, te beschamen. Onafgezien de tuchtprocedure is de
rechtbank van oordeel dat deze feiten maatschappelijk te ernstig zijn en de gunst van de
opschorting geen gepaste maatregel is die een redelijk evenwicht tussen het maatschappelijk belang
(vertrouwen in de werking van de politiediensten) en het persoonlijk belang van beklaagde kan

Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
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uitmaken”207. Betrokkene krijgt dan ook een werkstraf opgelegd en een geldboete van 300 EUR
wegens het plegen van valsheid in geschriften als openbaar ambtenaar.
-

Een commissaris wordt schuldig verklaard wegens verduistering van een in beslag genomen
voertuig alsook wegens een vals proces-verbaal opgesteld in dat kader: « le procès-verbal rédigé
par le prévenu ne correspond en aucun cas à la réalité en ce qu’il décrit le véhicule comme étant
sans valeur et en ce qu’il mentionne que le dépanneur accepte de se payer des frais occasionnés par
le dépannage avec la carcasse du véhicule »208 209, en dit ook al had een magistraat bijkomende
plichten gevraagd met betrekking tot het voertuig in kwestie. Een gevangenisstraf van 6 maanden,
met uitstel gedurende 3 jaar, en een geldboete van 250 EUR.

-

Een inspecteur die vervolgd wordt omdat hij bij collega-politieambtenaren bemiddelde en zijn
invloed aanwendde om meer politionele takelingen uit te voeren bij eenzelfde takelmaatschappij en
hiervoor valse facturen opstelde om de door hem hiervoor verkregen vergoeding te verhelen, wordt
door de correctionele rechtbank vrijgesproken voor het plegen als openbaar ambtenaar van valsheid
in geschriften in de uitoefening van zijn bediening aangezien hij: “deze valsheid niet pleegde in zijn
hoedanigheid van openbaar ambtenaar”. De rechter oordeelt daarnaast dat: “Eerste, tweede, vierde
en vijfde beklaagde streefden louter snel winstbejag na. Eerste beklaagde maakte misbruik van zijn
hoedanigheid en heeft blijk gegeven van een totaal gebrek aan integriteit”210 en legt dan ook in
hoofde van de politieman een gevangenisstraf van 15 maanden met uitstel gedurende 5 jaar en een
geldboete 500 EUR op wegens het plegen van valsheid in private geschriften en passieve omkoping
door een openbaar ambtenaar.

16.6.7

Bijzondere dossiers waarbij – onder meer – hoofdcommissarissen
betrokken zijn

In de 110 geanalyseerde dossiers wordt uiteindelijk slechts één hoofdcommissaris schuldig verklaard
aan valsheid. Twee andere bijzondere dossiers waarbij – onder meer – hoofdcommissarissen betrokken
zijn, verdienen vermelding:
-

207
208
209

210
211

Een hoofdcommissaris heeft na een avondje stappen een verkeersongeval. Om de feiten te
verdoezelen, wordt er in overleg met verschillende collega’s een vals proces-verbaal opgesteld
waarin valselijk wordt opgenomen dat een collega bestuurster was op het ogenblik van het ongeval.
Ook in een vertrouwelijk verslag en in administratieve verhoren geeft men de feiten valselijk weer.
Met betrekking tot de valsheid gepleegd in het proces-verbaal merkt het hof van beroep in hoofde
van de hoofdcommissaris op dat: “Naar het oordeel van het Hof heeft de eerste rechter terecht
geoordeeld dat de beklaagde X als mededader schuldig is aan de voormelde valsheid … Dat de
beklaagde voornoemd als dader van een misdrijf (verkeersongeval) in een van hem afgenomen
verhoor mocht liegen … is juist, doch in de onderhavige zaak had hij niet enkel de hoedanigheid van
dader van een misdrijf – in welke hoedanigheid hij enkel maar aan de overheid over het ongeval
deze of gene verklaring kon afleggen - hij had ook de hoedanigheid van korpschef, die toegang had
tot, en invloed op (bevriende) politieambtenaren met de bevoegdheid de ter zake processen-verbaal
op te stellen. Als dusdanig heeft hij zijn zwijg- en liegrecht als dader van een misdrijf veruit
overschreden …”. Aangaande de valsheid gepleegd in het vertrouwelijk verslag oordelen de
raadsheren: “Naar het oordeel van het Hof maakt het vertrouwelijk rapport deel uit van het
onderzoek naar de strafrechtelijke eventueel te beteugelen handelingen van de beklaagde X, en
heeft een juridische draagwijdte, nu het de bedoeling van de betreffende akte is de procureur des
Konings in staat te stellen een beslissing te nemen over het al dan niet, en op welke wijze, instellen
van een opsporingsonderzoek of zelfs het vorderen van een gerechtelijk onderzoek”. Wat de
valsheid in het administratief verhoor betreft, beklemtoont het hof van beroep: “De beklaagde [X]
merkt naar het oordeel van het Hof terecht op dat een leugen in een getuigenverhoor geen valsheid
in geschrifte uitmaakt, noch in hoofde van de getuige die een leugenachtige verklaring aflegt, noch
in hoofde van de politieambtenaar in zoverre die het (niet naar waarheid afgelegde)
getuigenverhoor louter akteert”211. De hoofdcommissaris krijgt de volgende straf toegekend: een
gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel gedurende 5 jaar en een geldboete van 1650 EUR
wegens het plegen van valsheid in geschriften (in het proces-verbaal en het vertrouwelijk verslag)
als openbaar ambtenaar en het plegen van vluchtmisdrijf (ook rijverbod gedurende termijn van
1 maand), een geldboete van 275 EUR wegens het als bestuurder op de openbare weg het niet goed
in de hand hebben gehad van zijn voertuig. Wat de valsheid gepleegd in het administratief verhoor
betreft, wordt hij vrijgesproken.
Dossier 2012/77486
Dossier 2004/17026.
Vrije vert.: “het proces-verbaal opgesteld door de beklaagde stemt in geen geval overeen met de werkelijkheid daar het
voertuig erin wordt omschreven als waardeloos en erin wordt vermeld dat de takelaar bereid is om zich de kosten gemaakt
voor de takeling te laten betalen met het wrak van het voertuig”.
Dossier 2007/121468.
Dossier 2005/30858.
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-

De tweede zaak betreft twee hoofdcommissarissen die vervolgd worden voor onjuiste verklaringen
met betrekking tot uitstaande schulden alsook voor valse verslagen (en gebruik van valse stukken)
betreffende subsidies betaald door een gewest. Het hof van beroep verklaart de strafvordering
onontvankelijk, aangezien de vervolging werd ingesteld door de arbeidsauditeur en niet door de
procureur des Konings212.

-

De derde zaak houdt verband met het “doen verdwijnen” van processen-verbaal in verkeerszaken
door leden van een politiezone. Een twintigtal personen, waaronder een korpschef, worden vervolgd
voor verduistering, vernietiging van een akte, valsheid in informatica, wijziging van gegevens in een
computerbestand alsook voor valsheid en gebruik van valse stukken. De raadkamer spreekt in dit
dossier een algehele buitenvervolgingstelling uit en motiveert haar beslissing als volgt: « le dossier
révèle qu’à l’instar des autres zones de police et en l’absence de circulaire claire et précise du
parquet sur le principe de l’autonomie des fonctionnaires de police en matière de roulage, les
prévenus ont toujours agi selon les règles qui leur ont été enseignées et dans un objectif d’efficience
des actions policières relatives à la sécurité routière »213 214. Daar het parket geen beroep heeft
aangetekend, is die beslissing definitief geworden.
Ondanks zijn opzoekingen, heeft het Vast Comité P niet de hand kunnen leggen op de “regels die
hen werden aangeleerd” en heeft het dus niet kunnen nagaan of die regels in overeenstemming zijn
met het artikel 28quater van het Wetboek van Strafvordering dat stelt dat het de procureur des
Konings toekomt om te oordelen over de opportuniteit van de vervolging (die de “reden van de
beslissingen van seponering” dient aan te geven).

16.6.8

Begrip van mededader

Twee rechterlijke beslissingen verdienen bijzondere aandacht daar niet alleen een politieman maar ook
een persoon die niet de hoedanigheid heeft van openbaar ambtenaar als mededader veroordeeld wordt
voor het plegen van valsheid in geschriften als openbaar ambtenaar.
-

In het eerste dossier consulteert een inspecteur op vraag van een persoon die hij kent regelmatig de
politionele databanken om na te gaan of deze persoon geseind staat. Indien dit het geval is, spreken
ze af en stelt de politieambtenaar een vals proces-verbaal op met het oog op ontseining. De persoon
op wiens vraag de consultatie van de databank gebeurde en die niet de hoedanigheid heeft van
openbaar ambtenaar wordt onder meer veroordeeld als mededader voor het plegen van valsheid in
geschriften als openbaar ambtenaar gezien: “Tweede beklaagde heeft hieraan als mededader
meegewerkt. Wat dit mededaderschap betreft kan er op gewezen worden dat het deelnemen aan
het vervaardigen en het gebruik van een vervalst stuk niet veronderstelt dat de beklaagde dit stuk
persoonlijk heeft opgemaakt of getekend (o.a. Cass. 2 april 1974, A.C. 1974, 853). Deelneming aan
valsheid is ook strafbaar wanneer onmiddellijk onderrichtingen worden gegeven aan de persoon die
het vals stuk opstelt en die als een instrument handelt (o.a. Cass. 6 maart 1984, 851)”215. De
inspecteur krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van 825 EUR opgelegd met
uitstel gedurende 3 jaar wegens het plegen van valsheid in geschriften als openbaar ambtenaar,
schending beroepsgeheim, ongeoorloofde toegang tot informaticasysteem en het helen van de naar
aanleiding van de ongeoorloofde toegang bekomen gegevens.

-

Het tweede dossier betreft een wijkagent die een verstekarrest niet betekent aan de veroordeelde
zelf maar aan zijn echtgenote. Ten aanzien van de vrouw die tekende met een nagemaakte
handtekening oordeelt de rechter: “Immers, de tweede beklaagde wordt vervolgd voor
mededaderschap aan valsheid in geschrifte en gebruik van een vals stuk terwijl de toepassing van
artikel 66 SW. niet vereist dat alle bestanddelen van het misdrijf in de deelnemingshandelingen
begrepen zijn: voldoende is dat wordt vastgesteld dat de deelnemer wetens en willens aan de
uitvoering van het misdrijf heeft meegewerkt op een van de wijzen bepaald in de artikelen 66 al. 2
en 3 (Cass. 19 september 1995, Arr. Cass. 1995, 798 en R.W; 1995-96, 1209). Nopens de
tenlastelegging B [gebruik valse stukken] geldt dat de dader van valsheid strafrechtelijk
verantwoordelijk is voor het gebruik van het valse stuk dat de door hem voorzien en gewilde
voortzetting is van de valsheid, zelfs indien van dit valse stuk gebruikgemaakt werd door een derde
die gehandeld heeft zonder verstandhouding met de vervalser of zonder te weten dat het geschrift
vals was (zie nuttig: Cass. 28 januari 1942, Pas 1942, I, 21; Cass. 7 april 1924, Pas 1924, I, 290;
Cass. 3 december 1973, Arr. Cass. 1974, 376; Cass. 25 mei 1983; Arr. Cass. 1982-83, 1177 en Pas.

212
213
214

215

Dossier 2007/62085.
Dossier 2010/55798.
Vrije vert.: “uit het dossier blijkt dat, naar het voorbeeld van andere politiezones en bij gebrek aan een duidelijke en
nauwkeurige omzendbrief van het parket over het principe van autonomie van de politieambtenaren in verkeerszaken, de
beklaagden steeds gehandeld hebben volgens de regels die hen werden aangeleerd en met het oog op doelmatige
politieacties inzake verkeersveiligheid”.
Dossier 2007/12758.
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1983, I, 1073; Cass. 3 januari 1984, Arr. Cass. 1982-83, 1177 en Pas. 1983, I, 1073; Cass.
3 januari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 478; Cass. 29 september 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1145 en
Pas. 1992, I, 1064)”216. Zowel de wijkagent als ook de echtgenote krijgen de opschorting van de
uitspraak van veroordeling gedurende 3 jaar voor het plegen van valsheid in geschriften als
openbaar ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening en het gebruik van valse stukken.

16.6.9

Link met de gezondheidstoestand

Vijf dossiers vertonen een link met de gezondsheidstoestand van het vervolgde lid van de geïntegreerde
politie.
-

Een inspecteur wordt veroordeeld voor een valse aangifte van verkeersongeval: « le prévenu a
finalement reconnu qu’après avoir quitté son domicile pour aller travailler, il a fait demi-tour pour
venir prendre son épouse qui avait peur de rouler sur les routes enneigées ; il est sorti de son
véhicule pour aller activer l’alarme de son domicile et c’est en sortant de son garage qu’il a
chuté »217. En: « stupidement, vu l’heure, j’ai eu peur que l’on ne croie pas que j’étais sur le chemin
du travail », « il a précisé qu’il avait menti pour ne pas se faire engueuler et il a pensé qu’à cette
heure, il devait être près du Palais et pas à son domicile »218. Een gevangenisstraf van 3 maanden
en een geldboete van 143 EUR, alles met uitstel gedurende 3 jaar219.

-

De opschorting van de uitspraak gedurende 3 jaar wordt verleend aan een inspecteur voor een valse
verklaring over zijn gezondheidstoestand tijdens zijn aanwervingsprocedure220.

-

Opschorting van de uitspraak ook gedurende 3 jaar voor een inspecteur die valse medische attesten
heeft ingediend. Hierbij dient opgemerkt dat de arts ook schuldig verklaard wordt aan het opstellen
van valse medische attesten221.

-

Opschorting van de uitspraak gedurende 3 jaar voor een inspecteur die een datum gewijzigd heeft
op een medisch attest om de periode te verlengen gedurende dewelke hij als arbeidsongeschikt
erkend was222.

-

Een inspecteur die in het verleden reeds de gunstmaatregel van opschorting van de uitspraak van
veroordeling kreeg voor het bezit en het gebruik van verdovende middelen krijgt nu voor het
vervalsen van de analyseresultaten van de onaangekondigde controles van de werkgever op het
gebruik van verdovende middelen een gevangenisstraf van 1 jaar en geldboete van 12000 EUR,
beide met gedeeltelijk uitstel, opgelegd wegens het plegen van valsheid in private geschriften en
drugsdelicten omdat volgens de rechter: “Het treft daarbij dat hij, niettegenstaande een eerdere
strafrechtelijke beslissing voor gelijkaardige feiten, en niettegenstaande de hierna hem geboden
kansen, terug in zijn oude slechte gewoonten hervallen is, waarbij hij ditmaal zelfs analyseresultaten
vervalste teneinde zijn korpsoverste te misleiden. De rechtbank kan niet anders dan vaststellen dat
beklaagde onvoldoende lessen heeft getrokken uit de hem in 2005 verleende gunstmaatregel van
opschorting van de uitspraak van veroordeling”223.

216
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219
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Dossier 2008/110700.
Vrije vert.: “uiteindelijk heeft de beklaagde toegegeven dat, nadat hij zijn woning verlaten had om te gaan werken, hij
rechtsomkeer gemaakt heeft om zijn echtgenote op te halen die schrik had om te rijden op de besneeuwde wegen; hij is
uit zijn voertuig gestapt om het alarm van zijn woning te gaan inschakelen en toen hij zijn garage uitstapte, is hij
gevallen”.
Vrije vert.: “dwaas genoeg, gelet op het uur, was ik bang dat men niet zou geloven dat ik op weg was naar het werk”, “hij
verduidelijkte dat hij gelogen had om niet op zijn donder te krijgen en hij dacht dat hij op dat uur dicht bij het Paleis moest
zijn en niet bij zijn woning”.
Dossier 2009/73899.
Dossier 2009/65140.
Dossier 2009/136416.
Dossier 2007/93419.
Dossier 2011/29865.
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16.7 Conclusies
Het Vast Comité P heeft voor de periode 2009-2013 110 rechterlijke eindbeslissingen gekregen
betreffende vervolgingen ingesteld lastens leden van de geïntegreerde politie voor valsheid als
ambtenaar, als particulier of in informatica. Bijna 60% van die beslissingen – 64 dossiers om precies te
zijn – werden in het Frans uitgesproken. Het Vast Comité P kan in dit verband niet anders dan nogmaals
wijzen op de beschouwingen die het in het verleden meermaals heeft geuit en volgens dewelke het niet
alle informatie zou ontvangen, niettegenstaande dat wettelijk voorzien is.
In 59 van die 110 rechterlijke eindbeslissingen worden leden van de geïntegreerde politie schuldig
verklaard aan valsheid. Er kunnen drie grote categorieën van dossiers onder de aandacht worden
gebracht: valsheid gepleegd in het kader van een domiciliëringsprocedure; valsheid gepleegd uit
winstbejag; alsook valsheid om een fout in te dekken of om enige verzekering in te bouwen.
Op tuchtrechtelijk vlak blijkt uit de beschikbare informatie dat: de bevoegde tuchtoverheid over de
feiten werd ingelicht in 37 van de 59 dossiers (na afloop waarvan een valsheid strafrechtelijk bewezen is
verklaard); tuchtstraffen werden uitgesproken in 22 van deze 37 dossiers. Dit is een “aanzienlijke
verbetering” ten opzichte van de vaststellingen die werden gedaan naar aanleiding van de thematische
analyse “politiegeweld” in het vorige jaarverslag, waarin slechts gewag werd gemaakt van 6 op 39
dossiers waarin een tuchtstraf aan het Vast Comité P was meegedeeld. In de huidige stand van zaken
kan echter geen verklaring worden gegeven voor dit grote verschil.
De inspecteurs nemen logischerwijs het grootste aandeel in in de voor valsheid vervolgde (96 op 158)
en schuldig verklaarde (54 op 73) politieambtenaren. Merk ook de veroordeling van een korpschef op.
Tot slot blijkt het, gezien de twijfels omtrent het exhaustieve karakter van de overgemaakte informatie,
niet mogelijk om enige les te trekken in verband met een eventuele toename of vermindering van het
aantal dossiers voor “valsheid”.
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN
ADCC

Algemene directie van het crisiscentrum

ADIV

Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid

AIG

Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

AIK

Arrondissementeel informatiekruispunt

AJO

Dienst juridisch advies operaties van de federale politie

ANG

Algemene nationale gegevensbank

ANIP

Algemeen nood- en interventieplan

ASTRID

All-round Semi-cellular
Dispatchings

BAL

Bureau d’appui logistique (Bureau logistieke steun)

BBT

Bijzonder bijstandsteam

BIM-wet

Wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens
door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

BOM

Bijzondere opsporingsmethodes

BS

Belgisch Staatsblad

CALog

Logistiek en administratief kader

CAT

Comité van de Verenigde Naties tegen foltering

CBPL

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

CENTREX

Centrum van kennis en expertise van het verkeer

CEP

Centre d’Études sur la Police

CEPOL

European Police College

CG

Commissaris-generaal

CGO

Directie van de operationele politionele informatie

CGOO

Directie van de operationele politionele informatie - dienst operaties

CGSU

Directie van de speciale eenheden

CIC ANT

Communicatie- en informatiecentrum Antwerpen

CIC

Communicatie- en informatiecentrum

COC

Controleorgaan van het politionele informatiebeheer

COL

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal

CoPPRa

Community Policing and prevention of radicalisation

CPS

Centrum voor Politiestudies

CPT

Europees comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing

CSD

Coördinatie- en steundirectie

DACH

Dienst hondensteun van de federale politie

DAH

Directie van de wegpolitie

DAO

Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie

Trunking

Radio

communication

system

with

Integrated
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DAR

Directie van de algemene reserve

DAR/GIS

Gespecialiseerde interventie

DGA

Algemene directie van de bestuurlijke politie

DGA/GIS

Dienst gespecialiseerde interventie van de algemene directie van de bestuurlijke politie

DGJ

Algemene directie van de gerechtelijke politie

DGS

Algemene directie van de ondersteuning en het beheer

DIRCO

Directeur-coördinator

DIV

Directie Inschrijvingen Voertuigen

DJO

Directie van de operaties inzake gerechtelijke politie

DJP/Terro

Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen

DSJ

Directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten

DSU

Directie van de speciale eenheden

ECRI

Europese commissie tegen racisme en intolerantie

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EPAC

European Partners Against Corruption

ERA

Europäische Rechtsakademie

EVRM

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden

FGP

Federale gerechtelijke politie

FOD

Federale overheidsdienst

FRANCOPOL

Franstalig netwerk en orgaan voor overleg en samenwerking inzake politionele opleiding
en expertise

GAS

Gemeentelijke Administratieve Sancties

GGD

Geneeskundige en Gezondheidsdienst

GIS

Dienst gespecialiseerde interventie

GOTTS

Gespecialiseerd overbrengingsteam voor gevaarlijke gevangenen

GPI

Richtlijn voor de geïntegreerde politie - police intégrée

GSM

Global system for mobile communications

HINP

Hoofdinspecteur van politie

HRM

Humanresourcesmanagement

HyCap

Gehypothekeerde capaciteit

IBN

Inbeslagnames

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IFA

Institut de Formation de l’Administration fédérale

IP

Internet Protocol

ISLP

Integrated System for Local Police

JIT

Joint Investigation Team
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KB

Koninklijk besluit

KLFP

Klachten Fiches/Fiches Plaintes

KUL

Katholieke universiteit Leuven

LPA

Luchtvaartpolitie – police aéronautique

LRD

Lokale onderzoeks- en recherchedienst

LTF

Lokale overlegplatformen

MB

Ministerieel besluit

MFO

Missions Fédérales – Federale Opdrachten

MIVB

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

NPU

Noodplannen – plans d’urgence

NVP

Nationaal veiligheidsplan

OBP

Officier van bestuurlijke politie

OCAD

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

OCMW

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

OFO

Opleidingsinstituut van de federale overheid

PANIP

Provinciaal algemeen nood- en interventieplan

PIP

Politie Interventieplan

PIVO

Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding

PLP

Police locale – lokale politie

POSA

Protectie, Observatie, Steun en Arrestatie

PV

Proces-verbaal

PZ

Politiezone

R&D

Research & Development

RCG

Raadgevend Comité van Gebruikers

RAR

informatierapport administratieve poiltie

RIR

Rapport informatif - informatierapport

RRN

Rijksregister – Registre national

SGR

Service général du renseignement (algemene dienst inlichting)

SIDIS

Gevangenisbestand

SLA

Service level agreement

SMVP

Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie

SPC

Spoorwegpolitie – police des chemins de fer

SPN

Scheepvaartpolitie – police de la navigation

TAIEX

Technical Assistance and Information Exchange Instrument

UVCW

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

VAG

Vaardigheden Aanhoudingen in Groepsverband

VCK

Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg
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VCLP

Vaste commissie van de lokale politie

VSSE

Veiligheid van de Staat – Sûreté de l’État

VZW

Vereniging zonder winstoogmerk

WGP

Wet van 7 december 1998 tot
gestructureerd op twee niveaus

WPA

Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

WPR

Wegpolitie – police de la route

ZVR

Zonale veiligheidsraad
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