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VOORWOORD
Dit verslag beschrijft de activiteiten van het werkingsjaar 2016, een jaar waarin de samenstelling van
het Vast Comité P1 werd gewijzigd met de benoeming en eedaflegging van de ondervoorzitter en de drie
vaste leden op 26 mei 2016. Begin 2017 werd eveneens een nieuwe voorzitter benoemd.
Zoals wettelijk voorzien, maakt het Vast Comité P het jaarverslag tegen 1 juni over aan de voorzitter
van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze datum werd in het verleden niet altijd nageleefd.
Door het respecteren van de vooropgestelde timing, wil het Vast Comité P binnen de kortste termijnen
verantwoording afleggen over zijn werking zodat de actualiteitswaarde van de onderzoeken en
aanbevelingen gegarandeerd blijft.
Het Comité P streeft permanent naar een optimalisering van de werking met volgehouden aandacht voor
zowel interne als externe aspecten. Tijdens het strategisch seminarie van 1 en 2 december 2016 werden
een aantal kortetermijnambities vooropgesteld die tot doel hadden om de voorbereidingen te treffen
voor het in plaats stellen van doelstellingen op langere termijn. Begin 2017 werden deze
langetermijndoelstellingen voor de volgende vijf jaar in een 7-tal strategische domeinen vastgelegd,
namelijk de beeldvorming, de toezichtsonderzoeken, het gerechtelijk werk, de klachtafhandeling, de
opvolging van de aanbevelingen, de partnerschappen en de interne werking.
Het jaarverslag geeft verantwoording over de wijze waarop het Comité P zijn opdrachten vervult,
rekening houdend met de middelen waarover het beschikt. De dalende dotaties en opgelegde
besparingen leggen evenwel een (zware) hypotheek op het Comité P bij het vervullen van zijn wettelijke
opdrachten.
In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de ontvangen en behandelde klachten. Immers, ook in
2016 ontving het Comité P een ruim aantal klachten (2663) van burgers over het optreden van de
politie, en dit over uiteenlopende thema’s. Hoewel het Comité P, volgens zijn organieke wet en in het
bijzonder het artikel 10 hiervan, naar de letter geen “eerstelijnsklachtenbureau” is, is het aantal
klachtendossiers die rechtstreeks bij zijn diensten werden aangemeld in 2016 gestegen met bijna 4%
ten opzichte van het vorige werkjaar. Om in de toekomst tot een nog betere beeldvorming en opvolging
van de klachten te kunnen komen, werd een nieuwe databank in gebruik genomen die vanaf 2017
operationeel is.
Verder behandelt het jaarverslag de gevoerde onderzoeken en de thematische toezichtsonderzoeken. De
verslagen over die onderzoeken zijn in extenso gepubliceerd op de website en hun syntheses zijn
opgenomen in het jaarverslag. Voor de verschillende behandelde onderwerpen formuleerde het Vast
Comité P een ruim aantal aanbevelingen. Het Comité P heeft de ambitie om in de toekomst prioritair en
systematisch deze aanbevelingen op te volgen en hierover te rapporteren via het jaarverslag.
Waar in de vorige jaarverslagen een overzicht van de rechtspraak betreffende misdaden en
wanbedrijven begaan door leden van de politiediensten was opgenomen, zal deze analyse in het najaar
van 2017 het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk rapport. Ook (nieuwe) thema’s die relevant zijn
voor de politiewerking, zullen in de toekomst de aandacht van het Comité P wegdragen en beschikbaar
zijn via dergelijke afzonderlijke rapporten.
Tevens willen we even stilstaan bij de grote en voortdurende betrokkenheid, inzet en engagement van
alle medewerkers van het Comité P, zowel van de Dienst Enquêtes P als van de ondersteunende
diensten. Zij zijn het die in de eerste plaats onze werking mogelijk maken door het kwalitatief werk dat
zij elke dag opnieuw leveren bij de klachtafhandeling of bij de gerechtelijke en toezichtsonderzoeken.
Het Vast Comité P is hen bijzonder erkentelijk en dankbaar. Bijzondere dank gaat bovendien uit naar de
leden van het redactieteam die het mogelijk hebben gemaakt om het jaarverslag binnen de
vooropgestelde termijn te kunnen overmaken aan de voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers.
Johanna Erard
Voorzitter
Herman Daens
Vast Lid

1

Guy Cumps
Ondervoorzitter
Jack Vissers
Vast Lid

Antonio Caci
Vast Lid

Wanneer in dit jaarverslag wordt verwezen naar het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten als instelling wordt
benaming “Comité P” gebruikt. Wanneer het gaat over het beslissingsorgaan dat bestaat uit de voorzitter,
ondervoorzitter en de andere werkende leden wordt de term “Vast Comité P” gehanteerd. Dit onderscheid is voorzien in
Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor
dreigingsanalyse.
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DEEL I
VISIE OP DE POLITIEZORG

deel I: visie op de politiezorg

1

HET VAST COMITÉ P, EEN VISIE OP DE POLITIEZORG

1.1

Ten dienste van de wetgevende macht

Het 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
(en zonder tussenkomst van het Vast Comité P).
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, van
de bijzondere inspectiediensten, van de veiligheidsdiensten bij het openbaar vervoer en van het
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Een dergelijke controle is noodzakelijk wanneer
organisatiegebonden controle onvoldoende is of lijkt en het Parlement of de politieoverheid een extern
optreden noodzakelijk acht, 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

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 Vast Comité P streven ernaar om in overleg bovenvermelde opdrachten te
realiseren:









1.3

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

Observatoriumfunctie

Sinds zijn oprichting heeft het Comité P het hoofd moeten bieden aan een aanzienlijke toename van de
werklast bij het verwerken van individuele klachten en aangiften. 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 conclusies en aanbevelingen geformuleerd binnen de kortst
mogelijke termijn, zowel over de sterke punten en de verbeterpunten als over de disfuncties.
Het Comité P vervult deze opdracht via:






1.4

het verzamelen en registreren van informatie;
onderzoek op het terrein en analyse;
het verspreiden van zijn conclusies;
het verstrekken van advies en aanbevelingen op lange, middellange en korte termijn, al dan
niet vanuit een ‘early warning’-gedachte;
het opvolgen van de gedane aanbevelingen.

Organisatie

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

1.4.1 Het Vast Comité P
Het Vast Comité P is samengesteld uit vijf werkende leden, onder wie een voorzitter – die een
magistraat moet zijn – en een ondervoorzitter. Ze worden benoemd door de Kamer van
volksvertegenwoordigers voor een vernieuwbare termijn van zes jaar. Voor elk van hen worden twee
plaatsvervangers benoemd. Het Vast Comité P wordt bijgestaan door een griffier, die eveneens door de
Kamer van volksvertegenwoordigers wordt benoemd.
Het jaar 2016 was voor het Comité P een overgangsjaar. Op 26 mei 2016 werden de heren Guy Cumps,
ondervoorzitter, en Herman Daens, werkend lid, herbenoemd en werden de heren Jack Vissers en
Antonio Caci als nieuwe werkende leden benoemd. Een nieuwe voorzitter, mevrouw Johanna Erard, trad
in functie op 10 januari 2017 nadat de vorige voorzitter, de heer Yves Keppens, met pensioen was
gegaan op 31 december 2016.
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In de loop van de maand december werd een proef georganiseerd met het oog op het selecteren en
benoemen van een nieuwe directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P. De heer Kristof De Pauw trad in
functie op 1 maart 2017.
Vanuit de betrachting om doordacht te werk te gaan, heeft het nieuwe Vast Comité P zich in een eerste
fase laten informeren door de leidinggevenden en de medewerkers over het reilen en zeilen van de
instelling, o.m. door middel van informatiesessies en een interne bevraging.
Een eerste stap ter voorbereiding op het nemen van fundamentele strategische beslissingen werd reeds
gezet in 2016. Een aantal aspecten van de interne werking werden geëvalueerd en, waar mogelijk, op
basis van kortetermijndoelstellingen, bijgestuurd. Deze ambities werden op 16 december 2016 aan alle
medewerkers toegelicht tijdens een vergadering, waarop eveneens de Kamervoorzitter, de heer
Siegfried Bracke, en de leden van de parlementaire begeleidingscommissie waren uitgenodigd.
De kortetermijndoelstellingen hadden betrekking op aspecten van methodologie, interne organisatie en
communicatie waarbij o.m. gestreefd wordt naar een betere synergie binnen en buiten de instelling. De
uitvoering van deze kortetermijndoelstellingen legde de basis voor het strategisch seminarie van
maart 2017.

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. Ze zijn ofwel gedetacheerd uit een politie- of overheidsdienst of zijn statutair in
dienst.

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 onder meer de volgende domeinen:
secretariaat, vertaling, juridische studies, financiën, personeel, logistiek en vervoer, onthaal, informatie
en documentatie.
Meer in het bijzonder geeft het Vast Comité P geregeld opdrachten aan zijn juridische cel om bepaalde
problematieken grondig te analyseren en staat zijn Klachtensectie in voor het administratief verwerken
en opvolgen van alle klachten die worden ingediend bij het Comité P.
Deze Klachtensectie werd meer in het bijzonder opgericht met als doel klachten en aangiften te
ontvangen, te analyseren en te behandelen, alsook diverse informatie afkomstig van verschillende
overheden en de politiediensten in verband met het optreden van die diensten te verwerken.
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1

ACTIVITEITEN VAN HET VAST COMITÉ P

1.1

Beleid en strategie

Voor de toekomst wil het Comité P blijven streven naar een verbeterde werking met volgehouden
aandacht voor zowel interne als externe aspecten. Op het strategisch serminarie van 1 en
2 december 2016 werden daarom een aantal kortetermijnambities vooropgesteld die tot doel hadden om
de voorbereidingen te treffen voor het in plaats stellen van doelstellingen op langere termijn. Over deze
laatste wordt beslist in het voorjaar van 2017.
De kortetermijnambities waren voornamelijk van interne orde en van belang voor het goed functioneren
van de instelling. Meer in het bijzonder hadden ze o.m. betrekking op:






het versnellen van het redactieproces voor de opmaak van het jaarverslag;
de methodologie voor het voeren van en rapporteren over toezichtsonderzoeken;
het intern proces van de klachtbehandeling met o.a. de inplaatsstelling van een nieuwe
databank;
het verbeteren van het welzijn op het werk d.m.v. een aangepast globaal preventieplan;
het verhogen van de synergie binnen de instelling, maar ook met andere instellingen die
afhangen van het federaal Parlement.

Zoals al gezegd, werden alle medewerkers betrokken bij de voorbereidingen van deze uitdagingen, die
hen op 16 december 2016 werden toegelicht in aanwezigheid van de heer Bracke, Kamervoorzitter.

1.2

Jaarverslag 2015

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Comité P zijn jaarverslag 2015 neergelegd bij de Kamer van
volksvertegenwoordigers. Het jaarverslag werd op 30 januari 2017 besproken met de leden van de
parlementaire begeleidingscommissie van de Comités P en I.

1.3

Verslagen

De verslagen van het Comité P worden overgemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie van
het Comité P. Sommige verslagen worden tegelijkertijd ook aan diverse gerechtelijke en bestuurlijke
overheden overgemaakt, weliswaar op voorwaarde dat de vertrouwelijkheid ervan gegarandeerd wordt
tot na de bespreking van het verslag in de parlementaire begeleidingscommissie.
Aldus werden in 2016 18 verslagen overgemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie van het
Comité P:












bijkomend gezamenlijk toezichtsonderzoek naar de wijze waarop het OCAD omgaat met het
bekendmaken van de identiteit en professionele hoedanigheid van sommige personeelsleden via
sociale media op internet (BEPERKTE VERSPREIDING);
opvolgingsonderzoek naar de aanbevelingen geformuleerd in 2009 en 2011 betreffende het
integriteitsbeleid bij de lokale recherche Antwerpen (cf. jaarverslag 2012);
onderzoek naar de laboratoria voor wetenschappelijke en technische politie met focus op
sporenopname in de geïntegreerde politie binnen het fenomeen diefstallen in woningen
(cf. jaarverslag 2015);
over de middelen die door de geïntegreerde politie worden ingezet om de risico's gebonden aan
de toegang tot de politionele informatie in te perken, in het bijzonder voor de informatie
betreffende het operationeel domein en/of de zogenaamde gevoelige informatie (cf. jaarverslag
2015;
opvolgingsonderzoek naar de aanbevelingen die in 2014 door het Vast Comité P werden
geformuleerd inzake de eenheden van gespecialiseerde interventie van de geïntegreerde politie;
antiracisme- en antidiscriminatiebeleid binnen een diversiteitsbeleid in de politiezone Antwerpen
– 1e en 2e luik (cf. jaarverslag 2015);
internationale seiningen;
informatiepositie van de Belgische politiediensten met betrekking tot de terroristische aanslagen
te Parijs op 13 november 2015 (BEPERKTE VERSPREIDING);
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1.4

informatiepositie van de Belgische politiediensten met betrekking tot de terroristische aanslagen
te Parijs op 13 november 2015 (EYES ONLY= enkel bestemd voor de leden van de
parlementaire begeleidingscommissie);
gemeenschappelijk toezichtsonderzoek naar de wijze waarop het OCAD het dreigingsniveau
bepaalt dat uitgaat van een individu of waaraan een individu blootstaat, naar de gevolgen die de
bepaling van dat dreigingsniveau heeft voor de taakverdeling, de te nemen maatregelen en de
informatie-uitwisseling tussen de betrokken diensten, alsook naar de praktische gevolgen voor
de betrokken persoon en diens opvolging (BEPERKTE VERSPREIDING);
informatiepositie van de Belgische politiediensten met betrekking tot de terroristische aanslagen
te Parijs op 13 november 2015 (BEPERKTE VERSPREIDING);
informatiepositie van de Belgische politiediensten met betrekking tot de terroristische aanslagen
te Parijs op 13 november 2015 (GEHEIM);
gemeenschappelijk toezichtsonderzoek naar de wijze waarop het OCAD het dreigingsniveau
bepaalt dat uitgaat van een individu of waaraan een individu blootstaat, naar de gevolgen die de
bepaling van dat dreigingsniveau heeft voor de taakverdeling, de te nemen maatregelen en de
informatie-uitwisseling tussen de betrokken diensten, alsook naar de praktische gevolgen voor
de betrokken persoon en diens opvolging (BEPERKTE VERSPREIDING);
onderzoek naar de wijze waarop de politiediensten omgaan met de afhandeling van
schadegevallen naar aanleiding van hun optreden;
antiracisme- en antidiscriminatiebeleid binnen een diversiteitsbeleid – 3e luik;
gezamenlijk toezichtsonderzoek naar aanleiding van de klacht van een particulier betreffende de
rol van het OCAD bij het intrekken van zijn licentie als lijnpiloot (BEPERKTE VERSPREIDING);
gezamenlijk onderzoek over aangiften inzake interne disfuncties binnen het OCAD
(VERTROUWELIJK + BEPERKTE VERSPREIDING);
tussenkomst van het SRT van de PZ Antwerpen met de FN 303 in een jeugdinstelling.

Plenaire vergaderingen

In 2016 heeft het Vast Comité P 48 plenaire vergaderingen gehouden en 5 gemeenschappelijke
vergaderingen met het Vast Comité I. De plenaire vergadering bestaat uit de vijf werkende leden en de
griffier. Naast het beleid en het beheer, beslist zij o.m. over het gevolg dat wordt gegeven aan de
ontvangen klachten en over de opening van punctuele of thematische toezichtsonderzoeken. Ook de
directeur-generaal en/of de adjunct-directeurs-generaal van de Dienst Enquêtes P worden regelmatig
uitgenodigd op de vergaderingen.

1.5

Deelname aan nationale en internationale initiatieven of studiedagen

Eind september 2016 heeft het Comité P de vragenlijst beantwoord van het Duitse nationale instituut
voor de mensenrechten waarin gepeild werd naar de mechanismen om een klacht in te dienen tegen
politiediensten. Die vraag kaderde in een studie die erop gericht was om de in België, Kroatië,
Denemarken, Noord-Ierland en Schotland bestaande mechanismen te vergelijken.
Op 30 november 2016 heeft de voorzitter van het Vast Comité P deelgenomen aan de ontmoeting van
de controleorganen van de politie van de Lidstaten van de Benelux Unie, die werd gehouden in
Senningen (Luxemburg). Die ontmoeting, georganiseerd op initiatief van de ‘Inspection générale de la
police Grand-ducale’, kaderde in het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux. Er namen
vertegenwoordigers van de volgende organen aan deel: voor Nederland, de Inspectie Veiligheid en
Justitie; voor Luxembourg, de ‘Inspection générale de la police Grand-ducale’; en voor België, de
Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en het Comité P. Die ontmoeting was
bedoeld om voorwaarden te scheppen en uit te werken die gunstig zijn om een zekere samenwerking tot
stand te brengen, via het delen van ervaringen en goede praktijken en via opleidingen. Elk deelnemend
orgaan heeft zijn werking uiteengezet en toelichting gegeven bij de instrumenten waarover het beschikt
om invloed uit te oefenen op het politiewerk alsook bij de impact ervan.
Een lid van het Vast Comité P heeft deelgenomen aan de jaarlijkse EPAC-conferentie (‘European partners
against corruption’) die werd gehouden in Riga (Letland), van 15 tot 17 november 2016. Daar werd o.m.
gesproken over het opsporen, bestrijden en voorkomen van corruptie binnen de politiediensten en over
een vergelijkende analyse van de samenhang tussen de tuchtrechtelijke en de gerechtelijke procedures
lastens politieambtenaren.
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1.6

Ontvangst van officiële delegaties

Op 15 maart 2016 werd een delegatie ontvangen van vertegenwoordigers van Tunesische instellingen
(Nationale Garde, Nationale Veiligheid, Civiele bescherming en Ministerie van Binnenlandse Zaken). Dat
bezoek kaderde in het hervormingsproject van de veiligheidssector dat werd gerealiseerd door het
Tunesische Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met het UNDP (United Nations
Development Programme). Er werd een nieuw ministerieel beleid van het controlesysteem uitgewerkt
om de fundamentele principes voor het besturen van de veiligheidssector te consolideren, vooral de
principes met betrekking tot accountability en transparantie.

1.7

Bijdragen van het Comité P 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 via 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.
De werkgroep naar het Universeel periodiek onderzoek (UPO) van de Mensenrechtenraad van de
Verenigde Naties heeft de toestand van België onderzocht tijdens zijn 6e zitting, op 20 januari 2016, in
Genève. In 2015 had het Comité P meegewerkt aan de voorbereiding van het nationaal rapport door
o.m. cijfergegevens aan te leveren. Tijdens de dialoog die plaatsvond tussen de Belgische delegatie en
een honderdtal andere delegaties werden 232 aanbevelingen geformuleerd ter attentie van de Belgische
Staat. De meeste van die aanbevelingen (197) werden ter plaatse besproken en België stemde ermee in
(161). De bespreking van 35 aanbevelingen werd uitgesteld om de betrokken overheden te kunnen
raadplegen. Twee van die aanbevelingen hadden betrekking op het Comité P: aanbeveling 140.23,
geformuleerd door Australië, “Consider recruiting independent experts to its Standing Committee for
Police Monitoring from outside the police, in line with the 2014 recommendations of the Committee
Against Torture2”3 en aanbeveling 140.24, geformuleerd door Costa Rica, “Strengthen control and
supervision mechanisms for the police, particularly through the Standing Committee for Police
Monitoring and its Investigation Service”4. De Belgische Staat had dan drie opties: hetzij de aanbeveling
definitief van de hand wijzen; hetzij de aanbevelingen aanvaarden en maatregelen in die zin nemen; of
nog de maatregel aanvaarden en verduidelijken dat die al ingevoerd werd of dat de invoering ervan aan
de gang is. In maart 2016 werd het Comité P door de FOD Justitie bevraagd in het kader van het
antwoord van België op de twee aanbevelingen die hem aanbelangden. Uiteindelijk heeft de Belgische
Staat aanbeveling 140.24 gesteund5. Met betrekking tot aanbeveling 140.23, werd geantwoord dat
“Belgium has an effective monitoring body, the Committee P, which is an independent committee under
the authority of parliament, and this provides all necessary guarantees of the independence,
effectiveness and objectivity of monitoring. The independence, neutrality and impartiality of
investigations conducted by the Committee P investigating service, or of the members of that service,
have never been called into question”6.
In juli 2016 werd het Comité P gecontacteerd door de FOD Justitie in het kader van de opmaak van de
balans van de actie ondernomen naar aanleiding van het arrest dat op 28 september 2015 geveld werd
door de Grote Kamer van het Europees hof voor de rechten van de mens in de zaak BOUYID tegen

2
3

4
5

6

Er wordt hier verwezen naar de eindbeschouwingen geformuleerd door het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties
(CAT) betreffende het derde periodieke rapport van België (Cf. CAT/C/BEL/CO/3, van 3 januari 2014, p. 4-5).
Cf. Report of the Working Group on the Universal Periodic Review - Belgium, United Nations Human Rights, 32nd session,
A/HRC/32/8, p. 27.
Idem.
Cf. Report of the Working Group on the Universal Periodic Review - Belgium, United Nations Human Rights, 32nd session,
Addendum – Views on conclusions and/or recommandations, commitments and replies presented by the State under
review, A/HRC/32/8 Add. 1, p. 2.
Idem.
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België7 inzake politiegeweld. Het Comité P heeft cijfergegevens meegedeeld met betrekking tot de
klachten houdende aantijgingen van foltering of mishandeling door politieambtenaren rechtstreeks
ingediend bij het Comité P, voor de periode 2005-2014; tot de strafonderzoeken gevoerd door de Dienst
Enquêtes P naar feiten van foltering of mishandeling door politieambtenaren, voor diezelfde periode; en
tot de strafrechtelijke veroordelingen uitgesproken tegen politieambtenaren voor daden van foltering of
mishandeling voor de periode 2009-2014 en gemeld aan het Comité P door de gerechtelijke overheden,
in toepassing van artikel 14, 1e lid, van de organieke wet van 18 juli 1991. Het Comité P heeft ook een
samenvatting overgemaakt van de analyse van de rechterlijke beslissingen die hem werden meegedeeld
inzake politiegeweld, die eerder verricht was in het kader van zijn jaarverslag 20128. De balans van de
actie ondernomen ter uitvoering van het arrest werd op 5 september 2016 neergelegd bij het algemeen
secretariaat van de Ministerraad van de Raad van Europa.
Op 8 september 2016 heeft het Comité P deelgenomen aan een informatie- en coördinatievergadering
op de FOD Justitie, ter voorbereiding van het eerstvolgende bezoek van het Europees comité ter
voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) in de loop
van het jaar 2017.

7

8

20

EHRM, Grote Kamer, arrest BOUYID tegen België, 28 september 2015. De zaak handelde over twee broers, waarvan er een
minderjarig was op het ogenblik van de feiten, die hadden aangevoerd dat twee politiemannen van het commissariaat van
de gemeente waar ze met hun familie woonden hen een klap zouden gegeven hebben terwijl ze onder hun toezicht
stonden op het commissariaat. Het Hof heeft besloten dat de klap die de eisers hadden gekregen van de politieagenten
terwijl ze onder hun toezicht stonden in het commissariaat afbreuk heeft gedaan aan hun waardigheid en er schending was
van artikel 3 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens, omdat ze een vernederende behandeling hebben
ondergaan. Het Hof heeft bovendien besloten dat de eisers geen daadwerkelijk onderzoek hebben genoten en dat artikel 3
van het Verdrag daardoor geschonden was.
Cf. Jaarverslag 2012 van het Comité P, p. 106-138.
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2

ACTIVITEITEN VAN DE DIENST ENQUÊTES P

De Dienst Enquêtes P voert zowel strafonderzoeken, klachtonderzoeken als toezichtsonderzoeken uit.
Toezichtsonderzoeken zijn onderzoeken met een thematische benadering. Deze worden door het
Comité P gevoerd uit eigen beweging dan wel op vraag van het Parlement, of op verzoek van de
bevoegde minister of van de bevoegde overheid9. Een klachtonderzoek is het gevolg van een aan het
Comité P overgemaakte klacht waarvoor het Vast Comité P beslist dat de eigen Dienst Enquêtes deze
verder dient te onderzoeken. Bij strafonderzoeken werkt de Dienst Enquêtes P op vordering van het
Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter en niet voor het Vast Comité P.
Hierna volgt een overzicht van de in 2016 gestarte onderzoeken. Dit biedt echter geen volledig zicht op
de door de Dienst Enquêtes P behandelde dossiers, aangezien er ook werd voortgewerkt aan dossiers
die vóór het kalenderjaar 2016 werden geopend.

2.1

Toezichtsonderzoeken

In 2015 maakte de Dienst Enquêtes P 92 verslagen op in 29 lopende toezichtsonderzoeken. Dit is een
sterke daling ten opzichte van 2015, toen er nog 131 verslagen werden opgesteld in 43 lopende
toezichtsonderzoeken.
In 2016 startte het Vast Comité P 3 nieuwe toezichtsonderzoeken, namelijk een over de werking van de
computercrime units (CCU) van de federale politie, een tweede over aspecten van de werking van de PZ
Mechelen-Willebroek (MEWI) en een derde over de interventie van het SRT-team van de PZ Antwerpen
in de jeugdinstelling Elegast. Het werkjaar 2016 werd voor de Dienst Enquêtes P verder gekenmerkt
door uitgebreide onderzoeken in de nasleep van de terroristische aanslagen in Parijs, aanvankelijk voor
de parlementaire begeleidingscommissie en nadien voor de parlementaire onderzoekscommissie
terroristische aanslagen. Op bepaalde ogenblikken werd een belangrijk deel van de beschikbare
capaciteit van de Dienst Enquêtes P gewijd aan onderzoek voor deze onderzoekscommissie.
Als resultaat van de door de Dienst Enquêtes P gevoerde toezichtsonderzoeken ontving de parlementaire
begeleidingscommissie in 2016 ten slotte 18 verslagen (zie overzicht supra deel II punt 1.3).

2.2

Klachtonderzoeken

In 2016 maakten de commissarissen-auditors van de Dienst Enquêtes P 472 verslagen op in 210
klachtendossiers. In 2015 waren dit 497 verslagen voor 206 behandelde klachtendossiers.
In 2016 startte het Vast Comité P 2663 klachtendossiers op basis van rechtstreeks aan het Comité P
gemelde klachten. 96 of 3,6% daarvan werden nog in het kalenderjaar 2016 voor onderzoek aan de
Dienst Enquêtes P toegewezen. In 2015 bedroeg deze verhouding 6,6%. Daarbovenop ontving de Dienst
Enquêtes P de eerste maanden van 2016 nog 28 te onderzoeken klachten die eind 2015 nog bij het
Comité P waren ingediend.

2.3

Strafonderzoeken

Tabel 1: Aantal strafonderzoeken 2011-2016 incl. evolutie 2015-2016

Strafonderzoeken
uitgevoerd door de
Dienst Enquêtes P

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Evolutie
2015-2016

224

118

128

113

130

127

-2,3%

In 2016 voerde de Dienst Enquêtes P 127 strafonderzoeken. Dit is een lichte daling met 3 dossiers of
2,3% ten opzichte van 2015. Zoals vorige jaren al vermeld, bevat dit aantal niet alle strafonderzoeken
die tegen politieambtenaren werden gevoerd. Sinds 22 september 2011 bestaat er een ministeriële

9

Zoals bepaald in art. 7 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op
het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 26 juli 1991.
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richtlijn die de taakverdeling regelt tussen de AIG en de Dienst Enquêtes P over de opdrachten van
gerechtelijke politie betreffende misdrijven waarbij politieambtenaren betrokken zijn.
In navolging van die ministeriële richtlijn stuurde de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P in
2016 vier dossiers terug naar de opdrachtgever van het onderzoek (in 2015 waren er dat zes). Van die
vier kwamen twee opdrachten van een onderzoeksrechter, met de gerechtelijke kwalificatie ‘arbitraire
handeling’ en ‘valsheid in geschrifte’, en twee opdrachten van een procureur des Konings met de
kwalificatie ‘smaad’ en ‘schending beroepsgeheim’.
Tabel 2: Opdrachtgever van de strafonderzoeken 2016

2016

Aantal
strafonderzoeken

Procureur des Konings

72 (22)

Onderzoeksrechter

43

Arbeidsauditeur

5 (1)

Federaal Parket

1

Aanvankelijk PV DE

6

TOTAAL

127

In 2016 voerde de Dienst Enquêtes P 72 strafonderzoeken (56,7%) op vraag van de procureurs des
Konings. In 22 daarvan stelde de Dienst Enquêtes P het aanvankelijk proces-verbaal op. De
onderzoeksrechters maakten 43 dossiers over aan de Dienst Enquêtes P, dat is een derde van het aantal
in 2016 geopende strafonderzoeken. De arbeidsauditeurs maakten in 2016 vijf dossiers over aan de
Dienst Enquêtes P, waarvan één op basis van een aanvankelijk proces-verbaal van de Dienst
Enquêtes P. De commissarissen-auditors maakten verder nog 6 aanvankelijke processen-verbaal over
aan de procureurs des Konings, waarvoor binnen het kalenderjaar 2016 nog geen verdere
onderzoeksopdrachten van deze gerechtelijke overheden werden ontvangen.
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Tabel 3: Aantal strafonderzoeken per gerechtelijk arrondissement 2015-2016 incl. evolutie 2015-2016

Gerechtelijk
arrondissement

2015

2016

% aandeel
2016

Evolutie 20152016

Antwerpen

25

31

24,4%

+6

Brussel

32

32

25,2%

0

Eupen

0

0

0%

0

Halle-Vilvoorde

2

2

1,6%

0

Henegouwen

21

19

15%

-2

Leuven

2

2

1,6%

0

Limburg

6

0

0%

-6

Luik

2

5

3,9%

+3

Luxemburg

3

2

1,6%

-1

Namen

2

7

5,5%

+5

Oost-Vlaanderen

20

18

14,2%

-2

Waals-Brabant

7

1

0,8%

-6

West-Vlaanderen

8

8

6,3%

0

TOTAAL

130

127

100%

-3

Bij het vergelijkend jaaroverzicht geven we enkel een overzicht van de strafonderzoeken per gerechtelijk
arrondissement geopend in het kalenderjaar 2015 en 2016. Op 1 april 2014 was er de schaalvergroting
van de gerechtelijke arrondissementen. We opteren ervoor om een overzicht te geven van de
activiteiten van de Dienst Enquêtes P per gerechtelijk arrondissement na deze hervorming.
Uit tabel 3 blijkt dat de Dienst Enquêtes P ook in 2016 vooral strafonderzoeken uitvoerde in opdracht
van de gerechtelijke overheden in Brussel, namelijk 32. Het gerechtelijk arrondissement Antwerpen is
goed voor 31 strafonderzoeken, wat een stijging inhoudt met zes ten opzichte van 2015, en tekent
zodoende voor een vierde van de in 2016 geopende strafonderzoeken bij de Dienst Enquêtes P.
Henegouwen en Oost-Vlaanderen deden respectievelijk 19 en 18 keer een beroep op de Dienst
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Enquêtes P, wat voor allebei een daling met twee onderzoeken ten opzichte van 2015 inhoudt.
In tegenstelling tot 2015 deden de gerechtelijke overheden te Namen vaker een beroep op de Dienst
Enquêtes P (+5 onderzoeken), de gerechtelijke overheden van Waals-Brabant deden dan weer minder
vaak een beroep op onze dienst (-6 onderzoeken). De gerechtelijke overheden in Limburg en Eupen
deden in 2016 geen beroep op de Dienst Enquêtes P.
Kaart 1: Aantal strafonderzoeken 2016 per gerechtelijk arrondissement

Vier vijfde van de in 2016 bij de Dienst Enquêtes P geopende onderzoeken werden gevoerd in opdracht
van gerechtelijke overheden te Brussel, Antwerpen, Henegouwen en Oost-Vlaanderen.
Indien we de optelsom maken volgens gewest, was bijna de helft (48%) van de 127 strafonderzoeken
afkomstig van Vlaamse gerechtelijke arrondissementen, een vierde (25%) van het gerechtelijk
arrondissement Brussel en iets meer dan een vierde (27%) van Waalse gerechtelijke arrondissementen.
Bij acht op de tien strafonderzoeken was een personeelslid van een lokaal politiekorps betrokken. Bij
14% van de strafonderzoeken was dit een personeelslid van de federale politie. De overige
strafonderzoeken betroffen personeelsleden van de AIG, van bijzondere inspectiediensten of van de
douane.
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21 (9)

7

0

1

2

31

Brussel

19 (8)

8

5 (1)

0

0

32

Halle-Vilvoorde

2

0

0

0

0

2

Eupen

0

0

0

0

0

0

Henegouwen

4 (2)

12

0

0

3

19

Leuven

1

0

0

0

1

2

Limburg

0

0

0

0

0

0

Luik

4

1

0

0

0

5

Luxemburg

0

2

0

0

0

2

Namen

4

3

0

0

0

6

Oost-Vlaanderen

11 (1)

7

0

0

0

18

Waals-Brabant

1

0

0

0

0

1

West-Vlaanderen

5 (2)

3

0

0

0

8

TOTAAL

72 (22)

43

5 (1)

1

6

126

Federaal Parket

Totaal

Arbeidsauditeur

Antwerpen

Gerechtelijk
arrondissement

Dienst Enquêtes P

Onderzoeksrechter

Procureur des Konings

Tabel 4: Aantal strafonderzoeken 2016 per opdrachtgever en per gerechtelijk arrondissement
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In 2016 komt telkens zowat een vierde van de door de procureurs des Konings aan de Dienst
Enquêtes P gevraagde strafonderzoeken uit de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Brussel.
Vijftien procent van de door de procureur des Konings gevraagde strafonderzoeken werden in het
gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen gevoerd. De procureurs des Konings van de gerechtelijke
arrondissementen Limburg, Eupen en Luxemburg deden in 2016 geen beroep op de Dienst Enquêtes P.
Tabel 4 geeft tevens (tussen haakjes) weer in hoeveel van die dossiers de Dienst Enquêtes P een
aanvankelijk proces-verbaal aan de procureurs des Konings overmaakte. Het betreft hier dus
vaststellingen uit eigen beweging.
Van de door de onderzoeksrechters overgemaakte strafonderzoeken komen er 12 uit het gerechtelijk
arrondissement Henegouwen, acht uit het gerechtelijk arrondissement Brussel, zeven uit respectievelijk
de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Oost-Vlaanderen, drie uit respectievelijk WestVlaanderen en Namen, twee uit Luxemburg en, ten slotte, één uit Luik.
De vijf door de arbeidsauditeur geïnitieerde strafonderzoeken waren afkomstig uit het gerechtelijk
arrondissement Brussel.
Het Federaal Parket vroeg de Dienst Enquêtes P een onderzoek te voeren in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen.

Analyse van de geregistreerde inbreuken gekoppeld aan de in 2016 door de Dienst
Enquêtes P overgemaakte strafonderzoeken tegen politieambtenaren
Hierna volgt een overzicht van de geregistreerde inbreuken van de in 2016 aan de Dienst Enquêtes P
overgemaakte strafonderzoeken. De gerechtelijke overheden kunnen daarbij in eenzelfde strafonderzoek
meerdere inbreuken kwalificeren.
Tabel 5: Verdeling van de gevoerde strafonderzoeken naar aard van de geregistreerde inbreuk 2016

26

Inbreuken

2016

Gewelddaden tegen personen of goederen

30

Schending van het beroepsgeheim

23

Belaging / Stalking

16

Wapens

12

Daden van willekeur

11

Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies

6

Laster

5

Valsheid in geschrifte

4

Omkoping

4

Willekeurige vrijheidsberoving

4

Onmenselijke behandeling

4

Eerroof

4
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Ook in 2016 was er bij een vierde van de aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwde strafonderzoeken
sprake van ‘gewelddaden tegen personen’. Bij 23 strafonderzoeken werd onderzocht of er sprake was
van ‘schending van het beroepsgeheim’. Bij 16 strafonderzoeken was er sprake van ‘belaging’,
12 strafonderzoeken betroffen ‘wapens’ en 11 strafonderzoeken ‘daden van willekeur’. We merken dat
de Dienst Enquêtes P in 2016 minder onderzoek diende te doen naar valsheden en daden van willekeur
maar meer naar schending van het beroepsgeheim, belaging en wapens.
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3

HET COMITÉ P IN DE PERS

Een van de kernopdrachten die het Comité P vervult, is die van observatorium van de politiefunctie in
België. In dat opzicht en omdat het bekommerd is om zijn imago bij de burger en de politie, worden
geregeld verschillende externe informatiebronnen gecheckt. Zo wordt de nationale geschreven pers
dagelijks grondig doorgenomen en worden bepaalde televisie-uitzendingen bekeken en websites of blogs
geraadpleegd.
2016 was een jaar vol emotie. In het vorige jaarverslag hadden we het al over terrorismedossiers. Maar
sinds 22 maart 2016, de trieste dag waarop twee terroristische aanslagen werden gepleegd op Belgisch
grondgebied, is het belang en de complexiteit van die thematiek pas echt duidelijk tot uiting gekomen.
De parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben
geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het
metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het
radicalisme en de terroristische dreiging heeft het Comité P gelast een diepgaand onderzoek te voeren
naar de kwestie en meer in het bijzonder naar de rol van de politiediensten. De resultaten van dat
onderzoek werden breedvoerig becommentarieerd in de Belgische en de buitenlandse pers. De kranten
hebben ook verwezen naar het dossier betreffende de lokale politie van Mechelen en haar rol in de
opvolging van het onderzoek naar de aanslagen van Parijs, alsook naar het onderzoek naar het OCAD.
De zaak Jonathan Jacob, onderzoek gevoerd door het Comité P in 2013, heeft ook in 2016 nog inkt doen
vloeien omdat de veroordeelde politieambtenaren beroep hebben aangetekend tegen het vonnis.
Daarnaast schreef de pers over de resultaten van het onderzoek dat het Comité P gevoerd heeft naar
een incident met een veertienjarig meisje dat in een jeugdinstelling verbleef en het slachtoffer was
geworden van niet-dodelijk wapengebruik door de lokale politie van Antwerpen.
De dagbladen hebben ook bericht over het onderzoek naar de verdenkingen van racisme in de
politiezone Antwerpen. Andere artikelen handelden over het onderzoek dat commissarissen-auditors van
de Dienst Enquêtes P gevoerd hebben naar een corrupte politieambtenaar van de PZ Komen-Waasten en
naar de gevallen van geweld door politieambtenaren van de PZ Brussel Hoofdstad-Elsene tegen
studenten.
Tot slot, roept het jaar 2016, een zwart jaar voor België en andere landen als gevolg van het terrorisme,
herinneringen op aan de bewogen jaren 80 waarin België ook het slachtoffer was van terrorisme en
gratuite moorden. Het onderzoek naar de bende van Nijvel is nog altijd niet afgesloten en hoewel er
intussen vele jaren verstreken zijn, blijven onderzoeksjournalisten dat dossier opvolgen. Zo zijn in 2016
verschillende artikelen verschenen die gewijd waren aan het parallele onderzoek naar valse processenverbaal dat wordt gevoerd door het Comité P.

4

HET COMITÉ P ALS BRON OF REFERENTIE VOOR PARLEMENTAIRE VRAGEN

Het Comité P is een toezichtsorgaan van het federaal parlement. In dat opzicht kunnen zijn verslagen
aanleiding geven tot discussies in het parlement of daar argumenten voor leveren. Zowel bij de
schriftelijke als bij de mondelinge vragen komen de onderzoeken van het Comité P zeer regelmatig ter
sprake in het halfrond.
Zoals supra aangegeven, heeft het Comité P in 2016 opdrachten ontvangen van de parlementaire
onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de
terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation
Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en
de terroristische dreiging. Daarnaast hebben de volksvertegenwoordigers, zoals elk jaar, verscheidene
schriftelijke vragen gesteld over bepaalde verslagen van het Comité P alsook mondelinge vragen over de
onderzoeken gevoerd door het Comité P.
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Volgende vragen werden onder meer gesteld:






5
5.1

schriftelijke vraag over criminaliteitsbestrijding en gebruik van stemherkenning;
mondelinge vraag over het rapport van het Comité P omtrent diversiteit in het Antwerpse
politiekorps;
mondelinge vraag over het rapport van het Comité P over het onderzoek naar de broers Abdeslam;
mondelinge vraag over het rapport van het Comité P over het onderzoek naar de broers Abdeslam
en;
mondelinge vraag over het instellen van een onderzoek door het Comité P naar de vermoedelijke
informant Abdelkader el-Farssaoui.

MEDEWERKERS
Opleidingen

In 2016 hebben de leden en medewerkers ten behoeve van de klacht-, toezichts- en strafonderzoeken
deelgenomen aan diverse opleidingen.
Van de opleidingen voor de Dienst Enquêtes P zijn de volgende thema’s het vermelden waard:
"Praktijkgerichte toelichting van nieuwe wet- en regelgeving recente rechtspraak en trends"
(Kluwer), "Le management intermédiaire : un rouage indispensable" (CEP), "8e forum
international de la cybercriminalité" (FIC), "Recht in beweging" (KUL), "Informantenwerking bij
de politie" (Politeia), "Vidéosurveillance" (Politeia), "Recherchemanagement gewonnen voor de
zaak" (CPS), "Straf- en strafprocesrecht" (Themis), "Supervisiesessie vertrouwenspersonen"
(CPS), "Strijd opvoeren tegen cybercrime snel en efficiënt uitlezen van gsm" (Politeia),
"Recherchemanagement gewonnen voor de zaak" (CPS), "Brandblussen" (de Kamer), "Lutte
contre l'incendie" (la Chambre), "Regards croisés sur la gestion négociée de l'espace public"
(CEP), "10 jaar wapenwet: wat moet anders?" (Politeia), "Holocaust, politie en mensenrechten"
(PIVO), "STOP GEWELD Geef slachtoffers een stem door het voeren van een kwalitatief
zedenonderzoek" (federale politie), "Omgaan met potentiële agressie verzorgen of bedwingen"
(CPS), "Europol annual OSINT conference" (Europol), "La procédure disciplinaire au sein de la
police - Développements récents de la jurisprudence du Conseil d'Etat" (Politeia), "Get the
picture" (Campus Vesta), "Astrid user days" (NV ASTRID), "Politie en geestelijke
gezondheidszorg gedeelde zorgen" (CPS), "Wapenbezit: wat mag of moet de politie nog doen?"
(Politeia), "Sécurité tous responsables mais à quel prix ?" (UVCW), "Salduz + en Potpourri II
ingrijpende wijzigingen voor de politiepraktijk" (CPS), "JUD Quand l'auditorat se met au
travail ?" (ANPA), "Studiereis CPS Dortmund" (West-Vlaamse politieschool).
De administratieve medewerkers hebben ook de mogelijkheid gekregen om opleidingen te
volgen of studiedagen en colloquia bij te wonen, over diverse onderwerpen zoals:
"Excel grafieken" (OFO), "Powerpoint 2010" (OFO), "Le management intermédiaire : un rouage
indispensable" (CEP), "La procédure disciplinaire au sein de la police" (Politeia), "Potpourri II
Evolutie of revolutie" (CBR), "Vertrouwenspersonen basisopleiding" (CPS), "Rattrapage
secourisme"
(Croix
Rouge),
"Recyclage
secourisme"
(Croix
Rouge),
"Bijscholing
bedrijfseerstehulp" (Rode Kruis), "Recyclage bedrijfseerstehulp" (Rode Kruis), "Supervisiesessie
vertrouwenspersonen" (CPS), "Informatieveiligheid en privacy uitdagingen voor het
management" (CPL), "La cour européenne des droits de l'homme les droits fondamentaux sontils extensibles à l'infini ?" (SPF Justice), "Vidéosurveillance, cadre légal et évaluation d'impact"
(Politeia), "Brandblussen" (de Kamer), "Lutte contre l'incendie" (la Chambre), "Analyse des
risques psychosociaux en pratique" (Kluwer), "Wat is de functie van de officier bestuurlijke
politie?" (Politeia), "16th annual professional conference and general assembly" (EPAC), "Ecrire
sans fautes" (IFA), "La procédure disciplinaire au sein de la police" (Politeia), "Sécurité tous
responsables mais à quel prix ?" (UVCW), "Travail avec tiers" (Kluwer).
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5.2

Socioculturele activiteiten

In 2016 ondersteunde het Comité P het sociaal fonds en ook het engagement van de medewerkers die
zich inzetten voor de Sport- en Cultuurkring. Die kring organiseert culturele en sportieve activiteiten en
brengt zo personeelsleden en hun gezin buiten de dagdagelijkse werkomgeving samen.
Het sociaal fonds is niet bijeengekomen in de loop van 2016.

6

PARTNERSCHAPPEN

In 2016 was het Comité P lid van het Centrum voor Politiestudies (CPS) en van FRANCOPOL.
Sinds september 2016 neemt een lid van het Vast Comité P deel aan de maandelijkse vergaderingen van
het “Plate-forme des droits de l’homme”, een gemeenschappelijk overlegplatform tussen de instellingen
belast met een (volledig of gedeeltelijk) mandaat inzake eerbiediging van de rechten van de mens.

7
7.1

MIDDELEN
Dotatie, uitgaven en middelen

Wat de kapitaaluitgaven betreft, werden in 2016 op informaticavlak vooral de aankoop van 4 printers en
15 flatscreens 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 veiligheidspoortjes aan het onthaal van het
gebouw.

7.2

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 in plenaire zitting voorleggen aan het Vast
Comité P ter goedkeuring van de budgetrekening en vervolgens aan de externe controle van het
Rekenhof.
Alvorens de begrotingscijfers 2016 meer in detail te bespreken, is het belangrijk in herinnering te
brengen dat de jaarlijkse begroting van het Comité P samengesteld is uit de dotatie voor dat jaar en de
boni uit het begrotingsjaar n-2.
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Tabel 6:

Vergelijking tussen de begrotingsjaren van de afgelopen jaren

Begroting

Bedrag

Budgetrekening

Boni

2013

12 440 999,13 EUR

2 698 009,27 EUR

2 732 421,44 EUR10

2014

12 106 042,71 EUR

1 544 773,13 EUR

1 674 942,19 EUR11

2015

11 427 421,44 EUR

1 536 941,22 EUR

1 547 643,91 EUR12

2016

10 222 042,19 EUR

895 806,86 EUR

912 258,38 EUR13

Tabel 7:

Verdeling van de uitgaven 2016

Lopende uitgaven

Kapitaaluitgaven

Gedane
uitgaven

10 062 042,19 EUR

160 000,00 EUR

9 251 021,73 EUR

Tabel 8:

lopende

Gedane kapitaaluitgaven

75 213,60 EUR

Voornaamste posten lopende uitgaven

Post

Begrotingskrediet

Uitgave

Saldo

I.A. Leden van het Comité en
griffier

972 000,00 EUR

892 225,47 EUR

79 774,53 EUR

I.B. Administratief personeel

2 588 500,00 EUR

2 385 947,73 EUR

202 552,27 EUR

I.C. Personeel Dienst Enquêtes P

5 796 000,00 EUR

5 466 407,79 EUR

329 592,21 EUR

I.E. Gebouwen

247 000,00 EUR

198 713,98 EUR

48 286,02 EUR

Post

Begrotingskrediet

Uitgave

Saldo

II.EE. Gebouwen

30 000,00 EUR

3 951,45 EUR

26 048,55 EUR

II.GG. Uitrusting en onderhoud

15 000,00 EUR

4 707,78 EUR

10 292,22 EUR

II.JJ. Informatica en bureautica

75 000,00 EUR

65 616,62 EUR

9 383,38 EUR

II.MM. Voertuigen

40 000,00 EUR

937,75 EUR

39 062,25 EUR

Tabel 9:

Kapitaaluitgaven

Controle en goedkeuring van de rekeningen
De rekeningen 2015 werden door de commissarissen van de rekeningen geverifieerd en gecontroleerd.
Zij dienden hun verslag in op 19 mei 2016. De rekeningen 2015 werden dan door het Vast Comité P

10

11

12

13

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 2 352 421,44 EUR.
In uitvoering van de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit d.d. 16 december 2014 (DOC 54 0680/001), heeft
het Comité P 426 000,00 EUR van het boni 2014 toegewezen aan de financiering van de begroting 2015. Het restboni 2014
bedraagt dus 1 248 942,19 EUR.
In uitvoering van de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit d.d. 2 december 2015 (DOC 54 1497/001), heeft
het Comité P 405 100,00 EUR van het boni 2015 toegewezen aan de financiering van de begroting 2016. Het restboni 2015
bedraagt dus 1 142 543,91 EUR.
In uitvoering van de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit d.d. 14 december 2016 (DOC 54 2225/001), heeft
het Comité P 642 200,00 EUR van het boni 2016 toegewezen aan de financiering van de begroting 2017. Het restboni 2016
bedraagt dus 270 058,38 EUR.
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goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 19 mei 2016. In de loop van de maand juni 2016
(meer bepaald op 10 en 22 juni 2016) werden ze bovendien gecontroleerd door het Rekenhof, dat zijn
verslag op 21 september 2016 heeft overgemaakt. De Commissie voor de Comptabiliteit heeft de
rekeningen 2015 van het Comité P goedgekeurd op 14 december 2016 (DOC 54 2225/001).

7.3

Financieringsproblematiek

De in bovenstaande tabel 6 weergegeven boni zijn bijna exclusief het resultaat van de niet volledige
invulling van het personeelskader.
Op 31 december 2016 ontbraken er effectief negen personeelsleden bij de Dienst Enquêtes P en vijf bij
de administratieve dienst.
Zelfs met een onvolledig personeelskader is het huidige systeem van dotaties en boni niet langer
houdbaar.
Het begrotingsresultaat van het boekjaar (d.w.z. de toegekende dotatie – de gedane uitgaven) is
immers negatief sinds 2012. Dit heeft voor gevolg dat de boni aanzienlijk gedaald zijn de afgelopen vijf
jaar. Zo bedroeg het boekhoudkundig begrotingsresultaat van het boekjaar 2016 -738 250,91 EUR, wat
betekent dat het Comité P zijn boni voor dat bedrag heeft aangewend om dat negatief resultaat te
compenseren.
Als men rekening houdt met een lineaire daling van de dotatie met 2% (door de federale regering
voorzien tot in 2019), zal het Comité P, met een ongewijzigd (al onvolledig) personeelskader, niet in
staat zijn om al zijn uitgaven te betalen vanaf het begrotingsjaar 2018.
Er werd gesimuleerd (vanaf het begrotingsjaar 2012) hoe de situatie er zou hebben uitgezien indien de
dotatie 2012 gelijk was geweest aan deze die ingeschreven was door de FOD Budget en
Beheerscontrole. Op die basis zou de budgettaire situatie van het Comité (zelfs rekening houdend met
de lineaire vermindering met 2% van de dotatie tot 2019) niet negatief zijn vanaf het
begrotingsjaar 2018 en de volgende jaren.
Op basis van een volledig ingevuld kader, zelfs in 2016, zou het Comité P nog voldoende boni hebben
gegenereerd om de latere begrotingsuitgaven te dekken. Er werd zelfs geraamd dat, zelfs met een
volledig ingevuld kader vanaf het begrotingsjaar 2012, het boni beschikbaar op 31 december 2016 nog
min of meer 2.500.000,00 EUR zou hebben bedragen.

32

DEEL III
ONTVANGEN KLACHTEN
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1

TOTAAL AANTAL KLACHTENDOSSIERS

In het hiernavolgende overzicht wordt zoals elk jaar dieper ingegaan op de klachten die het Vast
Comité P te verwerken kreeg. Het huidige overzicht werd opgemaakt in dezelfde vorm en presentatie
zoals dit de voorbije jaren het geval was. De basis daartoe vormt de oude database en de beperkte
verwerkingsmogelijkheden die deze momenteel biedt.
Een jaarverslag maakt op het einde van een bepaalde periode een bilan en optelsom van activiteiten en
prestaties en komt, daarom juist, pas dan tot bepaalde inzichten in evoluties, bv. in termen van stijging
of daling van bepaalde klachten of van de beslissingen na onderzoek hieromtrent. Zulke vaststellingen
staan op zich en geven nog geen verklaring voor het waarom van zulke evoluties. Om meer te weten
over het waarom van deze evoluties is verder onderzoek nodig. Allereerst moet men zich ervoor hoeden
om uit jaarlijkse fluctuaties conclusies te trekken. Daarenboven dient bij een interpretatie steeds
rekening te worden gehouden met de demografische, socio-economische e.a. factoren waarin een
politiedienst opereert. Er zijn in de voorbije jaren nog stijgingen en dalingen opgetekend die nadien weer
werden omgebogen. Gewoon de aandacht die het Comité P in de media en de samenleving krijgt, kan al
een reden zijn om tijdelijk meer klachten te ontvangen.
Om in dat verband en in algemene zin beter tegemoet te komen aan zijn missie om een globaal
(over)zicht op de politiezorg te verkrijgen, en de evolutie van de klachten hieromtrent, heeft het
Comité P nood aan meer gestructureerde en gecontextualiseerde gegevens. Daarom nam het Vast
Comité P de beslissing om een nieuwe database met een nieuw informatieverwerkingsysteem te
ontwikkelen. Na een aantal jaren van voorbereiding wordt deze database in de loop van 2017 in gebruik
genomen.
Door o.m. een meer uitgebreide codering van de klachtelementen en het onderzoek ernaar hoopt het
Comité P, op basis van deze nieuwe database, op (middellange) termijn, een meer gedetailleerde en
grondiger analyse van de cijfers te kunnen presenteren.
Zo zal in de toekomst er bv. een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen de gepercipieerde klacht
(zoals beleefd door de klager) en de appreciatie ervan na onderzoek. Dit kan een gans nieuw licht
werpen op zowel de klacht als de verdere kwantitatieve en kwalitatieve verwerking ervan.
Een verdere aggregatie van de geregistreerde gegevens kan hopelijk op structureel, organisatorisch
niveau voor meer inzicht zorgen in hoe de politie, doorheen de informatie vanuit de klachten, omgaat
met de in de wet op het Comité P verankerde prioritaire aandachtspunten zoals de mensenrechten, de
effectiviteit en efficiëntie van de politiezorg.
Om daarenboven een vollediger beeld van het totaal aantal klachten te verkrijgen, overweegt het
Comité P om in de nabije toekomst eventueel een uitgebreide bevraging hieromtrent uit te voeren bij
alle politiezones en -diensten.
Wat de klachtendossiers zelf betreft, zijn enkel de stukken die als klacht geïdentificeerd zijn opgenomen
in de tellingen die hierna besproken worden. 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.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de klachtendossiers beheerd bij de Klachtensectie van het
Comité P.
Tabel 10: Verdeling van de geopende klachtendossiers per jaar
Klachten

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nederlands

1346

1418

1584

1481

1607

1532

1367

1444

Frans

1044

1015

1075

1171

1249

1222

1170

1191

Engels

5

14

16

24

21

9

19

19

Duits

6

5

11

2

7

5

3

3

Andere

6

2

1

3

3

6

2680

2885

2771

Totaal

2407

2452

2686

2561

2663

In 2016 heeft de Klachtensectie 102 klachtendossiers meer geopend dan in 2015 en zo een totaalcijfer
behaald dat in de buurt ligt van de jaren 2011, 2012 en 2013. De daling die werd vastgesteld in 2014 en
2015 wordt niet meer bevestigd in 2016, integendeel, tussen 2015 en 2016 wordt een stijging met
3,98% genoteerd.
Het verschil tussen het aantal Franstalige en het aantal Nederlandstalige dossiers blijft bestaan. Sinds
2009 schommelt het aandeel van de Franstalige dossiers tussen 40% en 45% van het totaal aantal
klachtendossiers. Het jaar 2016 vormt geen uitzondering, met een aandeel van 43,2% van alle
klachtendossiers ontvangen door het Comité P.
Onderstaande tabel geeft het gemiddelde, het minimum- en het maximumaantal maandelijks geopende
klachtendossiers weer.
Tabel 11: Gemiddelde, minimum- en maximumaantal maandelijks geopende klachtendossiers
Indicatoren

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gemiddelde

200,58

204,33

223,83

223,33

240

230,92

213,43

222

Minimum

176

175

196

176

189

190

146

177

Maximum

227

238

243

269

273

264

259

273

In 2016 werden gemiddeld 222 klachtendossiers per maand geopend. Het minimumaantal nieuwe
klachtendossiers werd geregistreerd in december 2016 met 177 nieuwe klachtendossiers, terwijl het
hoogste aantal nieuwe klachtendossiers, namelijk 273, geregistreerd werd in juni 2016.

2

TYPE AANGEKLAAGDE FEITEN

Alvorens toe te lichten welke feiten het vaakst aangeklaagd worden in de klachten ingediend bij het
Comité P gedurende het jaar 2016, moet erop worden gewezen dat het niet gemakkelijk is om te
bepalen wat het kernthema van de klachtendossiers is want een en hetzelfde klachtendossier kan
handelen over verschillende feiten of verscheidene aspecten van het politiewerk. Bovendien kan de
klager in dezelfde brief verschillende interventies beschrijven die soms verspreid in de tijd hebben
plaatsgevonden. Sommige tabellen bevatten cijfergegevens over de feiten, andere over de
klachtendossiers. Beide mogen niet onderling vergeleken worden.
De weergegeven cijfers dienen tevens te worden genuanceerd in die zin dat het gaat om feiten zoals ze
gemeld en als problematisch ervaren worden door burgers en niet om feiten die voortkomen uit
onderzoeksresultaten. De cijfers vervat in onderstaande tabel schetsen dus een beeld van de perceptie
van het politiewerk en van zijn disfuncties door burgers, zonder dat er fouten of disfuncties konden
worden vastgesteld na afloop van de analyse van het dossier. De feiten worden immers niet
geherkwalificeerd, ook niet als er verschillen zijn tussen de perceptie van de burger en de conclusies na
behandeling van het dossier.
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Tabel 12: Overzicht van de feiten die het vaakst gecodeerd zijn tussen 2010 en 2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verschil
20152016

Agressieve houding

306

381

393

400

372

295

333

+38

Ongelijke behandeling/niet
eenvormig optreden

231

215

233

243

222

280

273

-7

Niet akteren

239

257

287

268

279

268

269

+1

Onjuiste
vaststellingen/onbevoegdheid

289

321

317

362

337

255

260

+5

Lakse of negatieve houding bij
taakuitvoering s.l.

183

184

199

230

203

200

301

+101

Intimiderende houding

159

163

148

172

206

174

265

+91

Klantonvriendelijkheid (gebrek aan
respect-aan beleefdheid, ongepast
taalgebruik)

218

161

208

203

191

157

262

+105

Gewelddaden tegen personen of
goederen

178

144

209

191

171

150

173

+23

Niet optreden

138

134

114

100

150

139

181

+42

Misbruik maken van functie of gezag

103

112

102

102

102

113

133

+20

Neutraliteit/onpartijdigheid

102

127

90

125

121

110

134

+24

Machtsmisbruik

88

71

100

96

73

109

181

+72

Gebrek aan respect

174

110

79

95

105

108

110

+2

Niet vaststellen of niet aangeven

66

79

68

75

127

98

100

+2

De tabel geeft een zicht op de feiten die het vaakst aangehaald worden door de personen die een klacht
hebben ingediend bij het Comité P sinds 2010. We merken op dat het altijd min of meer dezelfde feiten
zijn die bovenaan de tabel staan.
Het is opmerkelijk dat alle types van feiten die in deze tabel sinds 2010 opgeteld zijn toenemen in 2016,
met uitzondering van de feiten betreffende ongelijke behandeling en niet eenvormig optreden (-2,5%).
De sterkste stijgingen hebben betrekking op feiten in verband met klantonvriendelijkheid,
machtsmisbruik, intimiderende houding, lakse of negatieve houding bij taakuitvoering in ruime zin en
niet optreden. Die stijging kan onder andere verklaard worden door een algemene toename van het
aantal klachten ontvangen door het Comité P in 2016.
Wat de strafrechtelijke feiten betreft, wordt de rangschikking, net als de vorige jaren, aangevoerd door
slagen en verwondingen toegebracht door politieambtenaren. In 2016 bedraagt dat aandeel bijna 6,5%
van de geopende klachtendossiers, tegenover 5,8% in 2015.
Wat de feiten betreffende de politiewerking betreft, buiten de strafrechtelijke sfeer, blijven feiten met
betrekking tot agressieve houding de eerste plaats van de tabel bekleden. Die kwalificatie vinden we
terug in 12,5% van de in 2016 door het Comité P geregistreerde klachtendossiers, tegenover 11,5% in
2015.
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De code “onjuiste vaststellingen” wordt vooral toegekend aan dossiers waarin klagers verkeersinbreuken
betwisten. Dit is het geval voor 9,7% van de dossiers.
Niet akteren is ook een constante problematiek doorheen de jaren. In 2016 kwam die in 10,1% van de
klachten ingediend bij het Comité P voor. Net als voor de “onjuiste vaststellingen”, blijft de verhouding
van de dossiers waarin dit aspect aan bod komt stabiel in de tijd. In 2016 is de stijging van die twee
problematieken minder uitgesproken dan de stijging die wordt opgetekend voor de andere types van
feiten (respectievelijk +0,4% en +2%).
In 2016 handelen 28 klachtendossiers over incidenten naar aanleiding van het gebruik van een
vuurwapen of een traangasspray en hebben 19 klachtendossiers betrekking op het raadplegen of het
wissen van gegevens in gsm’s door een politieman of, op diens vraag, door een burger.
De problematiek van politiegeweld wordt vaak aangehaald door klagers. Om de klachtendossiers die
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.
Tabel 13: Klachtendossiers inzake politiegeweld van 2010 tot 2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal dossiers

466

512

576

572

527

433

440

Aandeel

19,09%

19,06%

21,49%

19,83%

19,02%

17%

16,5%

Bovenstaande tabel illustreert de evolutie van de problematiek van het politiegeweld sinds 2010. Sinds
2012 kent het aandeel van de klachtendossiers met betrekking tot feiten van politiegeweld een lichte
daling, die bevestigd wordt voor de jaren 2015 en 2016. In absolute cijfers heeft het Comité P in 2016
7 klachten meer gekregen over politiegeweld, maar ten opzichte van het geheel van de klachtendossiers
ontvangen in datzelfde jaar blijft het aandeel stabiel.

3

ORIËNTATIE GEGEVEN AAN DE NIEUWE KLACHTENDOSSIERS

Aan een zelfde 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 afsluitingen zonder gevolg: 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 werken wordt
nagestreefd.
De voornaamste oriëntaties die worden gegeven aan de nieuwe dossiers zijn vrij constant. Zo wordt in
zowat een kwart van de klachtendossiers (25,7% in 2016) gerichte informatie gevraagd aan de
politiediensten, meer bepaald in de gevallen waarin die informatie de beschreven feiten kan uitklaren of
de vragen van de klacht kan beantwoorden. Over het algemeen gaat het om een rechtstreekse
overmaking van de informatie die beschikbaar is binnen de politiedienst zoals een opsluitingsregister aan
de hand waarvan kan worden nagegaan of de wettelijke voorschriften inzake personen die van hun
vrijheid beroofd zijn nageleefd werden.
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17,8% van de klachtendossiers geopend in 2016 werd aan de politiediensten gestuurd voor autonome
afhandeling. In dat geval is het de politiedienst die bepaalt welke verificaties er worden verricht en het
dossier in zijn geheel behandelt, inclusief het finale antwoord aan de klager. Die oriëntatie wordt
doorgaans gegeven aan klachten die handelen over niet akteren of over de wijkwerking.
In 2016 waren de betwistingen van de vaststellingen goed voor 8,4% van de nieuwe dossiers gericht
aan het Vast Comité P. Die klachten houden verband met feit dat de klager een verkeersboete heeft
gekregen en zijn opmerkingen/argumenten daaromtrent naar voren wenst te schuiven. In die precieze
gevallen is het Vast Comité P niet bevoegd en worden de burgers verzocht om de betwistingsprocedure
te volgen.
De klachtendossiers die door het Vast Comité P aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwd werden,
vertegenwoordigen 4,4% van de klachtendossiers geopend in 2016.
De oriëntatie ‘Dienst Enquêtes P’ 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 (de 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.

4

AFSLUITING VAN DE KLACHTENDOSSIERS

Aangezien er meerdere redenen kunnen zijn om een zelfde dossier af te sluiten, die verband houden met
verschillende feiten of verschillende personen, kunnen de rubrieken niet worden opgeteld. Tevens dient
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 Comité P vallen wat de
louter politionele aspecten betreft. Wanneer een dossier deze dubbele oriëntatie krijgt en 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.
Gelet op de termijn die kan verstrijken tussen het ogenblik van oriëntatie van een nieuw dossier en het
ogenblik van afsluiting, evolueert de stand van zaken van de database inzake afsluiting voortdurend. Om
die reden is een zekere voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de gegevens ter zake, meer
bepaald wat de schommelingen in termen van daling betreft want een aantal dossiers die de vorige
jaren geopend zijn, werden nog niet afgesloten maar zullen dat worden, wat een impact zal hebben op
de absolute cijfers. Bovendien wordt bij de analyse van de redenen voor afsluiting van de dossiers in
2016 rekening gehouden met de dossiers geopend sinds 2014.
Er zijn drie tellingen gebeurd (consolidatie van de gegevens eind maart 2017):
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 telling van de gegevens was in 5,8% van de klachtendossiers door het Vast
Comité P afgesloten in 2016 het bestaan van een fout of een tekortkoming vastgesteld;
2) het percentage dossiers die volledig of gedeeltelijk behoren tot de bevoegdheidssfeer van de
gerechtelijke instanties.
Na onderzoek was, voor de dossiers afgesloten in het jaar 2016 en op datum van de telling, al 11,5%
van de dossiers aan de gerechtelijke overheid gestuurd omdat geoordeeld werd dat ze, in hun geheel of
ten dele, inbreuken van strafrechtelijke aard konden 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 62,2% van de klachtendossiers
(geopend sinds 2014 en afgesloten in 2016) bleek, na onderzoek, volledig of gedeeltelijk, ongegrond.
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5

POLITIEKORPSEN GENOEMD IN DE KLACHTENDOSSIERS

Onderstaande tabellen bevatten een lijst van politiezones en -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 14: Aantal klachtendossiers per lokaal politiekorps
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

PZ Brussel/Elsene

197

204

226

274

216

156

169

PZ Antwerpen

137

168

157

177

161

129

147

PZ Zuid

62

76

81

72

75

94

93

PZ PolBruno

72

62

84

61

56

64

64

PZ Gent

68

68

88

78

71

64

60

PZ Brussel-West

71

62

65

74

66

69

57

PZ Charleroi

32

44

43

44

43

58

44

PZ Luik

42

31

32

42

33

30

44

In 2016 behoren vier Brusselse politiekorpsen en de zones die geografisch samenvallen met grote
steden (Gent, Antwerpen en Charleroi) nog altijd tot de politiezones waartegen het Vast Comité P het
meeste nieuwe klachtendossiers ontvangt.
Aangezien de daling die werd vastgesteld in 2015 zich niet doorzet in 2016, is het logisch dat wordt
vastgesteld dat het aantal nieuwe klachtendossiers geopend in 2016 tevens toeneemt in bepaalde
politiekorpsen.
Wat de andere politiekorpsen betreft, heeft het Vast Comité P minder dan 35 dossiers in 2016
geregistreerd, met uitzondering van de politiezone Luik (44).
De redenen voor de vastgestelde schommelingen kunnen niet worden toegelicht zonder een
diepgaandere analyse bij de betrokken politiekorpsen.
Tabel 15: Aantal klachtendossiers per dienst van de federale politie
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fed Pol-DGA-DAH

71

73

40

64

66

53

48

Fed Pol-DGJ-FGP

41

49

58

50

42

35

36

Fed Pol-DGA-DAC-LPA-BruNat

25

17

29

23

26

24

20

Fed Pol-DGA-DAC-SPC

18

16

23

25

23

24

22

Fed Pol-CG-CGO

27

30

25

34

30

20

22

In deze tabel zijn de diensten van de federale politie weergegeven waartegen het Vast Comité P in 2016
het vaakst nieuwe klachtendossiers heeft geopend.
De cijfers tonen een zekere stabiliteit aan in het aantal klachten ingediend tegen de diensten van de
federale politie die hierboven vermeld zijn. De federale wegpolitie (WPR) laat 48 nieuwe dossiers in 2016
geopend bij het Vast Comité P optekenen, gevolgd door de gedelokaliseerde FGP’s (36 nieuwe dossiers),
de diensten die instaan voor de nationale luchthaven, de diensten van de spoorwegpolitie en die van
CGO, waartoe de communicatie- en informatiecentra (CIC’s, de “101-oproepen”) behoren.
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1

LICHAAMSFOUILLERING VOOR OPSLUITING IN EEN CEL, MET
SYSTEMATISCH VOLLEDIG UITKLEDEN EN KNIEBUIGINGEN

In 2016 ontving het Comité P verscheidene klachten over lichaamsfouilleringen voor opsluiting in een
cel, waarbij de klager zich volledig moest uitkleden en kniebuigingen moest doen. Naar aanleiding van
de behandeling van die klachten heeft het Vast Comité P kunnen vaststellen dat bepaalde politiekorpsen
bij de lichaamsfouillering voor opsluiting in een cel systematisch deze intrusieve technieken gebruiken.
Het Vast Comité P had zich in het verleden, meer bepaald in 2009, al uitgesproken over die
problematiek in het kader van een aanvullend verslag over de naaktfouillering14. Het Vast Comité P
hekelt opnieuw die systematische praktijk en brengt hierna het wettelijk kader ter zake in herinnering.

1.1

Klachtonderzoeken

In 2016 heeft de Dienst Enquêtes P een paar onderzoeken gevoerd naar klachten van burgers over de
wijze waarop ze werden behandeld tijdens de fouille voorafgaand aan hun opsluiting. Enkele casussen:
In een eerste dossier klaagde een dame die gerechtelijk was aangehouden over het feit dat ze zich
vernederd voelde wanneer ze zich in het cellencomplex bevond, waar een mannelijke politieambtenaar
aanwezig was toen ze slechts haar slip en T-shirt aanhad.
Uit het onderzoek bleek dat de klaagster zich voor het opsluiten in de cel moest ontdoen van
voorwerpen en kledingstukken die tijdens haar opsluiting zouden kunnen leiden tot of gebruikt worden
bij een poging tot zelfdoding. De fouille voor de opsluiting in de cel, waarbij uit veiligheidsoverwegingen
de intieme delen eveneens onderworpen werden aan een uiterlijk nazicht, gebeurde integraal door een
vrouwelijk personeelslid. De tussenkomst van de politieagente bleef evenwel beperkt tot de strikt
noodzakelijke tijd en betrokkene werd niet langer dan nodig in een genante houding gelaten. Gedurende
de tijd dat de klaagster buiten het moment van de fouille zich schaars gekleed in het cellencomplex
bevond, werd ze evenwel ook door een mannelijke politieambtenaar bejegend.
In een tweede dossier klaagde een man o.a. over het feit dat hij werd opgepakt voor openbare
dronkenschap. Toen hij naar de cel werd gebracht, werd hij onderworpen aan een naaktfouille waarbij
hij ook voorover diende te buigen. Hij stelde hierdoor zeer vernederd te zijn geweest.
Uit het onderzoek kwam naar voor dat deze naaktfouille niet wegens specifieke omstandigheden was
gebeurd, maar door de politieambtenaren als een algemene veiligheidsmaatregel routinematig en
systematisch werd toegepast.
In een derde dossier klaagden meerdere personen er gezamenlijk over dat ze tijdens een betoging
waren opgepakt en vervolgens in intimiderende omstandigheden uit de kleren moesten. De
naaktfouilleringen gebeurden volgens de klagers systematisch, traag en onprofessioneel. Bovendien zou
via een raam inkijk zijn geweest in het lokaal waar de naaktfouilles gebeurden en zou de deur op een
kier hebben gestaan terwijl verschillende politieambtenaren passeerden. De politie zou ook helemaal
geen rekening hebben gehouden met het feit dat de meeste mensen het niet gewoon zijn om zich uit te
kleden in het bijzijn van vreemden.
Uit het onderzoek bleek dat het ging om gerechtelijke aanhoudingen en de procureur des Konings de
vrijheidsberoving had bevestigd. De naaktfouilles werden uitgevoerd naar aanleiding van de
gerechtelijke aanhouding. De betrokken wachtdienst was evenwel niet uitgerust met een lokaal voor het
fouilleren op het lichaam. Verder bleek dat het bewuste raam uitkeek op een blinde muur en er geen
zicht van buiten naar binnen mogelijk was via dat raam. Wat de deur betreft, zouden politieambtenaren
de deur hebben geblokkeerd door ertegen te leunen.

1.2

Juridische analyse

De veiligheid, zowel van de gefouilleerde als van de politieambtenaren, wordt vaak ingeroepen als
standaardmotief om het gebruik van die technieken te rechtvaardigen en leidt ertoe dat de techniek in
de praktijk de facto systematisch wordt toegepast. Maar het gebruik van die fouilleringstechnieken – die
de eerbaarheid of de waardigheid van de aangehouden persoon kunnen aantasten of zelfs een gevoel
van vernedering kunnen teweegbrengen – is onderworpen aan strikte voorwaarden in termen van
noodzaak en naleving van de beginselen van finaliteit, subsidiariteit en proportionaliteit; wat
veronderstelt dat het gebruik beperkt blijft tot uitzonderlijke gevallen.

14

Beschikbaar op de site www.comitep.be, onder de tab “publicaties” (tussentijdse verslagen).
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Krachtens artikel 28, §3, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt kunnen de
politieambtenaren personen die in een cel worden opgesloten vooraf op het lichaam fouilleren15 – hetzij
ingevolge een bestuurlijke aanhouding, hetzij ingevolge een gerechtelijke aanhouding. Deze fouillering
heeft tot doel zich ervan te vergewissen dat de persoon niet in het bezit is van voorwerpen of stoffen die
gevaarlijk zijn voor hemzelf of voor anderen of die van die aard zijn een ontvluchting te
vergemakkelijken en mag niet langer duren dan de daartoe noodzakelijke tijd. Zij wordt uitgevoerd door
een politieambtenaar of een andere persoon van hetzelfde geslacht als de gefouilleerde en naargelang
het geval, overeenkomstig de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier van
bestuurlijke of gerechtelijke politie16.
De parlementaire werkzaamheden ter voorbereiding van die bepaling verduidelijken dat het fouilleren op
het lichaam van personen die in de cel worden opgesloten “zowel slaat op de bagage van een bepaald
persoon, op zijn kleding, als op de persoon zelf. Een dergelijk fouilleren, grondiger dan het fouilleren om
veiligheidsredenen, vereist niet noodzakelijk het helemaal uitkleden van de persoon in kwestie maar sluit
dit ook niet uit. Zo kan een persoon die aan een dergelijke fouillering is onderworpen, gehouden zijn zich
helemaal uit te kleden om zijn kleding grondig te kunnen onderzoeken”17. “Dit procédé zal echter nooit
systematisch kunnen gebeuren en vooral niet ontaarden in een kwellende maatregel. Gepaste
maatregelen dienen te worden genomen tot het vrijwaren van de eerbaarheid van de gefouilleerde
personen in de mate dat dit verenigbaar is met het algemeen belang en de veiligheid van henzelf en van
anderen”18. “De fouillering mag in elk geval niet omgezet worden in een onderzoek aan het lichaam
zoals bepaald in het artikel 90bis van het Wetboek van strafvordering”19. Tot slot “moet de noodzaak
van het uitkleden van een persoon ter gelegenheid van het fouilleren voortvloeien uit duidelijke
algemene onderrichtingen evenals uit bijzondere feitelijke omstandigheden. Het gebruik van dwang zal
trouwens enkel mogelijk zijn binnen de perken van het artikel 36 [dat is intussen artikel 37 geworden en
vermeldt de voorwaarden om geweld te gebruiken] en moet worden beperkt en gematigd door een
passende opleiding, zowel voor de technieken zelf bij de interventie en bij het fouilleren als voor het
beredeneerd leren inschatten van de situaties waarin het gebruik van deze procédés noodzakelijk is”20.
De fouillering voor opsluiting in een cel kan dus leiden tot het volledig uitkleden van de persoon voor
zover een dergelijk uitkleden vereist is door concrete omstandigheden (aanwijzingen en sterke
vermoedens dat de persoon voorwerpen of stoffen onder zijn kleren verbergt), in naleving van de
finaliteit van dit soort van fouillering (zich ervan vergewissen dat de persoon niet in het bezit is van
voorwerpen of stoffen die gevaarlijk zijn voor hemzelf of voor anderen of die van aard zijn een
ontvluchting te vergemakkelijken) en rekening houdend met de beginselen van subsidiariteit (de
finaliteit van de fouillering voor opsluiting in een cel kan niet anders worden bereikt dan door dat
ontkleden) en proportionaliteit (de graad van ontkleden moet in verhouding staan tot het gezochte
voorwerp). Die beginselen zijn trouwens zeer duidelijk uiteengezet in de interventiegids terrein21.
De rechtsleer preciseert dat “de gebruikte techniek moet zijn gerechtvaardigd, meer bepaald door de
kenmerken van de gezochte stof of voorwerp: de omvang, samenstelling en gewicht”22. Zo zijn het
volledig uitkleden van een persoon, met inbegrip van het ondergoed, en de vraag een aantal
kniebuigingen te maken technieken om, uitsluitend in het kader van de gerechtelijke fouillering of de
fouillering van een persoon die in een cel wordt opgesloten, te controleren of die persoon in de intieme
delen van zijn lichaam voorwerpen of stoffen verbergt die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor zichzelf of
voor anderen of die een ontsnapping zouden kunnen vergemakkelijken23. In zijn arrest van
27 oktober 1987 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat die technieken deel uitmaken van een
fouillering en niet van een onderzoek aan het lichaam. Een onderzoek aan het lichaam wordt immers
gedefinieerd als een medisch onderzoek van de intieme lichaamsdelen van de betrokkene dat bevolen

15
16
17
18
19
20
21

22

23
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Cf. artikel 28, §3, 1e lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
Cf. artikel 28, §3, 2e lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
Wetsontwerp op het politieambt, Parl. St., KvV, 1990-1991, 1637/1, p. 50.
Idem.
Ibidem.
Ibid.
Cf. fiche 23 van de interventiegids terrein betreffende de ontkleding naar aanleiding van de fouillering (gerechtelijke of
voor opsluiting in een cel) van een persoon.
LINERS, A., “Fouillering is een dwangmaatregel, geen gewoonte” - Dossier Fouillering, in Politiejournaal, Politieofficier, het
Belgisch Politievakblad, nr. 2, maart 2004, p. 10.
Idem, p. 10.
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wordt door de onderzoeksrechter, de onderzoeksgerechten of de feitenrechters24. De grens tussen het
volledig uitkleden met kniebuigingen en het onderzoek aan het lichaam is echter dun.
Politieambtenaren die dergelijke technieken gebruiken, mogen het doel ervan dus niet uit het oog
verliezen: controleren of de aangehouden persoon bepaalde voorwerpen of stoffen bij zich draagt die
gevaarlijk zouden kunnen zijn voor zichzelf of voor anderen of die een ontsnapping zouden kunnen
vergemakkelijken. Om te vermijden dat die fouillering een onderzoek aan het lichaam wordt, mogen ze
in geen geval de intieme lichaamsdelen van de gefouilleerde aanraken of onderzoeken25.
Bovendien moet erover gewaakt worden dat de fouillering voor opsluiting in een cel en het eventueel
volledig uitkleden en kniebuigingen doen uitdrukkelijk vermeld worden in het register van de
vrijheidsberovingen, met opgave van de concrete omstandigheden die tot het gebruik van die
technieken genoodzaakt hebben.

24
25

Cass., 27 oktober 1987, Rev. dr. pén., 1988, p. 197.
LINERS, A., Idem, p. 10.
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2

GEBRUIK VAN HANDBOEIEN UIT “GEWOONTE” OF ALS “AUTOMATISCHE”
VOORZORGSMAATREGEL

Een ander aandachtspunt waarop in verscheidene aan het Comité P in 2016 gerichte klachten gewezen
wordt, houdt verband met het boeien van de klager tijdens zijn overbrenging naar het
politiecommissariaat, uit “gewoonte” of als “automatische” voorzorgsmaatregel.

2.1

Klachtonderzoek

Bij een actie door controleurs van vervoersmaatschappij MIVB werd de tussenkomst van de politie
gevraagd omdat enkele reizigers geen geldig vervoersbewijs hadden en één onder hen bovendien geen
identiteitsbewijs kon voorleggen. Deze laatste werd bestuurlijk aangehouden, gefouilleerd en geboeid in
de politiewagen voor identificatie overgebracht naar een politiecommissariaat. Na onderzoek van de
klacht hieromtrent werden door het Comité P tal van problemen vastgesteld o.m. met het aanwenden
van dwang door het gebruik van handboeien.
Bij de beslissing om handboeien te gebruiken, werd geen rekening gehouden met de houding en het
gedrag van de persoon, noch met de omstandigheden van de tussenkomst. Indien iedereen waarvan de
identiteit niet gekend is, geboeid wordt bij overbrenging in een politievoertuig, kan men bezwaarlijk
spreken van een opportuniteitsbeslissing op basis van wettelijk vastgelegde criteria. In het bijzonder
kunnen vragen worden gesteld bij de toepassing van de principes van proportionaliteit en subsidiariteit
wanneer een persoon op geboeide wijze over een afstand van ongeveer één tot anderhalve kilometer
wordt overgebracht, louter omdat deze geen busticket kocht en zich niet wilde of kon identificeren, maar
daarbij zowel fysiek als verbaal kalm was.
Bovendien, daar het gebruik van handboeien een dwangmaatregel uitmaakt, dient dit te beantwoorden
aan de algemene voorwaarden van wettelijkheid, proportionnaliteit en subsidiariteit, zoals voorzien in
artikel 37 van de wet op het politieambt, dat van toepassing is op elk gebruik van dwang.

2.2

Juridische analyse

Artikel 37bis van de wet op het politieambt somt uitdrukkelijk de twee gevallen op waarin de
politieambtenaren een persoon mogen boeien, met name: enerzijds, bij de overbrenging, de uithaling en
de bewaking van gedetineerden en, anderzijds, bij de bewaking van een persoon die het voorwerp
uitmaakt van een gerechtelijke of bestuurlijke aanhouding, als het noodzakelijk wordt beschouwd, gelet
op de omstandigheden. Artikel 37bis van de wet op het politieambt geeft daarna enkele voorbeelden van
omstandigheden die tot het gebruik van boeien bij de bewaking van een aangehouden persoon kunnen
noodzaken: het gedrag van betrokkene bij de aanhouding of tijdens de hechtenis; het gedrag van
betrokkene bij vroegere vrijheidsberovingen; de aard van het gepleegde misdrijf; de aard van de
veroorzaakte storing van de openbare orde; het verzet of geweld tegen de aanhouding; het
ontvluchtingsgevaar; het gevaar dat betrokkene voor zichzelf, voor de politieambtenaar, agent van
politie of derden vormt; het gevaar dat betrokkene zal trachten bewijzen te vernietigen of schade te
veroorzaken.

2.3

Conclusie

In die zin kan het boeien nooit verworden tot een automatisme. Steeds dienen de wettelijke
verplichtingen geëerbiedigd en i.h.b. de principes van legaliteit, proportionaliteit en subsidiariteit
afgewogen te worden.
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3

AANWEZIGHEID VAN EEN CAMERA IN DE FOUILLERINGSRUIMTE

3.1

Klachtonderzoek

In het onderzoek naar een klacht over de naaktfouille die een dame diende te ondergaan bij haar
aanhouding door de gerechtelijke overheden werd o.m. vastgesteld dat er een camera aanwezig was in
het lokaal waar deze fouille werd uitgevoerd. De hiermee opgenomen beelden bleken niet lang genoeg
d.w.z. conform de wettelijk termijnen van 30 dagen te zijn bewaard. De politiezone werd gewezen op
deze situatie en aangemaand om zich met deze termijn in regel te stellen. Daaraan dient toegevoegd
dat de aanwezigheid en het gebruik van een camera in een ruimte waar gefouilleerd wordt, al
meermaals het voorwerp uitmaakte van klachten van burgers. Daarom voerde het Comité P een meer
diepgaande juridische analyse uit over de wettelijkheid hiervan.

3.2

Juridische analyse

Artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimumnormen, de
inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen26 27 bepaalt
dat in opsluitingsplaatsen camera’s de bewaking mogen helpen verzekeren op voorwaarde dat de
opgesloten personen minimum de privacy genieten bij het gebruik van het toilet. De aanwezigheid van
camera’s moet aan alle opgesloten personen uitdrukkelijk worden gemeld, behoudens andersluidende
beslissing van de gerechtelijke overheid. Wat moet worden verstaan onder “opsluitingsplaats” is
gedefinieerd in artikel 1 van het voornoemde koninklijk besluit: één van de infrastructuren bedoeld in 1°
tot 6° die wordt gebruikt door de politiediensten om één of meerdere personen op te sluiten die het
voorwerp uitmaken van een bestuurlijke of gerechtelijke vrijheidsberoving. De aldus beoogde
infrastructuren zijn: de “politiecellen”, de “wachtcellen”, de “mobiele cellen”, de “collectieve cellen”, de
“cellencomplexen” en de “toezichtslokalen”. Aangezien de fouilleringsruimte, gedefinieerd in artikel 1, 9°
van het voornoemde koninklijk besluit als “een ruimte ingericht voor het discreet uitvoeren van
fouilleringen in de zin van de wet op het politieambt”, niet behoort tot de opsluitingsplaatsen waarin
camera’s de bewaking mogen helpen verzekeren, dient daaruit te worden besloten dat het koninklijk
besluit van 14 september 2007 de fouilleringsruimten uitsluit uit het toepassingsgebied van de
videobewaking van de opsluitingsplaatsen. Op het ogenblik is er dus geen passende wettelijke grond
voor het gebruik van bewakingscamera’s in de fouilleringsruimten.
Na verscheidene politiecommissariaten te hebben bezocht, heeft de Privacycommissie in 2011 al een
aanbeveling uitgebracht betreffende de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s in
opsluitingsplaatsen en andere plaatsen van het commissariaat28. Daarin staat te lezen: “Bij het bezoek
aan de commissariaten hebben de politiediensten aan de Commissie meegedeeld dat de fouillering van
personen gebeurde met videobewaking in een daartoe bestemd verhoorlokaal, teneinde zich te wapenen
tegen elke latere onterechte klacht wegens vernederende of onmenselijke behandeling. In tegenstelling
tot de beelden afkomstig uit de cellen zouden deze beelden niet in real time zichtbaar zijn op een
scherm maar zouden zij worden opgenomen en uitsluitend toegankelijk zijn voor een magistraat of de
onderzoekende politiedienst en dit uitsluitend ingeval van klacht”29. De Privacycommissie heeft ook
vastgesteld dat de videobewaking in de opsluitingsplaatsen “meerdere malen de aandacht trok
(verslagen van het Comité P, verslagen van het CPT, arresten van het EHRM, specifieke bepaling van
een Koninklijk besluit), terwijl deze van de fouilleringsplaatsen, behalve de wensen van de
politiediensten, niet een dergelijke weerklank kent. De fouillering kan overigens een zeer schendende
maatregel vormen voor de privacy van de betrokkene (onder meer wanneer de persoon zich nog enkel
in onderkleding bevindt)”30. “Rekening houdend met het feit dat het voormeld Koninklijk Besluit van
14 september 2007 de “fouilleringsplaatsen” uitsluit […], meent de Commissie dat de installatie en het
gebruik van een bewakingscamera op dergelijke plaatsen hic et nunc strijdig zou zijn met de geldende
regels.

26
27

28

29
30

BS 16 oktober 2007.
We merken evenwel op dat de slotbepaling van het voornoemde koninklijk besluit een overgangsperiode van maximaal
20 jaar voorziet voor de aanpassing van de opsluitingsplaatsen aan de voorziene minimumnormen.
Privacycommissie, aanbeveling nr. 06/2011 van 6 juli 2011 betreffende de installatie en het gebruik van
bewakingscamera’s in opsluitingsplaatsen en andere plaatsen van het commissariaat.
Privacycommissie, aanbeveling nr. 06/2011 van 6 juli 2011, p. 10, punt 39.
Privacycommissie, aanbeveling nr. 06/2011 van 6 juli 2011, p. 11, punt 40.
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Bijgevolg dringt de Commissie erop aan dat, indien de politie nog steeds de beelden van de fouillering
wenst op te nemen, daarvoor een gepaste reglementaire basis moet worden aangenomen”31.
Begin maart 2015 heeft het Vast Comité P de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
aangeschreven om de aanbeveling van de Privacycommissie te steunen om ter zake een gepaste
wettelijke basis aan te nemen. Het Vast Comité P stelde onder meer dat “Thans een ontwerp zou worden
voorbereid door de federale politie. Het Vast Comité P wenst uw aandacht te vestigen op het belang
ervan. Het belang van de camerabewaking hoeft niet meer te worden aangetoond noch voor de
aangehouden personen, die zich later beklagen over de omstandigheden waarin ze werden opgesloten,
noch voor de politieambtenaren die zich moeten kunnen verdedigen tegen klachten wegens vermeende
vernederende of onmenselijke behandeling. Er moet bovendien ook rekening worden gehouden met de
eerbiediging van het privéleven van burgers, bijvoorbeeld door in een dergelijk geval het in real time
bekijken van de beelden uit te sluiten. Tot slot is het voor het Vast Comité P van belang dat de
politieambtenaren zich kunnen verlaten op een passende reglementaire basis”. In zijn antwoord van
5 juni 2015 heeft de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken bevestigd dat de juridische dienst
van de federale politie werkte aan een ontwerp van koninklijk besluit dat erop gericht is om, enerzijds,
de mogelijkheid te voorzien om een camera te installeren in een fouilleringsruimte en, anderzijds, de
specifieke modaliteiten vast te leggen die moeten worden nageleefd (in het bijzonder wat de toegang tot
de beelden en bewaringstermijn betreft).
Eind 2016 heeft het Vast Comité P vernomen dat de voorbereiding van dat ontwerp van koninklijk
besluit intussen opgeschort was gelet op de voorbereiding van het voorontwerp van wet tot wijziging
van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s32 en
van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. In de toekomst zouden specifieke bepalingen over
de camera’s gebruikt door de politie opgenomen moeten zijn in de wet op het politieambt, die meer
bepaald een punt zou bevatten over “de gesloten plaatsen die door de politiediensten beheerd worden”.
Gezien de wetgevende wijzigingen die worden uitgewerkt, heeft het ontwerp tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 september 2007 geen zin meer. De precieze ‘timing’ voor de afronding van het
voornoemde wetsontwerp is nog niet gekend op het ogenblik van de opmaak van dit verslag.

3.3

Conclusies

Het Vast Comité P zal dus de evolutie van de werkzaamheden aandachtig blijven opvolgen en verheugt
zich erover dat de politieambtenaren binnenkort zullen beschikken over een gepaste juridische grond
voor de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s in de fouilleringsruimten.

31
32

Privacycommissie, aanbeveling nr. 06/2011 van 6 juli 2011, p. 11, punten 40-41.
BS 31 mei 2007.
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4

RECHT VAN EEN AANGEHOUDEN BUITENLANDSE ONDERDAAN OM DE
CONSULAIRE POST VAN ZIJN LAND TE LATEN VERWITTIGEN

4.1

Klachtonderzoek

Het Vast Comité P heeft een klacht ontvangen via de FOD Buitenlandse Zaken, die zelf gevat was door
een buitenlandse ambassade in naam van één van haar onderdanen. Terwijl zij in het vliegtuig zat dat
op het punt stond om terug te keren naar haar land, werd de klaagster gerechtelijk aangehouden door
de luchtvaartpolitie LPA/BRUNAT omdat ze had aangezet tot weerspannigheid ingevolge een incident
waarbij één van haar landgenoten betrokken was die zich verzette tegen zijn gedwongen repatriëring. Er
werd een proces-verbaal lastens haar opgesteld. De klaagster heeft de nacht in de cel doorgebracht en
’s anderendaags werd ze verhoord en weer vrijgelaten. Ze betwist haar aanhouding. In haar schrijven
gericht aan de FOD Buitenlandse Zaken betreurt de ambassade dat ze niet “officieel ingelicht was over
die situatie, in tegenstelling tot de gebruiken overeengekomen tussen de overheden van beide landen”.

4.2

Juridische analyse

Aangezien het zich niet moet uitspreken over het gevolg dat wordt gegeven aan het gerechtelijk procesverbaal opgesteld tegen de klaagster, heeft het Vast Comité P voor dat punt doorverwezen naar de
gerechtelijke overheid. Het Vast Comité P heeft wel een standpunt ingenomen met betrekking tot het
verzoek van de buitenlandse ambassade om officieel in kennis te worden gesteld van de aanhouding van
één van haar onderdanen in België.
Artikel 36, §1, b), van het Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulair verkeer33 stelt dat
“Ten einde de uitoefening van de consulaire werkzaamheden met betrekking tot onderdanen van de
zendstaat te vergemakkelijken: […] b) indien de betrokkene zulks verzoekt, moeten de bevoegde
overheden van de verblijfstaat de consulaire post van de zendstaat onverwijld ervan in kennis stellen,
dat binnen het ressort van deze consulaire post een onderdaan van die Staat is aangehouden,
opgesloten of zich in voorlopige hechtenis bevindt of op enigerlei andere wijze wordt gevangen
gehouden. Elke mededeling aan de consulaire post gericht door de aangehouden, opgesloten of zich in
voorlopige hechtenis bevindende of anderszins gevangen gehouden persoon wordt door bovengenoemde
bevoegde overheden eveneens onverwijld overgebracht. Deze laatsten dienen de betrokken persoon
onverwijld in kennis te stellen van zijn rechten krachtens deze littera; […]”.
Aangezien de klaagster het voorwerp heeft uitgemaakt van een gerechtelijke aanhouding, dient te
worden verwezen naar artikel 2bis van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis34 en
artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering35 die de rechten regelen van een gerechtelijk
aangehouden persoon. Artikel 2bis van de wet betreffende de voorlopige hechtenis regelt meer bepaald
het recht van een van zijn vrijheid benomen persoon, indien hij hierom verzoekt, dat een door hem
aangeduide derde over zijn aanhouding wordt ingelicht. In geval van dwingende reden, kan deze
inlichting niettemin wordt uitgesteld voor de duur die noodzakelijk is om de belangen van het onderzoek
te beschermen. Overeenkomstig §5 van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering, wordt een
schriftelijke verklaring van de rechten van een als verdachte verhoorde persoon en van de rechten van
een van zijn vrijheid benomen persoon zonder onnodig uitstel overhandigd aan de betrokkenen. Tot de
rechten meegedeeld aan de van zijn vrijheid benomen persoon die verhoord zal worden als verdachte,
zoals vermeld in die verklaring van rechten36, behoort het recht om iemand in te lichten over zijn
aanhouding.
Die verklaring van rechten voorziet bovendien het recht om de consulaire autoriteiten te verwittigen van
de aanhouding voor personen die niet de Belgische nationaliteit hebben indien de onderzoeksrechter een
33

Zoals goedgekeurd door de wet van 17 juli 1970 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: 1. Verdrag van
Wenen inzake consulair verkeer; 2. Facultatief protocol betreffende de verplichte regeling van geschillen; 3. Facultatief
protocol betreffende de verkrijging van nationaliteit, opgemaakt te Wenen op 24 april 1963 (BS 14 november 1970).

34

Onlangs gewijzigd door de wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord
(BS 24 november 2016).

35

Ook onlangs gewijzigd door de wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden
verhoord (BS 24 november 2016).
Zoals verspreid door de FOD Justitie en van toepassing sinds 27 november 2016, ingevolge de recente wetswijziging (Cf.
koninklijk besluit van 23 november 2016 tot uitvoering van artikel 47bis, §5, van het Wetboek van Strafvordering (BS
25 november 2016), dat het koninklijk besluit van 16 december 2011 tot uitvoering van artikel 47bis, §4, van het Wetboek
van Strafvordering (BS 23 december 2011) vervangt.

36
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bevel tot aanhouding aflevert37. Men bevindt zich dan een stap verder in de strafrechtelijke procedure,
op het ogenblik dat, in de loop van de aanvankelijke termijn van maximaal 24 uur38 van de gerechtelijke
aanhouding, de aangehouden persoon voor een onderzoeksrechter gebracht wordt en deze laatste een
bevel tot aanhouding aflevert teneinde de betrokkene van zijn vrijheid te benemen na de aanvankelijke
termijn van maximaal 24 uur en hem in voorlopige hechtenis te plaatsen. Het gaat hier om het recht van
de opgesloten persoon van vreemde nationaliteit om in verbinding treden met de consulaire en
diplomatieke ambtenaren van zijn land, zoals bekrachtigd in de artikelen 64, §2 en 69 van de basiswet
van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden39. Het
Belgisch wettelijk kader voorziet dus wel degelijk dat een aangehouden buitenlandse onderdaan het
recht heeft om zijn consulaire autoriteiten te verwittigen van zijn aanhouding, maar maakt dit recht
afhankelijk van de aflevering van een bevel tot aanhouding. Dit recht is bijgevolg niet voorzien tijdens
de fase van aanvankelijke vrijheidsbeneming van maximaal 24 uur40 (“bewaring door de politie”),
voorafgaand aan de eventuele aflevering van een bevel tot aanhouding.
In casu heeft de klaagster het voorwerp uitgemaakt van een gerechtelijke aanhouding op grond van
artikel 1 van de wet betreffende de voorlopige hechtenis (aanhouding bij ontdekking op heterdaad). Ze
werd verhoord door de politie, in de cel opgesloten en dan vrijgelaten, nadat haar een oproeping om te
verschijnen voor de correctionele rechtbank van Brussel was overhandigd. Aangezien er geen bevel tot
aanhouding tegen haar werd afgeleverd na afloop van haar bewaring door de politie, kon de klaagster
zich niet beroepen op het recht om haar consulaire autoriteiten te verwittigen van haar aanhouding. In
toepassing van artikel 2bis van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, had de klaagster
daarentegen wel het recht om “een derde” (haar consulaat, indien zij dat wenst) te laten verwittigen van
haar aanhouding. Uit het proces-verbaal van verhoor van de klaagster – dat door haar ondertekend is en
waarvan ze een kopie gekregen heeft – blijkt dat ze wel degelijk in kennis gesteld werd van haar
rechten, waaronder het recht om een derde te verwittigen van haar vrijheidsberoving en dat haar een
schriftelijke verklaring van haar rechten werd overhandigd. In de praktijk heeft de klaagster echter geen
gebruik gemaakt van dat recht.

37

38

39
40

50

Cf. pagina 4 van de verklaring van rechten wanneer een persoon van zijn vrijheid is benomen en zal worden verhoord als
verdachte: “- Levert de onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding af, dan hebt u volgende rechten: […] Indien u niet de
Belgische nationaliteit hebt, mag u uw consulaire autoriteiten verwittigen van uw aanhouding”.
Onder voorbehoud van een bevel tot verlenging van de onderzoeksrechter waarbij de aanvankelijke termijn van maximaal
24 uur opgetrokken wordt tot maximaal 48 uur (art. 15bis van de wet betreffende de voorlopige hechtenis).
BS 1 februari 2005.
Onder voorbehoud van een bevel tot verlenging van de onderzoeksrechter (supra).
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1

INFORMATIEPOSITIE VAN DE BELGISCHE POLITIEDIENSTEN MET
BETREKKING TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN TE PARIJS OP
13 NOVEMBER 2015

In de nasleep van de aanslagen in Parijs heeft het Vast Comité P op uitdrukkelijke vraag van de
parlementaire begeleidingscommissie, op 26 november 2015, beslist om een toezichtsonderzoek te
voeren naar “de informatiepositie van de Belgische politiediensten met betrekking tot de terroristische
aanslagen te Parijs op 13 november 2015”.
De opdracht van de parlementaire begeleidingscommissie werd door het Vast Comité P vertaald in
volgende vraagstellingen:





Beschikten de Belgische politiediensten, voorafgaandelijk aan de aanslagen in Parijs
(13/11/2015), over informatie inzake de betrokkenen (over henzelf en gerelateerd aan
terroristische activiteiten) en in positief geval, werd deze op een correcte wijze verwerkt?
Vanwaar was die informatie afkomstig en sinds wanneer beschikte men erover?
Hoe werd vervolgens deze informatie behandeld en beoordeeld? Met andere woorden, wat
gebeurde ermee: (1) welke documenten werden opgesteld/welke databanken werden ermee
gevoed, (2) aan wie werd ze (zowel intern als extern politie) overgemaakt en wanneer
gebeurde dit?

Inzake deze te onderzoeken informatiestroom beperkte het Vast Comité P zich enerzijds tot een
limitatieve lijst van targets (met name personen waarvan de mogelijke betrokkenheid bij de aanslagen
van Parijs reeds vrij vlug na de feiten was gebleken) en anderzijds tot een specifieke periode, van
1 mei 2014 tot 13 november 2015, zijnde 18 maanden voorafgaandelijk aan de aanslagen. Er werd met
andere woorden geen enkel onderzoek gevoerd naar de (aanleiding van de) feiten in Brussel.
Door de Dienst Enquêtes P werd in de loop van het jaar 2016 veel geïnvesteerd in dit dossier. Op
bepaalde ogenblikken werd een belangrijk deel van de beschikbare capaciteit aan dit onderzoek gewijd,
mede ingevolge de verwachting van de parlementaire begeleidingscommissie om in een relatief kort
tijdsbestek over een beeld te kunnen beschikken.
Op 17 februari 2016 werd een eerste tussentijds verslag overgemaakt aan de parlementaire
begeleidingscommissie en op 19 april 2016 volgde een tweede tussentijds verslag.
Na de aanslagen op 22 maart 2016 in Brussel werd een parlementaire onderzoekscommissie opgericht,
belast met “het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen
van 22 maart 2016 in de luchthaven van Brussel-Nationaal en in het metrostration Maalbeek te Brussel,
met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische
dreiging”.
Begin juli 2016 beëindigde het Vast Comité P dit onderzoek naar de informatiestroom voorafgaand aan
de aanslagen in Parijs. Een verslag met de vaststellingen werd vervolgens - nadat de ontwerptekst met
het oog op mogelijke commentaar voorafgaandelijk was overgemaakt aan de commissaris-generaal van
de federale politie en ter inzage was gegeven aan de federale procureur en een betrokken
onderzoeksrechter - op 1 september 2016 overgemaakt aan zowel de voorzitter van de parlementaire
begeleidingscommissie als de voorzitter van de intussen opgerichte parlementaire onderzoekscommissie.
Dat verslag bevat, zoals al aangegeven, enkel de vaststellingen van het Vast Comité P. Aangezien op dat
ogenblik het gerechtelijk onderzoek nog lopende was (wat op het ogenblik van de eindredactie van
huidig jaarverslag nog steeds het geval is) en omdat bepaalde getuigen, die buiten het
bevoegdheidsdomein van het Vast Comité P vallen (zoals het federaal parket bv.), nog aanvullende
informatie konden aanleveren, werd er, in overleg met de voorzitter van de parlementaire
onderzoekscommissie, voor geopteerd om geen finale conclusies en aanbevelingen aan het verslag toe
te voegen.
Op basis van artikel 4, §3 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, heeft de voorzitter
van de parlementaire onderzoekscommissie vervolgens het Vast Comité P nog om bijkomende
inlichtingen gevraagd (over welbepaalde passages opgenomen in het toegestuurde verslag) en ook
verder onderzoek bevolen over verschillende vragen gerezen in de onderzoekscommissie.
In dat verband werden door het Vast Comité P nog aanvullende verslagen gericht aan de voorzitter van
de parlementaire onderzoekscommissie op 28 november 2016 en, tot slot, in januari 2017.
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2
2.1

GEWELD TEGEN POLITIEAMBTENAREN – IMPLICATIES VAN
DREIGINGSNIVEAU 3
Situering en samenvatting van het toezichtsonderzoek

In 2015 opende het Comité P een toezichtsonderzoek om de impact te meten van de uitvoering van
bepaalde beveiligingsmaatregelen op de dienstverlening aan de bevolking, op de individuele
politieambtenaar en op het vlak van de werking van de organisatie van de dienst. Daartoe werd een
vragenlijst gestuurd aan alle politiezones. De vaststellingen en de conclusies van de analyse van de
antwoorden op die vragenlijst werden toegelicht in het jaarverslag 2015.
In januari 2016 wenste het Comité P, op basis van de conclusies van het eerste onderzoeksluik en gelet
op een nieuwe verhoging van het dreigingsniveau in november 2015, de analyse te verfijnen door de
nadruk te leggen op de samenwerking met de betrokken partners, in casu de Algemene directie van het
Crisiscentrum (hierna ADCC), het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (hierna OCAD) en de
federale politie. Daartoe werden bepaalde politiezones en de Vaste Commissie van de lokale politie
(hierna VCLP) bevraagd om hun mening in te winnen over de informatie-uitwisseling met de betrokken
diensten. Zeventien politiezones werden geselecteerd op basis van de antwoorden gegeven op de
vragenlijst uit januari 2015 en op basis van het aantal ‘Foreign Terrorist Fighters’ aanwezig op hun
grondgebied. Om een beter zicht te krijgen op de wijze waarop de maatregelen werden bepaald, werd
ook contact opgenomen met de ADCC en de federale politie.
Een evaluatie door de bevraagde politiezones van de impact van de inzet van militairen in het kader van
de dreigingsniveaus 3 en 4 op de politiewerking, een reflectie over de niet-bewapening van agenten van
politie en een meer specifieke evaluatie van de veiligheidsmaatregelen genomen in het justitiepaleis van
Brussel werden ook geïntegreerd in het onderzoek.

2.2

Onderzoeksbevindingen

Impact van de dreigingsniveaus 3 en 4, periode januari 2015-januari 2016, volgens de bevraagde
politiezones en volgens de Vaste Commissie van de lokale politie
De bevraagde korpschefs zijn van mening dat de maatregelen genomen in het kader van
dreigingsniveaus 3 en 4 een grote impact hebben op de dagelijkse werking van de politiediensten.
gevolgen laten zich voelen op diverse vlakken, gaande van infrastructurele aanpassingen, over
verhoogde druk op de personeelsleden van de politiediensten tot het verminderen van
dienstverlening aan de bevolking.

de
De
de
de

De grotere inzet van het politiepersoneel op het terrein in het kader van bewakingsopdrachten heeft
geleid tot een grotere zichtbaarheid en zou, volgens onze respondenten, dus een positieve impact
moeten hebben op het onveiligheidsgevoel, de criminaliteitscijfers en de overlast. Niettemin zou het
aanwenden van die capaciteit voor deze (nieuwe) taken een negatieve impact hebben op de uitvoering
van de zonale veiligheidsplannen en zouden hun doelstellingen moeilijk verwezenlijkt kunnen worden.
Informatie en communicatie over de genomen maatregelen blijven cruciaal, zeker in het licht van de
verlenging van het dreigingsniveau, en dit om te vermijden dat de waakzaamheid afneemt en om zich
ervoor te hoeden dat de politie op zichzelf terugplooit.
Verscheidene respondenten hebben gewezen op het gebrek aan informatie om tot pertinente
risicoanalyses en dus tot juiste beslissingen te komen. De korpschefs dragen een grote
verantwoordelijkheid, maar sommige van hen zeggen dat ze niet over voldoende informatie beschikken
om hun rol te vervullen.
De VCLP stelt dat het hogere dreigingsniveau en de daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen een
grote invloed hebben gehad op de interventies in de lokale politiezones. Enerzijds hebben de opdrachten
in het kader van de bewakings- en beschermingsopdrachten en de politie-interventies in het kader van
de terreurbestrijding een ongunstige invloed op de basispolitiezorg. Anderzijds zorgt de uitvoering van
de veiligheidsmaatregelen ervoor dat het politioneel optreden slechts onder bepaalde voorwaarden kan
geschieden, wat de capaciteit negatief beïnvloedt.
Nog volgens de VCLP komen de pijlers van de excellente politiezorg onder druk te staan. Voor de
gemeenschapsgerichte politiezorg (cf. ‘community policing’) kunnen de genomen veiligheidsmaatregelen
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voor gevolg hebben dat een reactieve (repressieve) dienstuitoefening wordt ontwikkeld, wat niet strookt
met het politiemodel dat sinds verscheidene jaren in plaats gesteld is. Wat de informatiegestuurde
politiezorg betreft, wijst de VCLP op de moeilijkheid om risicoanalyses te maken gelet op het gebrek aan
concrete, objectieve en gecontextualiseerde informatie.
De VCLP benadrukt ook de niet te verwaarlozen impact van de genomen maatregelen op het welzijn, het
sociale leven en de psychische toestand van de medewerkers.
Na de afkondiging van het dreigingsniveau 4 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een beroep
gedaan op de politiezones om, conform de richtlijn MFO-2, versterking te leveren. Dit leidde tot vragen
over de inzetbaarheid van de algemene reserve van de federale politie en tot een zeker onbegrip (bij
lokale overheden en burgers). De capaciteitsversterking van de politiezones aan de Brusselse zones kon
immers worden gezien als ten koste gaande van hun eigen politiezone.
De respondenten dringen er ook op aan dat dit dreigingsniveau in de tijd beperkt zou blijven want de
situatie is moeilijk houdbaar gelet op de bijkomende maatregelen die een dergelijke evaluatie met zich
brengt.
De respondenten wijzen op het belang om waakzaam te blijven en op het risico dat de aandacht
verslapt. Daarom is het bevorderen van een permanente sensibilisering van de personeelsleden
essentieel, hetzij in de vorm van herhaaldelijke informatiesessies, hetzij tijdens briefings van opdrachten
waarvoor specifieke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. In elk geval vestigen de
respondenten de aandacht op het opstellen van duidelijke richtlijnen ter zake.
Aangezien het dreigingsniveau 3 aanhield, hebben de korpschefs diverse initiatieven genomen met
betrekking tot de op te volgen veiligheidsmaatregelen, maar ze stellen unaniem dat de opvolging ervan
op (middel)lange termijn onhoudbaar is, zowel op individueel vlak als op organisatorisch vlak.
Evaluatie van de samenwerking met de partnerdiensten gedurende de periode van de dreigingsniveaus 3
en 4 door de bevraagde politiezones
Aan de bevraagde politiezones werd gevraagd om de samenwerking met de federale politie, de ADCC,
het OCAD en de gemeentelijke overheden tijdens de periode van verhoogd dreigingsniveau te evalueren.
Verscheidene respondenten hebben gewezen op een gebrek aan informatie en aan evaluatie van de
relevante dreigingen die nodig zijn om beslissingen te nemen. De bevraagde korpschefs zeggen dat ze
een grote verantwoordelijkheid dragen, maar dat ze moeilijk die rol ten volle kunnen vervullen wanneer
ze niet beschikken over volledige en exacte informatie. Hierbij wordt verwezen naar de
dreigingsanalyses van het OCAD, die door sommigen als te algemeen beschouwd worden; ze leveren
onvoldoende concrete elementen aan en bieden bijgevolg geen meerwaarde voor de uitwerking van de
risicoanalyse van de politiezones, terwijl de aanbevelingen van de ADCC soms als onsamenhangend of
tegenstrijdig werden beoordeeld.
De bevraagde politiezones hebben zich uitgesproken over de samenwerking met de federale politie, het
Crisiscentrum en het OCAD inzake informatie-uitwisseling. De meningen daaromtrent lopen uiteen. Voor
sommige politiezones was die uitwisseling positief, voor andere lijkt er geen echte samenwerking te zijn
geweest, hoogstens een uitwisseling van standpunten waarbij er geen unanimiteit is over de kwaliteit
van die uitwisseling. Het leidmotief blijkt het gebrek aan concrete en volledige informatie te zijn die
nodig is voor de uitwisseling tussen de politiezones en hun gemeentelijke overheid en die een conditio
sine qua non is voor het nemen van beslissingen.
De bevraagde politiezones beoordelen de samenwerking met de lokale overheden als positief en wijzen
op het geregeld overleg met de burgemeesters en het politiecollege, waardoor er snel beslissingen
kunnen worden genomen over de aankoop van veiligheidsmateriaal voor het personeel en zelfs over de
aanwerving van extra personeel. De bevraagde korpschefs zeggen bovendien dat ze zich gesteund
voelden door hun bestuurlijke overheden die begrip opbrachten voor de impact die de maatregelen
hadden op de dienstverlening.
Problematiek van de agenten van politie tijdens de periode van verhoogd dreigingsniveau
De bewapening van agenten van politie was voorwerp van heel wat discussie omdat de betrokken
personeelsleden hun opdrachten niet meer mochten vervullen als ze niet vergezeld waren van een
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gewapende collega, wat een niet te verwaarlozen impact zou hebben op de beschikbare capaciteit van
de politiekorpsen.
Op 28 september 2016 werd het wettelijk kader via twee koninklijke besluiten41 en twee ministeriële
besluiten42 aangepast zodat de bewapening van de agenten van politie mogelijk werd. Concreet zal, als
gevolg van die nieuwe bepalingen, elke nieuw aangeworven agent van politie een wapenopleiding
krijgen voordat hij in dienst treedt. Voor de agenten van politie die al in dienst zijn, zal de bewapening
eerst op vrijwillige basis gebeuren; waarbij de eindbeslissing de korpschef toekomt. Binnenkort zal aan
de politiezones gevraagd worden om te schatten hoeveel personen in aanmerking komen voor de
opleiding. De politiezone zal de kosten voor de opleiding van haar personeelsleden moeten dragen.
Inzet van militairen, evaluatie van de steun door de bevraagde politiezones
Er werd ook gepeild naar andere relevante aspecten verbonden aan het verhoogde dreigingsniveau. Zo
werd aan de bevraagde politiezones gevraagd om de impact van de militaire steun op de politiewerking
in te schatten.
Over het algemeen wordt de inzet van het leger als noodzakelijk en als een duidelijke meerwaarde
ervaren, ook al voerden de militairen voornamelijk bewakingsopdrachten aan vaste posten uit. Dankzij
de inzet van militairen was er een grotere zichtbaarheid van veiligheidspersoneel in het straatbeeld, wat
een positieve impact zou hebben gehad op het onveiligheidsgevoel van de bevolking.
Bijna alle respondenten hebben vermeld dat die inzet ook organisatorische gevolgen had en tot meer
flexibiliteit noodzaakte. Zo diende er te worden gezorgd voor een permanente aanwezigheid van
verbindingsofficieren, om als tussenschakel te fungeren tussen het politiepersoneel en het militair
personeel, onder meer wegens de verschillende werkroosters.
Het idee dat door de inzet van militairen de politiezones capaciteit konden vrijmaken om andere
opdrachten te vervullen, blijkt genuanceerd te moeten worden. Enerzijds, omdat, zoals we al hebben
gesteld, de inzet de nodige omkadering en bijstand vereiste. Anderzijds, omdat de militairen werden
ingezet voor bewakingsopdrachten die niet tot de dagelijkse taken van de politiediensten behoren. Die
vrijgekomen capaciteit werd dus niet geïnjecteerd in de uitvoering van dagelijkse politionele opdrachten.
De militaire steun liet wel toe om de inzet van politieambtenaren voor nieuwe taken te beperken en de
facto het presteren van overuren door het politiepersoneel te beperken, om tegemoet te komen aan de
prioriteiten, onder meer in het kader van de verplichting om HyCap te leveren.
‘Casestudy’ betreffende de veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn in het justitiepaleis van Brussel
Tijdens een televisie-uitzending met als titel « La menace terroriste, la Belgique vraiment protégée ? »
werd aangetoond dat de ingevoerde veiligheidsmaatregelen (o.m. in het justitiepaleis van Brussel)
konden worden omzeild zodat gevaarlijke voorwerpen (wapens) konden worden binnengebracht in
beveiligde zones of gebouwen.
De problematiek van de implementatie van bijkomende veiligheidsmaatregelen gebonden aan de
optrekking van het dreigingsniveau komt bij de dagelijkse opdracht die voorbehouden is aan de
politiediensten, die onder meer ondersteund worden door de agenten van het veiligheidskorps van de
FOD Justitie43, die belast zijn met de politie op hoven en rechtbanken die hoofdzakelijk geregeld wordt
door de dwingende ministeriële omzendbrief MFO-144 en artikel 23 van de wet op het politieambt. Enkel
het optreden van de politie heeft het voorwerp uitgemaakt van een gedetailleerde analyse gelet op de
bevoegdheden van het Comité P en van zijn Dienst Enquêtes.
De menselijke en materiële middelen die worden gemobiliseerd om de veiligheid te verzekeren op de
site van het justitiepaleis zijn erg gediversifieerd. De politieverantwoordelijken die dagelijks aanwezig
zijn op de site zijn er vrij tevreden over, hoewel die middelen worden ingezet door vijf verschillende
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Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat het statuut van de agenten van politie betreft en
koninklijk besluit betreffende de bewapening van de agenten van politie – 28 september 2016, BS 4 oktober 2016.
Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot bewapening van de agenten van politie en ministerieel besluit betreffende
de opleiding van de agenten van politie inzake geweldbeheersing – 28 september 2016, BS 4 oktober 2016.
Wet van 25 februari 2003 houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van
taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen, BS 6 mei 2003.
FOD Binnenlandse Zaken / FOD Justitie – Dwingende richtlijn betreffende de politie van hoven en rechtbanken, de
overbrenging van gevangenen en de handhaving van de orde en veiligheid in de gevangenissen in geval van oproer of
onrust (niet gepubliceerd).
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partners die niet onderworpen zijn aan een zelfde gezag maar in permanent contact staan dankzij de
communicatiemiddelen van het ASTRID-netwerk45.
Voor de meeste gerechtsgebouwen die de Campus Poelaert vormen, kan het huidige dispositief dat door
de vijf veiligheidspartners ingezet wordt voldoende lijken, hetzij doordat hun infrastructuur beter
beantwoordt aan de huidige veiligheidsbehoeften, hetzij door de minder gevoelige aard van de
gerechtelijke activiteit die erin wordt uitgeoefend. De maatregelen die in plaats gesteld zijn om het oude
justitiepaleis te beveiligen, bieden daarentegen niet alle nodige waarborgen op doeltreffendheid. De zeer
vele zijingangen en andere tekortkomingen in de infrastructuur maken weinig of niet het voorwerp uit
van veiligheidsmaatregelen. Er zijn bovendien veel, te veel uitzonderingen op de toegangscontroles.
Ondanks deze vaststelling op het vlak van de relatieve zwakte van het beveiligingsdispositief van het
oude justitiepaleis, onderstrepen de politieverantwoordelijken dat er weinig incidenten zijn geweest en
dat wanneer er zich een incident voordoet, dat eerder bijkomstig of anekdotisch is. Niettemin blijft de
kwestie van de veiligheidsbehoeften terugkeren. Welke zijn die behoeften? Geen van onze
gesprekspartners belast met de implementatie van de veiligheidsmaatregelen heeft ons kennisgegeven
van de visie en van de verwachtingen van de actoren s.l. van justitie. Welke zijn de aanvaardbare
risico’s, welke zijn de risico’s die beperkt of weggewerkt moeten worden? Een coherente en
gestructureerde aanpak van de beveiliging van de Campus Poelaert om tegemoet te komen aan de
werkelijke veiligheidsbehoeften ontbreekt. Het veiligheidsgevoel beïnvloeden is één ding, de risico’s
daadwerkelijk verminderen, zelfs sommige risico’s uit de weg ruimen, is iets anders en vereist een
methodische aanpak.
De actoren die de veiligheidsmaatregelen uitvoeren zijn met vijf. Het politiedispositief lijkt zo te zijn
samengesteld dat het in geval van nood ondersteuning kan bieden aan de andere partners. Niettemin
dient te worden onderstreept dat het politiedispositief van de dienst “Surveillance Palais de justice –
Justitiepaleis Toezicht”46 (SPT) van de lokale politie Brussel-Elsene niet aangepast is (geen
systematische of willekeurige politiecontroles aan de ingangen bijvoorbeeld) aan de evolutie van het
dreigingsniveau dat door de overheden wordt uitgevaardigd. Politiedispositieven die gewapende
bescherming bieden worden evenwel punctueel ingezet afhankelijk van de aangekondigde
gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld het houden van een zitting of een proces voor feiten van terrorisme.
Wanneer het dreigingsniveau toeneemt (dreigingsniveau 2 naar dreigingsniveau 3), wordt het leger
echter ingezet en bemant dan drie tot vier vaste posten. Indien het dreigingsniveau in de toekomst zou
stijgen tot 4, zou zeker een coördinatievergadering gehouden worden bij de ADCC om ‘in real time’ in te
schatten welke bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden, aangezien die niet vooraf
bepaald zijn. De politie heeft op deze vaststelling gereageerd door aan te voeren dat de controle van de
toegangen tot het justitiepaleis een bewakingsopdracht is (in de zin van de bewakingswetgeving) die
niet aan de politie toekomt. Volgens de analyse van het Comité P gaat die redenering echter in tegen de
dwingende ministeriële richtlijn MFO-547 die dit type van opdracht regelt naargelang van de
omstandigheden en waarnaar de ADCC trouwens verwijst om al dan niet bepaalde bijkomende
veiligheidsmaatregelen aan te bevelen. De politie rechtvaardigt bovendien de noodzaak om een controle
uit te voeren op de toegang tot het justitiepaleis naar analogie van de versterkte toegangscontroles tot
de politiecommissariaten waartoe beslist werd ingevolge de feiten die zich voordeden in Verviers. Op de
Campus Poelaert nemen de politieambtenaren echter niet rechtstreeks en in eerste lijn deel aan de
tenuitvoerlegging van die maatregel die nochtans hun eigen veiligheid beoogt, aangezien het leger
gedeeltelijk hun plaats inneemt. Indien de risico’s echt zo zijn als wordt gesteld, dan zou het nochtans
aangewezen voorkomen dat gewapende politieambtenaren meer zichtbaar zijn op de strategische
plaatsen want de andere partners die instaan voor de veiligheid beschikken niet over een dergelijke
uitrusting die het mogelijk maakt om onmiddellijk te reageren in geval van gewapende dreiging, behalve
de militairen maar hun inzetmodaliteiten zijn heel wat dwingender.
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ASTRID: communicatiesysteem gebruikt door de politie- en hulpdiensten waarvan een frequentie en draagbare middelen
ter beschikking werden gesteld van de verschillende veiligheidsactoren die werkzaam zijn op de Campus Poelaert.
Dienst die hoofdzakelijk instaat voor de coördinatie van de veiligheidsmaatregelen die gepaard gaan met de uitoefening
van de opdracht van de politie van hoven en rechtbanken.
Ministeriële richtlijn MFO-5 van 23 december 2002 houdende de opdrachten van federale aard uit te oefenen door de lokale
politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en roerende en onroerende goederen (BS
27 januari 2003).
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2.3

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen verbonden aan de
dreigingsniveaus 3 en 4 een grote impact heeft op de dagelijkse werking van de politiediensten, op de
infrastructurele aanpassingen, op de (kwaliteit van de) dienstverlening aan de bevolking, o.m. in termen
van beschikbaarheid en toegankelijkheid van de politiediensten, van opschorting van grootschalige
geplande acties, alsook op het welzijn van het personeel.
De intensieve inzet van het politiepersoneel heeft geleid tot een grotere zichtbaarheid in het straatbeeld,
wat een positieve impact zou hebben gehad op het onveiligheidsgevoel, de criminaliteitscijfers en de
overlast. Niettemin is die aanwending van de capaciteit ten koste gegaan van de uitvoering van andere
taken verbonden aan de zonale veiligheidsplannen, wat de realisatie van bepaalde vooropgestelde
doelstellingen in het gedrang kan brengen. Volgens de VCLP en sommige korpschefs kunnen de
genomen veiligheidsmaatregelen bovendien voor gevolg hebben dat een reactieve (repressieve)
dienstuitoefening wordt ontwikkeld, wat niet strookt met het politiemodel dat sinds verscheidene jaren
in plaats gesteld is, met name de gemeenschapsgerichte politiezorg (cf. ‘community policing’).
Het leidmotief van dit onderzoek kan worden samengevat in twee woorden: informatie en communicatie.
Voor de politiezones zijn dat kritieke succesfactoren, niet alleen intern om het niveau van waakzaamheid
van de personeesleden op peil te houden, maar ook ten aanzien van externe partners met wie een
kwaliteitsvolle informatie-uitwisseling noodzakelijk is om beslissingen te kunnen nemen. Op dat vlak
blijkt dat er inspanningen zouden kunnen worden geleverd teneinde te beschikken over concrete,
relevante en volledige informatie, die nodig is om beslissingen te nemen.

2.4

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan dat:
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rekening wordt gehouden met de impact die de genomen maatregelen, zowel qua aantal als qua
inhoud, kunnen hebben op het in praktijk brengen van de principes van community policing;
bij het nemen van maatregelen rekening wordt gehouden met hun haalbaarheid;
de politiediensten beschikken over de informatie die nodig is om een adequate risicoanalyse te
verrichten;
wordt toegezien op de samenhang van de te nemen maatregelen uitgaande van de
verschillende betrokken diensten;
de informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken partijen op meer gestructureerde
wijze verloopt.
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3

ACHTERSTAND INTERNATIONALE SEININGEN

3.1

Situering en samenvatting van het toezichtsonderzoek

Er werd vastgesteld dat de federale politie een grote achterstand opliep in het vatten van diverse
internationale seiningen (Interpol, Schengen, …) in de ANG. Dit had diverse oorzaken (cf.
personeelstekorten, ICT-problemen, …). De federale politie bestudeerde dit probleem grondig48,
identificeerde een reeks risicodomeinen en startte als gevolg hiervan met een verbeterplan.

3.2

Onderzoeksbevindingen

De opgelopen achterstand karakteriseerde zich als volgt. Er bleek een significante achterstand in de
vatting van buitenlandse seiningen komende van Interpol (IP) in de ANG. Eind 2013 waren er 14.500
van dergelijke achterstallige vattingen van IP-berichten. De prioritaire vattingen, meer in het bijzonder
die waar er een gevaar was voor de fysieke integriteit, probeerde men wel direct uit te voeren. Vooral
problemen van technische aard, maar ook een ernstig personeelstekort bij CGOT (personeelsbezetting
-50% terwijl werklast +40%) verklaren de omvang van deze achterstand. Niet alleen internationale,
maar ook nationale seiningen kenden een achterstand, voornamelijk deze op vraag van de magistratuur
en de Dienst Vreemdelingenzaken. Tot slot kon worden vastgesteld dat de verwerking van nieuwe
buitenlandse Schengenseiningen “onder controle” is, maar dat er nog een belangrijke achterstand is van
5.000 verificaties (A-formulieren) uit het verleden.
Het probleem van deze achterstand moet evenwel in een ruimer kader worden geplaatst. Dit kent voor
een deel zijn oorsprong in het slecht functioneren van de dienst informatieverwerking van de federale
politie (verder CGOT) die verantwoordelijk is voor de uitwisseling en verwerking van operationele
informatie op nationaal vlak (cf. het vatten van gerechtelijke seiningen en de uitgifte van het ‘rechercheen informatieblad’) en voor de informatie-uitwisseling met de instanties op internationaal vlak (cf.
Interpol, Europol, Schengen, …). Deze dienst was een onderdeel van de directie verantwoordelijk voor
het operationele informatiebeheer (verder CGO).
Om aan deze toestand te verhelpen, ondernamen de federale politie, maar ook de AIG, diverse
probleem- en risicoanalyses. Vervolgens werd door de federale politie een plan van aanpak opgesteld.
Vastgesteld werd dat sindsdien de problemen werden aangepakt o.m. door de integratie van de dienst
CGOT binnen de directie CGI, verantwoordelijk voor de internationale politiesamenwerking en de
informatie-uitwisseling.

3.3

Conclusies

Uit dit onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

48



de analyse van de problematiek door de federale politie lijkt, ondanks de eerder korte timing, op
een correcte manier uitgevoerd te zijn. De voorgestelde maatregelen moeten volgens het Vast
Comité P een oplossing kunnen bieden voor de belangrijkste problemen en zijn op sommige
vlakken zelfs innoverend te noemen;



een spijtige vaststelling is evenwel dat de gedetecteerde problemen al gekend waren in het
verleden. Om verscheidene redenen, en dit op diverse niveaus, is nooit echt werk gemaakt van
duurzame, structurele oplossingen. Er was wel de wil om hier iets aan te doen, maar er werd
nooit echt geïnvesteerd in de nodige middelen. Dit slaat zeker niet alleen op de periode net voor
de integratie bij CGI maar ook op die daarvoor;



op basis van de uitgevoerde analyses en van de integratie binnen CGI is een momentum
gecreëerd dat zowel de leiding van de federale politie (cf. commissaris-generaal en
directiecomité) als het personeel moet toelaten om de nodige veranderingen tot uitvoering te
brengen. Positief is dat er concrete maatregelen voorliggen en dat deze blijkbaar ook uitgevoerd
worden op het terrein;

Medio 2014 werd een risico- en functioneringsanalyse afgerond over de werking van het toenmalige CGOT, dienst onder
meer belast met de verwerking van de internationale seiningen en internationale politionele informatie-uitwisseling. De
conclusies en aanbevelingen staan te lezen in een omstandig rapport en werden destijds tevens gepresenteerd aan het
directiecomité van de federale politie. Hierop kreeg CGI de opdracht om nagenoeg alle verbeterpunten progressief en in
functie van de bestaande risico’s aan te pakken, weliswaar rekening houdend met de budgettaire beperkingen.
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het Vast Comité P ervaart het uitwerken van concrete projecten en vooral ook het
implementeren van een duidelijke PDCA-cirkelbenadering als kritieke succesfactoren. De fases
“Plan” en “Do” zijn duidelijk al gestart. Een correcte “Check” en “Act” wenst men te realiseren,
en dan wel op een wijze die verder gaat dan enkel het inplaatsstellen van een stuurbord met
prestatie-indicatoren;



wat de verificatie van de Schengenseiningen (A-formulieren) betreft, is alle achterstand
weggewerkt. Betreffende de Interpolberichten zijn er nog mogelijke risico’s als gevolg van
genomen beleidsopties uit het verleden. Het is blijkbaar de eerste maal in de geschiedenis van
de internationale politionele informatie-uitwisseling (incl. seiningen) dat men de specifieke
problemen ter zake op structurele wijze tracht op te lossen en op te volgen.

3.4

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan dat:
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de inspanningen op het vlak van investeringen in personeel en middelen op langere termijn
worden volgehouden zodat de problemen uit het verleden zich niet herhalen;
er blijvend wordt gewerkt en opgevolgd d.m.v. goede stuurborden waarbij alle fases van de
PDCA-cirkel worden uitgevoerd (Plan-Do-Check-Act). Permanente opvolging en een snelle
bijsturing zijn hierbij essentieel;
bijzondere aandacht wordt geschonken aan het engagement van het personeel. Het is voor hen
de zoveelste analyse/audit op rij en zij zullen moeten geloven in het veranderingstraject;
na de inhaalbeweging wordt verder gewerkt aan de echte uitdaging die bestaat uit het verder
integreren van de internationale informatiehuishouding in de dagdagelijkse tools van de
politiemensen op het terrein (cf. interconnectie in de ANG, uitrol FIND). Idealiter gaat dit
gepaard met een dienstverlening die ofwel dichter staat bij het terrein (AIK – SICAD) ofwel de
mogelijkheid biedt voor het snel en eenvoudig contacteren van een “eenheidsloket
internationale politionele informatie-uitwisseling (SPOC)”;
ten slotte, in dezelfde beweging, wordt ingezet op een kwaliteitscontrole vanuit CGI, ook op de
informatie die niet via haar passeert, maar die uiteindelijk wel haar verantwoordelijkheid moet
zijn.
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4
4.1

DIVERSITEITS- EN ANTIRACISMEBELEID
Situering en samenvatting van het toezichtsonderzoek

In dit onderzoek werd een transversale analyse gemaakt van het interne diversiteitsbeleid en i.h.b. het
antiracismebeleid in 6 geselecteerde settings (cf. infra). De nadruk lag daarbij op het nagaan van een
(schriftelijk vastgelegd) beleid ter zake. Zodoende konden relevante initiatieven, projecten en
maatregelen hieromtrent alsook de voorziene opvolgingsinstrumenten in kaart worden gebracht.
Dit onderzoek is een vervolg op een eerder gevoerd onderzoek naar een intern diversiteitsbeleid en
i.h.b. antiracismebeleid in de PZ Antwerpen. Een samenvatting van dit onderzoek verscheen in het
jaarverslag 2015 van het Vast Comité P. In tegenstelling tot dit eerdere onderzoek werd door het Vast
Comité P beslist in onderhavig onderzoek de gegevens over het beleid ter zake niet verder af te toetsen
aan de beleving, ervaring en opinies hieromtrent van de allochtone medewerkers op de werkvloer. In die
zin kunnen geen uitspraken worden gedaan over het effectief voorkomen van vooroordelen, interne
discriminatie en mogelijk racisme in de onderzochte settings. Met andere woorden, de eventueel
vastgestelde afwezigheid van een gevoerd beleid ter zake vormt geen bewijs van mogelijke interne
discriminatie of racisme. De analyse beoogt evenmin een onderlinge waardering of beoordeling van de
onderzochte settings.
Dit neemt niet weg dat in de beleidsanalyse bepaalde bevindingen uit het eerdere onderzoek m.b.t. het
ervaren en beleven van het beleid bij de doelgroep in de PZ Antwerpen konden worden onderzocht en
voorgelegd aan beleidsverantwoordelijken met als doel informatie te bekomen over hoe men hier op
beleidsmatig vlak in de andere settings mee omgaat. De uitspraken die in dat verband gedaan werden,
betreffen evenwel dan ook in de eerste plaats de zienswijze van betrokkenen.
In de nieuw onderzochte zones of diensten werd naar inspirerende voorbeelden of ‘goede praktijken’
gepeild. Zoals in het voorgaande onderzoek in de PZ Antwerpen, stond dit onderzoek in een positief
perspectief van verdere beleidsverbetering. Maar ook dan vormen de goede praktijken die verderop in
de tekst aan bod komen in de eerste plaats de zienswijzen van de respondenten zelf.
Conform de onderzoeksfasering en -oriëntatie van het eerste onderzoek in de PZ Antwerpen werd vooral
gekeken naar de aanwezigheid van enig (schriftelijk vastgelegd) diversiteitsbeleid en in het bijzonder
antiracismebeleid, en dit met bijzondere aandacht voor het thema van de rekrutering en selectie, voor
een beleid gericht op het behouden en bevorderen van kwaliteitsvolle kandidaten uit de beoogde
doelgroepen, en voor het effectief optreden en beteugelen van intern discriminerend en racistisch
gedrag.
Teneinde enige vergelijking te kunnen maken met het onderzoek in de PZ Antwerpen, werd ervoor
geopteerd om het onderzoeksstramien toe te passen op de volgende zes settings: de PZ Brussel
Hoofdstad-Elsene, de PZ Gent, de PZ Luik, de PZ Charleroi, de PZ Schaarbeek/Sint-Joost-tenNode/Evere (verder afgekort als PZ BruNo) en de federale spoorwegpolitie (SPC).
Brussel, Gent, Luik en Charleroi maken deel uit van de Belgische ‘grootsteden’ en kunnen aldus enige
vergelijkingsbasis hebben met de PZ Antwerpen. Van de PZ BruNo is gekend dat in die zone al beleid
inzake diversiteit en racismebestrijding werd ontwikkeld. Bovendien betreft het eveneens een grote
politiezone met een werkterrein in een grootstedelijke problematiek. Ten slotte werd als zesde setting
voor een dienst van de federale politie gekozen om een ruimer beeld te verkrijgen van de problematiek
die de lokale PZ overschrijdt. Daarbij werd geopteerd voor de federale spoorwegpolitie (SPC), die als
eerstelijnsdienst ook veel in contact komt met het (ook allochtoon) publiek.
In deze settings werd alle relevante beleidsinformatie over het thema verzameld, geanalyseerd en, via
interviews met de korpsleiding en de voor dit thema relevante beleidsverantwoordelijken, verder
afgetoetst. De analyse van het ontwikkelde beleid in de verschillende settings gebeurde transversaal en
in vergelijkend perspectief. Het betreffen m.a.w. geen zes aparte ‘audits’. In die zin is het hoegenaamd
niet de bedoeling de bezochte korpsen op een of andere wijze te rangschikken of te beoordelen. Het
ontbreken van enige verdere empirische toetsing bij de doelgroep zou dit ook niet toelaten. Daarom ook
werd geopteerd voor het brengen van een transversale, thematische rapportage van de onderscheiden
beleidsdoelen en -maatregelen.
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Deze transversale, thematische rapportage werd, in navolging van het onderzoek in de PZ Antwerpen,
geordend volgens de vijf onderdelen van het zgn. COSO-model49. Ook in andere door het Comité P
gevoerde beleidsanalyses werd dit stramien al gevolgd50. Elke organisatie wordt geconfronteerd met
risico’s die het realiseren van beleidsdoelstellingen kunnen hypothekeren. Het COSO-model is een
methode om deze risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Het model laat ook toe om na te gaan of
het management van een organisatie maatregelen heeft genomen opdat de beleidsdoelstellingen kunnen
worden gerealiseerd en er daarbij een intern controlesysteem in plaats werd gesteld om dat te
garanderen.

4.2 Onderzoeksbevindingen
4.2.1 Beleidsontwikkeling en visie op diversiteit
De verzamelde gegevens in de geselecteerde settings wijzen erop dat diversiteit(sbeleid) geen
onbekende is voor de bevraagde korpsen en dienst en dat verscheidene initiatieven op het vlak van bv.
netwerken, vorming, procedures, communicatie e.a. werden en worden ontwikkeld. Deze initiatieven
maken voor twee van de zes settings deel uit van een formeel vastgelegd diversiteitsbeleid op
strategisch niveau van de organisatie. Een van de onderzochte settings (SPC) valt als entiteit onder de
paraplu van een groter geheel (op federaal niveau) waarvoor al een diversiteitsbeleid werd afgekondigd.
Nog een andere setting probeert een begin van beleidsaanpak te realiseren. Deze initiatieven blijken
evenwel vooral gericht te zijn op gender en hebben ook veeleer betrekking op de externe diversiteit.
In die settings waar men al de meeste stappen heeft gezet naar het ontwikkelen van een (visie op)
diversiteitsbeleid blijkt dit deels ingebed en het gevolg te zijn van de eerdere ontwikkeling van een
integriteitsbeleid. Dit laatste kan m.a.w. een goede basis vormen om in de toekomst verder een
diversiteitsbeleid op uit te bouwen. Zulke nadruk op integriteit leidt er naar verluidt ook toe dat het
(voorbeeld)gedrag van de leiding in deze settings niet uit het oog wordt verloren. De betrokken korpsen
duiden het voorafgaand ontwikkelen van een integriteitsbeleid dan ook aan als een vorm van ‘goede
praktijk’. Ook de druk en vraag vanwege de bestuurlijke overheid, denken we bv. aan gevraagde
engagementen in het ZVP, kan voor de noodzakelijke duw in de rug van de PZ zorgen om werk te
maken van een politioneel diversiteitsbeleid.
Uit de bezochte zones of dienst leren we bovendien dat eerdere investeringen in community policing en,
daarmee samenhangend, in een betere relatie met de burger ook zouden renderen voor meer diversiteit
intern. Vooral de inspanningen om daarbij de traditionele, eerder gesloten ‘monolitische’ politiecultuur,
te doen evolueren blijken naar verluidt hierbij een belangrijke sleutel te zijn51. Diversiteit heeft immers
niet enkel betrekking op de ‘kleur’ of afkomst van de medewerker maar ook en vooral op het algemeen
kunnen ‘omgaan met verschillen’ en de meerwaarde hiervan te kunnen waarderen52. Volgehouden
investeringen hierin zouden ook als een mogelijke, na te volgen, ‘goede praktijk’ kunnen worden
begrepen. Om het belang van deze bevolkingsgerichte werking te benadrukken, werd de zaak ook
omgedraaid: kan het investeren in medewerkers die makkelijker met allochtone burgers kunnen
communiceren wel veel opleveren zonder tegelijk een beleid te voeren dat deze communicatie
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Het COSO-model bestaat uit vijf onderdelen of niveaus die kunnen worden afgetoetst. Er is het niveau van de
controleomgeving waar de beleidsdoelen worden ontwikkeld en die coherent en consistent moeten zijn voor de ganse
organisatie in al haar geledingen, niveaus en settings. Daarbij kan ook worden verwezen naar wat in de wetenschappelijke
literatuur aan voorwaarden wordt vooropgesteld opdat een integriteitsbeleid effectief kan zijn, nl.: (a) beleidsconsistentie,
(b) een goede onderbouwing, (c) fairness, (d) adequate instrumentatie met bijzondere aandacht voor een stimulerende
strategie, (e) blijvende aandacht voor de morele fitheid van de medewerkers en ten slotte (f) een adequate institutionele
verankering. De effectiviteit van een diversiteitsbeleid kan aan dezelfde voorwaarden worden afgetoetst. Zie VAN
TANKEREN, M., Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er is en wat ertoe doet, Amsterdam/Apeldoorn,
VU/Politie & Wetenschap, 2010, p. 175-176. Vervolgens is er de risicoanalyse waar de mogelijke problemen of schendingen
voor de ganse organisatie in kaart worden gebracht. Verder zijn er de controleactiviteiten met de diverse maatregelen die
dienen te worden genomen opdat de doelen kunnen worden bereikt. In dit geval worden daarbij, conform de
onderzoeksvragen, ook de maatregelen onderzocht op het vlak van rekrutering en selectie van medewerkers en op het
vlak van het effectief beteugelen van discriminatie en racisme. Er is ook het onderdeel van de informatie en communicatie
over het beleid en de genomen maatregelen. Ten slotte is er de monitoring of opvolging en mogelijke bijsturing van het
gevoerde beleid. Gegevens uit de 6 settings worden volgens deze ordening transversaal verwerkt. Voor meer uitleg over
COSO, zie ook http://www.coso.org/.
Bv. de onderzoeken van het Comité P op het vlak van integriteitsbeleid in o.a. de PZ Antwerpen en de PZ Borgloon (zie bv.
jaarverslagen Vast Comité P 2011, pp. 45-50, 2012, pp. 53-59).
K. DEPOVERE & L. VANDERWAEREN, Politie en diversiteit. Een toetsing aan de praktijk, Handboek Politiediensten, afl. 85,
217, 23 april 2008, pp. 1-20, p. 5.
Zie ook voor buitenlandse voorbeelden B. BOWLING et al., Policing minority ethnic communities, in, T. NEWBURN,
Handbook of Policing, Devon, Willan Publishing, 2008, pp. 611-641, p. 611.

deel V: toezichtsonderzoeken

valoriseert in de dagelijkse werking? Een diversiteitsbeleid wordt m.a.w. niet gerealiseerd in een
beleidsmatig en organisatorisch vacuüm. De visie op de organisatie van politie en de relatie politiebevolking zijn minstens even belangrijke elementen om de legitimiteit van politie te bevestigen of te
verbeteren. Meer medewerkers met een etnische achtergrond willen aanwerven zonder zich te bezinnen
over welke ‘politieservice’ zij moeten leveren aan de burger leidt zeker niet vanzelf tot meer externe
diversiteit en dus tot meer politielegitimiteit. In die zin kunnen terloops vragen worden gesteld bij de
automatische veronderstelling dat het aanwerven van meer ‘allochtone’ medewerkers een wondermiddel
voor alles zou kunnen zijn53.
Een effectief diversiteitsbeleid behoeft verder een gedegen probleem- en risicoanalyse. Allereerst blijkt
dat in de bezochte settings veelal niet is geweten hoeveel medewerkers van allochtone origine er zijn.
Hoogstens een schatting kon worden gegeven. Enkel de PZ BruNo stelde hierop een duidelijk zicht te
hebben. Het aandeel van medewerkers met migratieachtergrond is in deze PZ ook beduidend hoger dan
in de andere settings. Indien de doelgroep niet gekend is, kan deze ook maar moeilijk worden bevraagd
in functie van zulke probleem- en risicoanalyse. De afwezigheid van enige probleemanalyse houdt verder
verband met het risicobewustzijn bij de leiding voor mogelijke problemen met discriminatie en racisme.
Die was in het algemeen vrij beperkt te noemen. Wat daarbij mogelijk meespeelt, is het feit dat de
korpsleiding zelf veelal autochtoon en mannelijk is, en bijgevolg zelden persoonlijk met vooroordelen of
discriminatie wordt geconfronteerd. De mogelijke blinde vlekken die daarmee gepaard gaan, onbewust
of onbedoeld, bevorderen de alertheid voor en de betrokkenheid bij het gegeven niet altijd. Dit kan
bijdragen tot het ontbreken van een detectiebeleid bv. via actieve registratie van gegevens via
meldingen, klachten en dies meer via bevoegde diensten zoals DIT, HRM, psychosociale diensten e.a.
Een correcte beeldvorming wordt dan erg moeilijk. Hoe allochtone medewerkers het intern klimaat ter
zake ervaren blijft veeleer giswerk. De aanwezigheid van meer allochtone medewerkers intern verhoogt
daarentegen wellicht de algemene alertheid en betrokkenheid. Het scherpt in het bijzonder de rol van de
leiding aan bij het tegengaan en bijtijds beteugelen van schendingen. De PZ Gent integreert integriteit
bv. daarom in de ganse cascade van plannings- en evaluatiegesprekken van leiding tot basiskader. De
idee zou kunnen zijn dit gelijkaardig te doen voor diversiteit. Voor de federale politie in het algemeen
kan worden verwezen naar een interne nota54 van de commissaris-generaal (CG) hieromtrent en waarbij
een scherpe analyse van UNIA als basis werd genomen voor een aantal gelijkaardige beleidsinitiatieven.
Die nota wijst daartoe op het belang van de integratie van diversiteitsdoelstellingen in het HRcompetentie- en loopbaanbeleid.55 Dit bevestigt het belang van de in vorig diversiteitsonderzoek
geformuleerde aanbeveling m.b.t. een grotere rol van het human resources (evaluatie)beleid in het
toezicht en de controle op mogelijke interne discriminatie en racisme56. Uit meer risicobewustzijn,
betrokkenheid en alertheid kan ook meer aandacht groeien voor het valoriseren van de ‘troeven’ en
competenties van allochtone medewerkers. Er is binnen de politie immers ook grote nood aan een
positiever perspectief op diversiteit en de meerwaarde die deze kan bieden voor de organisatie en de
inbedding van politie in de samenleving.
Een risicoanalyse, als tweede schakel en voorwaarde van een effectief beleid, brengt in kaart waar de
meeste risico’s bestaan, waardoor de doelstellingen inzake diversiteit intern en extern niet kunnen
worden gerealiseerd. Met andere woorden, waar in het bijzonder de meeste kans en gevaar bestaan op
mogelijke discriminatie en racisme. Daarnaast veronderstelt een effectief beleid ook coherentie, d.w.z.
een consequente vertaling van de doelstellingen doorheen de ganse organisatie, toegepast in alle
functies, graden, afdelingen en geografische settings (wijken bv.). Aan beide zaken ontbreekt het
vooralsnog in de meeste bezochte settings. Opnieuw maakt dit het erg lastig om een correct beeld van
de toestand te verkrijgen. De settings waar zulke analyse en doorvertaling al gebeurden op het vlak van
integriteit blijken het meeste potentieel te bezitten om tot een vergelijkbare oefening inzake diversiteit
te komen.
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E. CASHMORE, The experiences of ethnic minority police officers in Britain: under-recruitment and racial profiling in a
performance culture, Ethnic and Racial Studies, Vol. 24, Nr. 4, 2001, pp. 642-659, p. 654.
COMMISSARIAAT-GENERAAL FEDERALE POLITIE, Diversiteitsbeleid van de federale politie, tijdelijke nota CG-2015/4096,
1/10/2015, 3p. + Algemeen kader voor het diversiteitsbeleid van de federale politie, 7p.
Ook uit incidenten voorheen met integriteit leerde SPC om de (middenkader)leiding nauwer te laten toezien op de
dagelijkse werking.
Zie VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN, Jaarverslag 2015, Brussel, 2016.
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Kortom, als er in de onderzochte settings al een formeel vastgelegd diversiteitsbeleid bestaat, dan blijft
een grote nood bestaan aan zowel een heldere visie op wat men hierbij wil bereiken (de finaliteit ervan)
als een verdere en coherente ontplooiing en inbedding van deze visie doorheen de ganse organisatie, in
het bijzonder via het middenkader tot bij de operationele werking. Zo niet, dreigt het geheel al te veel
een ad-hockarakter te behouden. Het maakt het tevens vrijwel onmogelijk om (ook vanuit een externe
positie) een klare kijk op de mogelijke omvang van de problematiek te krijgen. Het belemmert eveneens
een positieve insteek daar niet geweten is welke kansen en troeven de interne diversiteit in de
organisatie kan bieden.

4.2.2 Genomen maatregelen
Dezelfde vaststellingen kunnen worden gedaan op het vlak van de uitgewerkte maatregelen. In alle
betrokken korpsen en diensten zijn er maatregelen en procedures ontwikkeld. Bij de maatregelen die
door de leiding (cf. middenkader) werden genomen, kon zowel een beteugelende als sensibiliserende
oriëntatie (cf. supra) worden vastgesteld. Maar door de afwezigheid van een bredere visie en dito
uitgewerkte risicoanalyse blijken ook deze veeleer een ad-hockarakter te hebben. Opnieuw blijkt er nood
aan een verdere inbedding van de verschillende punctuele maatregelen of procedures in een coherent en
globaal beleid voor de ganse organisatie. Dat geldt in het bijzonder voor de concrete aanpak en
beteugeling door de operationele leiding (cf. middenkader) van discriminatie en racisme op de
werkvloer.
Weinig maatregelen blijken voorlopig te zijn genomen op het vlak van (gerichte) rekrutering, selectie en
HR-beleid en retentie (medewerkers kunnen houden). Het kunnen aantrekken en houden van diverse
medewerkers is nochtans een eerste voorwaarde om tot een diverser korps te komen. Wat de
rekrutering betreft, wijst de PZ BruNo op haar algemene (en naar verluidt renderende) inspanningen
inzake een goede relatie politie-bevolking alsook op de aantrekkelijke werkvoorwaarden als troeven om
(ook) allochtone medewerkers aan te trekken. De PZ Gent zoekt momenteel naar alternatieve manieren
om een kwaliteitsvoller profiel van allochtone kandidaten te bereiken en plant daarvoor actieve
rekruteringsacties op andere plaatsen en locaties (hogescholen, jeugdhuizen e.a.). De politiezones Gent
en Brussel Hoofdstad-Elsene kijken daarbij ook reikhalzend uit naar de resultaten van het pilootproject
lokale rekrutering in Antwerpen. Ze zijn vragende partij om dit ook te mogen opstarten. Retentie in de
vorm van een gedegen loopbaanbeheer voor allochtone (en alle andere) medewerkers vormt nog een
grote uitdaging bij de politie, niet het minst omdat vele HR-departementen blijkbaar nog steeds
georganiseerd zijn als personeelsdiensten die dossiers vooral vanuit administratief oogpunt beheren. De
PZ BruNo blijkt de langste traditie te hebben in een gerichter HR-loopbaanbeheer en dit als erfenis van
haar gelijke kansen- en ‘high potential’-beleid t.a.v. vrouwelijke medewerkers. Waardevolle
medewerkers op zichtbare plaatsen zetten met doorgroeipotentieel blijkt, volgens onze
gesprekspartners, hierbij ook als een ‘goede praktijk’ te kunnen worden aanzien. Daarbij dienen dan wel
mogelijke ‘status- en rolconflicten’ in hoofde van de betrokken medewerkers in acht genomen. Dat wil
zeggen dat de sociale positie die iemand inneemt, na promotie bv., niet steeds aanvaard wordt en dus
niet overeenstemt met de positie die aan iemand in de organisatie werkelijk toegekend wordt.
Met betrekking tot het informatie- en communicatiebeleid over het thema en de verdere monitoring en
evaluatie van de genomen maatregelen kunnen dezelfde conclusies worden getrokken. Initiatieven
worden her en der genomen, maar eerder ad hoc en niet beleidsmatig ingebed.
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4.3 Conclusies
Diversiteit(sbeleid) blijkt geen onbekende te zijn voor de onderzochte entiteiten en verschillende
initiatieven en maatregelen werden in dat verband genomen. Maar hoewel het in een aantal gevallen
deel uitmaakt van een formeel vastgelegd beleid, ontbreekt vooralsnog een voldragen en allesomvattend
beleid ter zake. De afwezigheid van een gedegen probleem- en risicoanalyse, en mogelijk ook de
afwezigheid van een aangevoelde noodzaak hiertoe, zijn daar belangrijke redenen voor. Zulke
afwezigheid maakt het moeilijk om een klare kijk te krijgen op de prevalentie van mogelijk
discriminerend en racistisch gedrag intern. De genomen initiatieven en maatregelen hebben bijgevolg
een eerder ad-hockarakter. Dit geldt ook voor de in dit onderzoek specifiek opgevolgde thema’s als
rekrutering en selectie en het retentiebeleid.
Dat niet steeds de dringende noodzaak van een diversiteitsbeleid wordt begrepen, levert niet enkel
risico’s op voor het niet tijdig opmerken van interne discriminatie en mogelijk racisme, maar laat ook
kansen liggen om de troeven van een meer divers korps te valoriseren. Het is nochtans het dagelijkse
politiewerk dat zich afspeelt in een toenemend diverse samenleving die daarbij het meest gebaat zou
zijn.

4.4 Aanbevelingen
Om aan het vastgestelde ad-hockarakter van het onderzochte diversiteitsbeleid in de geselecteerde
settings te kunnen remediëren, wordt in zijn algemeenheid verwezen naar de door het Vast Comité P
eerder gedane aanbevelingen over het interne diversiteitsbeleid van de PZ Antwerpen. In het bijzonder
denken we daarbij aan o.m. de nood aan een verdere en meer coherente beleidsontwikkeling intern de
politieorganisatie van dit beleid, aan de cruciale rol van het ‘middle management’ om de beleidsprincipes
in praktijk te brengen en, ten slotte, aan de nood om via een andere vorm van rekrutering en selectie
het aandeel van medewerkers met een migratieachtergrond significant en snel op te trekken. Voor een
volledig overzicht van die aanbevelingen wordt verwezen naar het jaarverslag 2015 van het Vast
Comité P57.

57

Aangezien onderhavig onderzoek veel beperkter was, leverde het minder vaststellingen op die aanleiding kunnen geven tot
aanbevelingen. Bovendien bleek het diversiteitsbeleid in de onderzochte settings minder ver ontwikkeld. Bijgevolg kunnen
niet alle van de eerder gedane aanbevelingen zomaar worden getransponeerd naar de settings in dit onderzoek. De
verwijzing naar de eerder gedane aanbevelingen voor de PZ Antwerpen moet dan ook in haar algemeenheid en in een
positief perspectief van mogelijke inspiratiebron voor een verdere beleidsontwikkeling in de materie worden begrepen.
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5
5.1

TUSSENKOMST VAN HET SNELLE RESPONS TEAM (SRT) VAN DE
PZ ANTWERPEN MET DE FN 303 IN EEN JEUGDINSTELLING
Situering en samenvatting van het toezichtsonderzoek

Op 1 november 2015 gebruikt een SRT-team van de PZ Antwerpen de FN 303, een less lethal wapen dat
een projectiel afschiet door middel van een persluchtmechanisme, tegen een 14-jarig Syrisch meisje dat
verblijft in het onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (OOOC) VZW Elegast. Die interventie
veroorzaakte veel commotie in de pers. Het Vast Comité P besloot hierop om, gezien de kwetsbare
positie van de minderjarige die het voorwerp van de interventie was, een onderzoek te openen.

5.2

Onderzoeksbevindingen

Op 1 november 2015 komt bij de 101-centrale Antwerpen een oproep binnen vanuit het OOOC van de
VZW Elegast. De 101-centrale verwittigt vervolgens de PZ Antwerpen dat een meisje agressief met een
stuk glas aan het zwaaien is en dat de instelling snel politie ter plaatse wil daar ze vreest dat de situatie
zal escaleren. Er worden twee interventieploegen ter plaatse gestuurd en de coördinatieofficier neemt
eveneens de beslissing om het SRT te sturen aangezien er sprake is van wapenvertoon en een risico op
escalatie. Er wordt tussen de ter plaatse gekomen interventieploegen en de jeugdinstelling nauwelijks
gecommuniceerd. Ook de communicatie tussen de minderjarige en de politie lukt niet echt. Het meisje
wordt gesommeerd om het stuk glas te laten vallen. Zodra ter plaatse aangekomen, vraagt het SRT ook
aan het meisje om het glas te laten vallen. Als ze daar geen gevolg aan geeft, schiet een lid van het SRT
vervolgens een projectiel af met het bewuste wapen ‘FN303’. Dit schot wordt mede ingegeven door het
feit dat de minderjarige zichzelf ernstig zou kunnen verwonden met de glasscherf. Het meisje is gezien
haar positie in de ruimte moeilijk te benaderen. Ze haalt ook uit met de scherf wanneer ze benaderd
wordt door de politie. Na het schot zakt het meisje in elkaar en begint te roepen van de pijn. Twee
politiemensen stappen op haar af, nemen het glas weg en boeien haar op de rug. Al vrij vlug arriveert
een medisch team ter plaatse. Het meisje stapt onder begeleiding van de politie zelf naar de uitgang.
Vervolgens wordt ze met de ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. Het minderjarige meisje is
na verzorging in het ziekenhuis en na verhoor door de politiediensten niet meer welkom in de instelling.
Het SRT gebruikte bij de interventie het wapen FN 303. Dat wapen werkt met een persluchtmechanisme
en niet op basis van een ontsteking. Het is daarom geen vuurwapen. Het werkt halfautomatisch, schot
per schot en is enkel geschikt om specifieke zgn. less lethal of ‘minder dodelijke’ projectielen af te
schieten. De capsules spatten uiteen bij een impact en zijn ontworpen om niet te penetreren. De FN 303
schakelt de getroffen persoon niet (langdurig) uit, zodat er onmiddellijk na de impact van het projectiel
overgegaan moet worden tot immobilisatie van die persoon. Aangezien het geen vuurwapen is, zijn de
bepalingen over het vuurwapengebruik opgenomen in artikel 38 van de Wet Politieambt niet van
toepassing. Er bestaat m.a.w. geen specifiek wettelijk kader dat de inzet van dergelijke wapens regelt,
zodat teruggevallen moet worden op het algemeen wettelijk kader voor het gebruik van dwangmiddelen
en geweld, zijnde de artikelen 1 en 37 van de Wet Politieambt en de wetgeving rond de wettige
verdediging.
Er zijn op nationaal noch regionaal vlak evenmin richtlijnen of procedures aangaande tussenkomsten
van de politiediensten in jeugdinstellingen. Op het ogenblik van het incident had de PZ Antwerpen ook
geen protocol, werkafspraken of structureel overleg met de jeugdinstellingen aangaande politionele
tussenkomsten.
Naar aanleiding van het incident in de instelling heeft er nadien een constructief overleg plaatsgevonden
tussen de korpsleiding van de PZ en het Agentschap Jongerenwelzijn en hebben zij een gezamenlijke
werkgroep opgericht. De resultaten van die werkgroep, die evenwel pas beschikbaar waren na het
afsluiten van het onderzoek door het Comité P, komen erop neer dat zowel de communicatie
gestroomlijnd werd als een procedure werd uitgeschreven voor de aanpak van een incident in een
voorziening. De basisprincipes hiervan werden vervat in het “Basisdocument werkgroep LPA –
Agentschap Jongerenwelzijn: Interventie politie agressie-incident in het kader van jongerenwelzijn”. Wat
de communicatie betreft, zal een noodoproep vanuit de instelling worden geregistreerd bij het CIC
Antwerpen. Daarbij zal de oproeper gebruik maken van een checklist zodat alle essentiële informatie
zeker meegegeven wordt. Bovendien dient de voorziening ervoor te zorgen dat een personeelslid op de
hoogte is van het incident en optreedt als enig aanspreekpunt of ‘single point of contact’ (SPOC) voor de
politie. Laatstgenoemde begeleidt de politie tot bij de minderjarige. Wat de aanpak van het incident
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betreft, werd een in de toekomst te volgen stroomdiagram opgesteld. De politie zal pas verwittigd
worden indien de instelling de situatie zelf niet meer aankan. Is er geen acuut gevaar, dan zal bij
aankomst van de politie de begeleider een laatste poging ondernemen om de situatie op te lossen. Lukt
deze laatste poging niet of is er acuut gevaar, dan neemt de politie de regie over. Wanneer de politie
overneemt, zal zij de methodiek van de graduele opbouw van geweld toepassen. De nadruk wordt
hierbij gelegd op het legaliteitsbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en het
welzijn op het werk.

5.3

Conclusies

Een inzicht in de beweegredenen van het minderjarige meisje had – althans in theorie – mogelijk tot een
andere oplossing kunnen leiden. Gezien de aard van de oproep en de situatie ter plaatse was er echter
weinig of geen ruimte om deze context nog te kunnen schetsen. Bovendien was er geen of slechts zeer
beperkte communicatie (mogelijk) tussen de politiediensten en de minderjarige, waardoor ook hier haar
beweegredenen niet tot uiting kwamen. Inzicht in het waarom van de situatie, gekoppeld aan de
verwachtingen van de instelling met betrekking tot het politieoptreden, had aan deze interventie
mogelijk een andere wending kunnen geven.
Er is geen specifiek wettelijk kader voorhanden dat het gebruik van de FN 303 regelt. Het ingrijpen met
behulp van de FN 303 werd desalniettemin ingegeven vanuit het oogpunt te beletten dat de
minderjarige zichzelf ernstige verwondingen zou toebrengen. De PZ Antwerpen beroept zich hierbij op
de noodtoestand voor het aanwenden van de FN 303 en stelt dat niet tussenkomen mogelijk schuldig
verzuim zou uitmaken. Dat moet tussengekomen worden om te beletten dat een minderjarige zichzelf
zware verwondingen toebrengt, staat buiten discussie. Uiteraard is de opportuniteitsafweging over het
inzetten van de FN 303 afhankelijk van situatie tot situatie. In casu kwam uit deze
opportuniteitsbeoordeling van de politie naar voor dat het gebruik van de FN 303 deze situatie op de
best mogelijke manier zou oplossen, rekening houdend met het beperken van het risico op ernstige
verwondingen bij de betrokken partijen.
Positief is dat er uit het incident lessen werden getrokken en dat de PZ Antwerpen en het Agentschap
Jongerenwelzijn in een constructieve sfeer rond de tafel zijn gaan zitten om samen te werken aan de
communicatie en aan het optreden van de politie binnen een jeugdinstelling. De gemaakte
werkafspraken zullen ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor toekomstige interventies.

5.4

Aanbevelingen

Vanuit de vaststelling dat een aantal zeer algemene principes dienen worden vastgelegd die de wijze van
tussenkomen door de politie in een jeugdinstelling regelen, beveelt het Vast Comité P aan dat voor
dergelijke interventies vooraf vastgelegde werkafspraken worden uitgewerkt tussen de instelling(en) en
de politiedienst(en).
Hoewel het risico voor de politiemensen en de minderjarige op ernstige verwondingen beperkt werd door
de inzet van de FN 303 in de instelling, beveelt het Vast Comité P aan dat met terughoudendheid wordt
opgetreden bij het gebruik van een dergelijk wapen op minderjarigen in het algemeen en binnen een
jeugdinstelling in het bijzonder. De psychische impact die een dergelijk wapen kan hebben, dient
alleszins ook mee in rekening gebracht te worden bij de beoordeling voorafgaand aan het aanwenden
van dergelijk wapen.
Verder blijkt er geen specifiek wettelijk kader voorhanden te zijn dat het gebruik van de FN 303 regelt.
In het licht van deze nieuwe vormen van bewapening, waarbij bijvoorbeeld ook aan stroomstootwapens
gedacht wordt, beveelt het vast Comité P de uitwerking aan van een dergelijk kader opdat duidelijkheid
wordt gecreëerd over de omstandigheden waarin het gebruik van een dergelijk wapen gerechtvaardigd
is.
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6
6.1

SCHADEVERGOEDING AAN BURGERS VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR
POLITIEAMBTENAREN
Klachtonderzoeken

De Dienst Enquêtes P heeft het afgelopen jaar een aantal onderzoeken gevoerd naar klachten van
burgers die schade hadden geleden na een politionele interventie. Enkele casussen:
In een eerste dossier waren de lokale politie, de federale gerechtelijke politie en de speciale eenheden
van de federale politie betrokken. Er werden twee huiszoekingen op heterdaad uitgevoerd onder leiding
van de procureur des Konings, die eveneens ter plaatse afstapte.
Uit onderzoek blijkt dat de politiediensten volkomen wettelijk en correct handelden bij de uitvoering van
die huiszoekingen, zodat hun burgerlijke aansprakelijkheid niet in het gedrang komt. In dat geval kan
teruggevallen worden op het cassatiearrest van 24 juni 2010 waarbij het Hof zich baseert op het
algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. De onevenredig
nadelige gevolgen van een op zich rechtmatige dwangmaatregel op goederen in het raam van een
strafrechtelijk onderzoek dienen dan gelijk over de gemeenschap te worden verdeeld.
Wat de beschrijving van de aangerichte schade betreft die ontstaan was naar aanleiding van het
binnendringen van de woning door de speciale eenheden, beperkte de vaststellende politie-eenheid zich
tot het beschrijven van deze schade in de door haar opgestelde processen-verbaal. Nadien werd in het
kader van de nazorg een afzonderlijk verslag opgesteld over deze schade en werden de nodige foto’s
hierbij gevoegd. Moest de schadelijder evenwel zelf geen dossier ingediend hebben, de politiedienst zou
geen verdere stappen hebben gezet in de richting van een schadevergoeding. Duidelijk is dus dat de
schadelijder onvoldoende werd ingelicht omtrent de te nemen administratieve stappen om uiteindelijk
een schadevergoeding te verkrijgen. De politiedienst kon hierbij meer initiatief aan de dag gelegd
hebben zodat de schadelijder uiteindelijk wel vergoed zou worden.
In een tweede dossier voerde een politiezone een huiszoeking uit op het grondgebied van een andere
politiezone (PZ). De schadelijder stelde bij thuiskomst vast dat de politie een huiszoeking had uitgevoerd
waarbij o.m. de toegangsdeur beschadigd werd. Hierop contacteerde hij de dienst 101, waarop hij op
zijn beurt opnieuw gecontacteerd werd door de lokale politie van zijn woonplaats. Schadelijder werd
door deze ingelicht dat een andere PZ de huiszoeking uitgevoerd had. Schadelijder wenste vervolgens
een klacht in te dienen tegen deze PZ, maar de politie van zijn woonplaats wenste geen klacht op te
nemen en verwees hem door naar deze andere PZ.
Schadelijder nam dan contact op met de PZ politiezone die de huiszoeking uitvoerde. Deze laatste had
de schade wel genoteerd in het proces-verbaal, maar verder geen inspanningen gedaan om de
schadelijder te vergoeden.
Om zich toegang te verschaffen tot de woning, maakte de PZ nl. gebruik van een koevoet en werd er
eveneens tegen de deur geschopt. Gezien het vermoeden dat er niemand thuis was, kan de vraag
gesteld worden of niet beter een beroep gedaan was op een slotenmaker om de schade zo veel mogelijk
te beperken. Bovendien bleek - hoewel het adres vermeld op het huiszoekingsmandaat correct was –
een naastgelegen wooneenheid het eigenlijke doel van de huiszoeking. Ook hier rijst de vraag of dit niet
had kunnen opgemerkt worden bij een betere voorbereiding van die huiszoeking. Ten slotte kon de
tussenkomende PZ op zijn minst haar contactgegevens achtergelaten hebben zodat de schadelijder
onmiddellijk wist tot wie zich te wenden. Zelfs na contactname met de betrokken PZ had de schadelijder
nog steeds geen dossiernummer gekregen dat hem kon toelaten een schadevergoeding aan te vragen.

6.2

Toezichtsonderzoek

Naar aanleiding van diverse klachten en bevindingen in dergelijke, zoals hierboven vermelde
onderzoeken, stelde het Vast Comité P vast dat de politiediensten onvoldoende aandacht hebben voor
het herstel of de vergoeding van de schade die zij aanrichten naar aanleiding van hun tussenkomsten.
Vaak wordt door de politiediensten gesteld dat de schade die veroorzaakt wordt door de politiediensten
een zaak is tussen de eigenaars en justitie, en dit met andere woorden gerechtskosten zijn. Dit is echter
niet steeds het geval.
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Wie deze schade uiteindelijk zal vergoeden, is afhankelijk van de volgende factoren:





het al dan niet foutief handelen van politiediensten;
wie de schadeveroorzakers zijn – lokale of federale politie;
de aard van de opdracht – bestuurlijke of gerechtelijke politie en;
de mate waarin de schadelijder zelf het onderwerp is van de politietussenkomst.

6.2.1 Onderzoeksbevindingen
Wanneer de schade te wijten is aan een foutief optreden van de politiediensten, geldt artikel 47 van de
Wet op het Politieambt58. Wat de foutaansprakelijkheid van de politiediensten betreft, geldt daardoor
een analoge regeling als deze opgenomen onder artikel 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek (BW). Dit
brengt met zich mee dat aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384, derde lid BW moet voldaan
zijn. Er moet dus schade zijn aan derden door een buitencontractuele fout van een politieambtenaar en
die fout moet begaan zijn in de uitoefening van de functie waarin de politieambtenaar aangewend
werd59.
Bij de foutaansprakelijkheid of aquiliaanse aansprakelijkheid rust een onweerlegbaar vermoeden van
fout op de Staat, de gemeente en de meergemeentepolitiezone. Zij kunnen slechts aan de vergoeding
van de schade ontkomen indien zij kunnen bewijzen dat niet aan de toepassingsvoorwaarden van
artikel 1384, derde lid BW is voldaan. Bijvoorbeeld wanneer er geen fout is - in oorzakelijk verband met
de schade, wanneer de fout geen verband houdt met de uitoefening van de functie of wanneer de fout
werd begaan door overmacht, door een derde of nog door de benadeelde zelf60. In het geval van
foutaansprakelijkheid worden zowel de materiële schade, de lichamelijke schade, de psychische schade
als de morele schade vergoed.
Wat de instantie betreft die de schade zal vergoeden, dient bij een foutief optreden in principe het
onderscheid gemaakt te worden tussen de federale en de lokale politie. Voor de foutaansprakelijkheid
van de federale politie komt de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie van de Veiligheid en
Preventie, Directie Geschillen en Juridische Ondersteuning tussen bij de afhandeling van de schade. Voor
de lokale politie zijn de gemeente of de meergemeentepolitiezone als rechtspersoon aansprakelijk voor
de vergoeding van schade voortvloeiend uit een foutief politioneel optreden. Om hun aansprakelijkheid
te dekken, hebben ze de mogelijkheid om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een
verzekeraar. Indien men evenwel tot een minnelijke regeling kan komen met de schadelijder, zal,
afwijkend van deze algemene procedure, de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie,
Dienst Gerechtskosten tussenkomen voor de materiële schade, en dit ook in geval van een foutief
optreden van de federale of de lokale politie in de uitvoering van hun gerechtelijke opdrachten.
In een aantal gevallen brengt een rechtmatig handelen van de overheid waarbij schade wordt
veroorzaakt eveneens de verplichting mee om deze schade te vergoeden. Deze objectieve
aansprakelijkheid werd voor een beperkt aantal situaties door de wetgever uitgewerkt. Voor de schade
veroorzaakt tijdens een rechtmatig uitgevoerde huiszoeking had de Koning eveneens in een dergelijke
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Art. 47 WPA: “De Staat is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de politieambtenaren - van de federale politie - in
de functies waarin hij hen heeft aangewend, net zoals de aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door
toedoen van hun aangestelden.
De Staat is eveneens aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de - verbindingsambtenaren bedoeld in artikel 134
van de provinciewet - in de functies waarin hij hen heeft aangewend, net zoals de aanstellers aansprakelijk zijn voor de
schade aangericht door toedoen van hun aangestelden.
De Staat is eveneens aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de politieambtenaren en de leden van het
administratief en logistiek kader, aangeduid bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie, in de
functies waarin hij hen heeft aangewezen, net als de aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door toedoen
van hun aangestelden.
De gemeente of desgevallend, de meergemeentezone is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de
politieambtenaren van de lokale politie in de functies waarin de Staat, de gemeente of de meergemeentezone hen heeft
aangewend, net zoals de aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door toedoen van hun aangestelden.
De gemeente of desgevallend, de meergemeentezone kan verhaal nemen op de Staat voor de schade veroorzaakt door
een politieambtenaar van de lokale politie bij opdrachten die de Staat hem heeft toevertrouwd.
De Koning bepaalt de bevoegde overheid betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid voor de politieambtenaren die door
een andere dienst worden aangewend.
De Koning bepaalt tevens in welke gevallen de politieambtenaren door een andere dienst zoals bedoeld in het zesde lid
worden aangewend”.
A. VAN OEVELEN, “Overheidsaanprakelijkheid voor ambtsfouten van magistraten en van politieambtenaren”, Vigiles 2012,
(273) 291.
A. VAN OEVELEN, “Overheidsaanprakelijkheid voor ambtsfouten van magistraten en van politieambtenaren”, Vigiles 2012,
(273) 297-298.
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regeling voorzien met het KB van 27 april 2007 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten
in strafzaken61. Dit KB werd echter door de Raad van State vernietigd wegens schendingen van
substantiële vormvereisten62, waardoor het KB van 28 december 1950 houdende het algemeen
reglement op de gerechtskosten in strafzaken van toepassing is, dat een dergelijke bepaling niet kent.
In een arrest van 24 juni 201063 oordeelde het Hof van Cassatie verder dat de Staat een
schadevergoeding verschuldigd is ingevolge de schade veroorzaakt door politieambtenaren wegens een
niet-foutief optreden. Er moet echter rekening gehouden worden met alle omstandigheden van de zaak
en in het bijzonder met de betrokkenheid van de getroffene bij het vermeende misdrijf. Het Hof stoelt
zich hiervoor op het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten,
waarbij de onevenredig nadelige gevolgen van een op zich rechtmatige dwangmaatregel op goederen in
het raam van een strafrechtelijk onderzoek gelijkelijk over de gemeenschap dienen te worden verdeeld.
In concreto stelt dit arrest dat wanneer een huiszoeking uitgevoerd wordt bij een verdachte die in een
huurwoning woont, de verhuurder – die niets met de zaak te maken heeft – niet moet opdraaien voor de
schade veroorzaakt door deze huiszoeking. Anders is het gesteld indien deze schade toegebracht wordt
aan de goederen van de verdachte zelf. Deze heeft dan meer dan waarschijnlijk geen recht op een
schadevergoeding wegens het foutloze optreden van de politieambtenaar. Dit arrest beperkt de
schadevergoeding evenwel tot de schade toegebracht aan goederen, zodat het principe niet kan
toegepast worden op de onevenredig nadelige gevolgen van een dwangmaatregel ten aanzien van
personen of nog tot schadevergoeding voor geleden psychisch en/of moreel leed. De nuance kan hier
wel gemaakt worden dat het Hof niet diende te oordelen over lichamelijke, psychische en morele
schadevergoeding.
De materiële schade veroorzaakt bij een rechtmatig optreden van de politiediensten in de uitvoering van
hun gerechtelijke opdrachten wordt gedragen door de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke
Organisatie, Dienst Gerechtskosten. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt al naargelang de schade
veroorzaakt werd door de federale dan wel de lokale politie. Ook hier tracht men zo veel mogelijk tot
een minnelijke regeling te komen (cf. supra). De minnelijke regeling voor de schadevergoeding bij het
rechtmatig handelen in de uitvoering van gerechtelijke opdrachten beperkt zich wel tot de vergoeding
van de materiële schade. Indien een vergoeding wordt gevraagd voor lichamelijke, psychische en/of
morele schade, dan zal de zaak steeds voor de rechtbank worden gebracht en moet vooralsnog steeds
een fout aangetoond worden.
Voor de schade die veroorzaakt wordt naar aanleiding van een rechtmatig optreden van de
politiediensten buiten het kader van hun gerechtelijke opdrachten dienen de slachtoffers de vraag tot
vergoeding te richten aan de bestuurlijke overheden van de politiediensten, overeenkomstig artikel 11
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State64. Wanneer deze overheden weigeren om op de
vraag tot schadevergoeding in te gaan of verzuimen op de vraag te antwoorden binnen de 60 dagen,
kan de schadelijder zich wenden tot de Raad van State. Het verzoek bij de Raad van State is wel aan
voorwaarden onderworpen. Zo mag geen andere rechtbank bevoegd zijn om te oordelen in het geschil
en moet het gaan om buitengewone schade veroorzaakt door een administratieve overheid. De term
“buitengewone schade” dekt ongeveer dezelfde lading als de term “onevenredig nadelige gevolgen” uit
het bovengenoemde arrest van het Hof van Cassatie. De vergoeding geldt zowel voor de materiële als
voor de morele schade.
Er bestaan heden geen formele procedures om de schadelijder te vergoeden. Teneinde de schadelijder
te helpen bij het verkrijgen van die schadevergoeding, zouden de politiediensten een contactpersoon
kunnen opgeven die de schadelijder verder kan helpen op weg naar schadevergoeding en die de
benadeelden uitvoerig kan informeren over de te nemen initiatieven.
In het kader van de niet-gerechtelijke opdrachten moet de betrokken eenheid van de federale politie een
aanvraag indienen tot raming van de schade bij het expertisebureau van de federale politie. Het
complete administratief dossier moet vervolgens door de betrokken eenheid of de juridische dienst van
de federale politie worden doorgestuurd naar de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie van de
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BS 25 mei 2007.
Het ontwerp werd door de regering volgens de hoogdringendheidsprocedure voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de
Raad van State, maar de afdeling bestuursrechtspraak oordeelde in haar arrest dat de gewone procedure diende te worden
gevolgd. Zie RVS 17 december 2008, nr. 188928, BS 2 februari 2009.
Cass. 24 juni 2010, nr. C.06.0415.N.
BS 21 maart 1973.
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Veiligheid en Preventie, Directie Geschillen en Juridische Ondersteuning. De lokale politie dient eveneens
een administratief dossier op te stellen ten behoeve van de gemeente of de meergemeentepolitiezone en
dient zo spoedig mogelijk contact op te nemen met zijn aansprakelijkheidsverzekeraar om het dossier
verder af te handelen.
In de sfeer van de gerechtelijke opdrachten zijn de modaliteiten identiek voor zowel de federale als de
lokale politie. In principe komen deze erop neer dat de politiediensten zo goed mogelijk de aangerichte
schade beschrijven en foto’s nemen van deze schade. De toestand vóór het veroorzaken van de schade
is hierbij eveneens belangrijk, zodat de eventueel reeds bestaande beschadigingen in beeld gebracht
worden. Het schadedossier dient vervolgens overgemaakt te worden aan de FOD Justitie, Directoraatgeneraal Rechterlijke Organisatie, Dienst Gerechtskosten. Het is belangrijk dat de schadelijder de
coördinaten krijgt van deze dienst om zo contact op te kunnen nemen met die dienst. Bovendien dient
de FOD Justitie eveneens in het bezit gesteld te worden van het notitienummer van het strafrechtelijk
dossier zodat hij over een referentienummer beschikt, daar de processen-verbaal waarin de schade
opgenomen werd niet steeds tot bij deze dienst geraken.
De beschreven procedure kan samenvattend als volgt worden voorgesteld:
Tekening 1:

Procedure tot schadeloosstelling van schade veroorzaakt door politiediensten
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6.3

Conclusies

Betreffende de foutaansprakelijkheid biedt artikel 47 van de Wet op het Politieambt de nodige
waarborgen voor de benadeelde partij om een schadeloosstelling te bekomen. In principe wordt hier
geen onderscheid gemaakt tussen taken van bestuurlijke of van gerechtelijke politie.
Wat de foutloze aansprakelijkheid betreft, heeft het arrest van het Hof van Cassatie van 24 juni 2010
eveneens de nodige duidelijkheid gebracht in verband met de materiële schade toegebracht tijdens de
uitoefening van de gerechtelijke opdrachten.
Voor de lichamelijke, psychische of morele schade biedt dat arrest echter geen soelaas. In de huidige
stand van zaken zal het slachtoffer zich tot de rechtbank moeten wenden.
Voor de foutloze aansprakelijkheid bij de uitvoering van niet-gerechtelijke opdrachten kan de
benadeelde partij in laatste instantie terecht bij de Raad van State indien zij buitengewone schade heeft
geleden.
Enige onduidelijkheid heerst nog omtrent de instantie die de schade zal vergoeden bij een
foutaansprakelijkheid naar aanleiding van een politieoptreden in het kader van een gerechtelijke
opdracht. Het slachtoffer heeft hier blijkbaar de keuze uit de FOD Justitie enerzijds en de FOD
Binnenlandse Zaken of de gemeente/meergemeentepolitiezone anderzijds. Met dien verstande evenwel
dat bij een procedure voor de rechtbank de kans groot is dat de FOD Binnenlandse Zaken of de
gemeente/meergemeentepolitiezone betrokken partij zal worden in het geding.

6.4

Aanbevelingen

Het Vast Comité P beveelt aan dat:
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elke politiedienst beschikt over een contactpersoon die de schadelijder verder helpt bij het
verkrijgen van zijn schadevergoeding, zodat deze laatste slechts met één instantie contact hoeft
op te nemen om zijn schade geregeld te krijgen;



de schadeveroorzakende politiedienst zo vlug mogelijk na het veroorzaken van de schade de
schadelijder in contact brengt met deze contactpersoon, zodat de schadelijder duidelijk
geïnformeerd kan worden over welke initiatieven hij moet nemen en wie hem kan bijstaan;



zeker voor de schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van de taken van
gerechtelijke politie, er duidelijkheid komt over wie de nodige informatie overmaakt aan de FOD
Justitie. In de logica van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waar de schadeveroorzaker zijn
verzekering aanspreekt, is het aan te bevelen dat de schadeveroorzaker de bevoegde instanties
in kennis stelt van de veroorzaakte schade;



een procedure wordt uitgewerkt via een ministeriële omzendbrief of een omzendbrief van het
College van Procureurs-generaal, zodat de taak van de politie en de parketten in deze materie
voor iedereen duidelijk is en de schadelijder degelijk geholpen wordt;



los van het opstellen van een proces-verbaal en onafhankelijk van de aard van de
politieopdracht, de schadeveroorzakende politieambtenaar een administratief verslag opstelt
waarin hij beschrijft hoe de schade tot stand gekomen is. De parallel kan hier bijvoorbeeld
getrokken worden met het invullen van het “Europees aanrijdingsformulier” bij een
verkeersongeval.

DEEL VI
WET OP HET POLITIEAMBT
REFLECTIES

deel VI: wet op het politieambt

WET OP HET POLITIEAMBT
1

Situering en onderzoeksopzet

Uit een aantal door het Vast Comité P gevoerde onderzoeken en interne analyses65, o.m. over de
aanwending van bepaalde controlebevoegdheden, bleek dat in het licht van het legaliteitsbeginsel het
aangewezen is de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 66 (verder Wet Politieambt) en ook de
omzendbrief ter zake van 2 februari 199367 aan te passen en te actualiseren.

2

Reflecties

Op basis van deze gevoerde onderzoeken en analyses legt het Vast Comité P ter overweging voor dat:


artikel 28 Wet Politieambt m.b.t. de fouillering wordt uitgebreid met een regeling voor de fouille
van transgenders. Ook verdienen specifieke bepalingen te worden opgenomen over
veiligheidscontroles van een bij een verhoor optredende advocaat68;



een solide juridische basis wordt voorzien om grootschalige (drugs)acties (cf. razzia’s) in
bijvoorbeeld een café of een dancing te kunnen doorvoeren en dit op een wijze die conform het
legaliteitsbeginsel (art. 1, derde lid Wet Politieambt) is. Thans is niet kristalhelder of artikel 31 Wet
Politieambt (cf. bestuurlijke aanhouding) dan wel artikel 34, § 4, tweede lid Wet Politieambt (cf.
ophouden voor verificatie identiteit) dit regelt. Elk van de betrokken bevoegdheden heeft haar
eigen na te leven toepassingsgronden;



met betrekking tot de bestuurlijke aanhouding in de wetgeving uitdrukkelijk wordt ingeschreven
hoe de algemene regeling van artikel 31 Wet Politieambt, zeker inzake duur van de opsluiting, zich
verhoudt tot bijzondere regelingen van bestuurlijke aanhouding69;



het in artikel 33bis, derde lid Wet Politieambt bedoelde koninklijk besluit inzake het register der
vrijheidsberovingen snel tot stand komt70;



in artikel 33quater, eerste lid Wet Politieambt of in de Omzendbrief van 2 februari 1993 wordt
verduidelijkt dat de notie ‘vertrouwenspersoon’ uit de voormelde bepaling ook van toepassing is op
consuls zodat bestuurlijk, maar ook gerechtelijk71 aangehouden personen ook hen moeten kunnen
verwittigen72;



in artikel 34 Wet Politieambt (identiteitscontrole) uitdrukkelijke bepalingen worden opgenomen die
identiteitscontroles toelaten bij:
- de toegang tot politiegebouwen en verwante instellingen zoals het Comité P
- personen aanwezig in de plaats van een huiszoeking en, ten slotte,
- verhoren73;
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Die deels hun weerslag vonden in politierechtelijke bijdragen cf. F. GOOSSENS, H. BERKMOES, F. HUTSEBAUT,
A. DUCHATELET en A. LINERS, “Opgelet: werken! De Wet op het politieambt als eeuwige werf”, Vigiles 2013/5-2014/1-2,
127-142.
BS 22 december 1992. Zie artikel 1, derde lid van die wet voor het voormelde legaliteitsbeginsel inzake politioneel
optreden.
Voluit: Omzendbrief van 2 februari 1993 met betrekking tot de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS
20 maart 1993.
Inzake het verhoor wordt er overigens voor gepleit de wettelijke mogelijkheid te voorzien om op te treden tegen het
opnemen door de verhoorde van zijn eigen verhoor (bijvoorbeeld door een dictafoon). Dit kan bv. via een uitdrukkelijke
strafbaarstelling ev. met beslagmogelijkheid.
Zoals artikel 1 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de openbare dronkenschap (BS
18 november 1939).
In het verleden werd door het Comité P al meermaals aangedrongen op de totstandkoming van dit koninklijk besluit.
Internationale organisaties zoals het CPT deden hetzelfde (zie recent in het bijzonder: CPT, Rapport au Gouvernement de
la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et de peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 28 septembre au 7 octobre 2009, Straatsburg, Raad van Europa, 2010, 18;
CPT, Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la
prévention de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 24 septembre au 4 octobre 2009,
Straatsburg, Raad van Europa, 2016, 20). In het eerst vermelde verslag van het CPT wordt overigens gesteld dat het
model van het register van de vrijheidsberovingen, ter beschikking gesteld door de federale politie, in afwachting van het
bedoelde koninklijk besluit, niet volstaat. Aan te stippen valt dat eind 2016 een ontwerp ter zake gelanceerd werd waarop
in het regelgevend proces commentaren ingewonnen werden/worden, onder meer van het Comité P.
Zie artikel 2bis, § 7 Voorlopige Hechteniswet 1990 (voluit: Wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, BS
14 augustus 1990).
Dit valt te linken met artikel 36, eerste lid, b) van het verdrag van Wenen inzake consulair verkeer van 24 april 1963 (BS
14 november 1970).
Zie voor een problematisering ook: F. SCHUERMANS, “Contrôle systématique dans les banques de données (policières) des
visiteurs qui se présentent au commissariat”, Vigiles 2008, 127-135.
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op het vlak van het politioneel geweldgebruik, artikel 37bis Wet Politieambt (cf. boeien) wordt
verduidelijkt naar minderjarigen toe alsook dat de gevallen waarin boeien mogen gebruikt worden,
wordt uitgebreid74;



om onbehoorlijk politieoptreden te voorkomen en ook om valse beweringen van onbehoorlijk
geweldgebruik te kunnen weerleggen, politie-uniformen worden voorzien van individuele
camera’s75. In dit kader én vanuit een individualiseringsperspectief wordt op het vlak van de
legitimatie (cf. art. 41 Wet Politieambt) ook aanbevolen dat een optredende politiebeambte steeds,
ook in een bestuurlijke context, geïdentificeerd moet kunnen worden76;



in artikel 40 Wet Politieambt over de redactie van processen-verbaal, een informatieplicht wordt
ingelast over het gevolg dat wordt gegeven aan klachten en aangiften;



in artikel 44/1 et seq. Wet Politieambt over het politioneel informatiebeheer, rekrutering en selectie
wordt
ingevoegd
als
wettige
reden
voor
de
verwerking
van
de
betrokken
informatie/persoonsgegevens;



duidelijk wordt geregeld hoe de, in artikel 44/7, eerste lid, 3° Wet Politieambt bedoelde, coördinatie
en kruising van politionele persoonsgegevens en informatie in de Algemene Nationale
Gegevensbank (ANG) moet gebeuren. Dit ook vanuit een insteek van uniformiteit en met het oog
op een geïntegreerde exploitatie van de ANG, gevoed door de lokale en de federale politie;



het achterhouden van persoonsgegevens of informatie en het niet voeden van de ANG (cf.
artikel 44/11/1 Wet Politieambt) in een ‘onachtzaamheidsmisdrijf’ wordt omgezet;



er een duidelijke, specifieke
informatie/databanken.

strafbaarstelling

komt

van

het

misbruik

van

politionele

Daarnaast en los van specifieke, bestaande regelingen in de Wet Politieambt legt het Vast Comité P ter
overweging voor om:


een specifieke bepaling in te lassen waarin uitdrukkelijk ingeschreven wordt dat de politie het recht
op privacy moet respecteren in de uitoefening van haar opdrachten van bestuurlijke en
gerechtelijke politie77;



een bepaling op te nemen waarmee de privacy van de politiebeambte in de uitoefening van zijn
functie beschermd wordt tegen het fotograferen en filmen78;



naar analogie van de zogenaamde ‘BOM’- en ‘BIM’-procedures, tot een regeling te komen over de
bijzondere administratieve methoden (BAM)79 alsook over de bevoegdheden om te kunnen omgaan
met de gemeentelijke administratieve sancties (GAS);
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Zie ter zake: H. BERKMOES en F. SCHUERMANS, “Het boeien aan banden gelegd. Een analyse van het nieuwe artikel 37bis
Wet Politieambt”, T.Strafr. 2007, 10-43; H. BERKMOES en F. SCHUERMANS, “La pose de menottes : une pratique
entravée. Analyse du nouvel article 37bis de la Loi sur la fonction de police », Vigiles 2008, 181-194.
Wat in de huidige stand van de wetgeving – althans buiten de context van grote volkstoelopen – een aanpassing
noodzakelijk zou maken van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingcamera’s
(BS 31 mei 2007). Aan te stippen valt dat thans ook overwogen wordt om cameragebruik door politie uit de voormelde
Camerawet te lichten en in andere wetgeving onder te brengen (zie: Advies Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer nr. 50/2016 d.d. 21 september 2016 – Voorontwerp van wet tot wijziging van de Wet op het
politieambt en de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingcamera’s (CO-A-2016062), www.privacycommision.be, 12p.).
Cf. het recent gewijzigde (zie de wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken – Geïntegreerde
politie, BS 29 april 2016) artikel noodzaakt de uitvaardiging van een koninklijk besluit.
Het aanvoelen bestaat namelijk dat dit recht enkel of voornamelijk geassocieerd wordt met de kwestie van het politioneel
informatiebeheer, quod non. Dit verklaart ook de vooropgestelde explicitering in de Wet Politieambt, niettegenstaande een
en ander reeds bepaald is in artikel 22 Gw., artikel 8 EVRM en punt 54 van de Deontologische Code (cf. Bijlage bij het
koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten, BS
30 mei 2006).
Eventueel in de Wet Verwerking Persoonsgegevens (cf. Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS 18 maart 1993).
Zie ter zake: P. PIETERS, “BIM BOM BAM: naar bijzondere methoden voor de bestuurlijke politie?”, Panopticon 2007, afl. 5,
45-50.
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vanuit de vaststelling dat de Wet Politieambt verkeerd toegepast en/of onafdoende gekend is bij de
politieambtenaren, een dwingende en corrigerende bepaling in te lassen teneinde aan de herhaalde,
schendingen van de Wet Politieambt in bepaalde diensten te remediëren80.

Verder legt het Vast Comité P ter overweging voor81 dat in de actuele tekstversie van de Wet
Politieambt:


een harmonisering volgt82 van het gehanteerde begrippenkader in de bepalingen die ingaan op de
openbare orde/de bestuurlijke politie83;



de notie ‘in subsidiaire orde’ in artikel 11, eerste lid Wet Politieambt84 alsook de
toepassingsvoorwaarde van de uitdrijvingsbevoegdheid, vervat in artikel 22, tweede lid, 2° Wet
Politieambt worden verduidelijkt85;



het destijds per abuis geschrapte artikel 31, vierde lid Wet Politieambt86 wordt heropgenomen;



rekening houdend met de nieuwe realiteit van de GAS, wordt bepaald welke in de Wet Politieambt
ingeschreven bevoegdheden ingezet kunnen worden met betrekking tot personen die met
administratieve sancties bestrafte inbreuken gepleegd hebben87;



een nadere bepaling volgt van het bevoegdhedenpakket van de agenten van politie (art. 44/12 et
seq. Wet Politieambt)88;



een rechtsgrond in artikel 37bis Wet Politieambt wordt geëxpliciteerd voor het gebruik van boeien
om veiligheidsredenen89;



een reflectie volgt over de vraag of het niet te verkiezen is in artikel 28, § 1 Wet Politieambt in te
schrijven dat de aldaar geregelde veiligheidsfouille ook kan wanneer de veiligheid van de betrokken
politiebeambte als dusdanig in het geding is;



in het licht van een bredere denkoefening over het al dan niet uitbreiden van de
toepassingsgronden voor de in de Wet Politieambt geregelde bevoegdheden, wordt nagedacht over
de vraag of het niet aangewezen zou zijn dat in het geval van ernstig en nakend gevaar voor
rampen, onheil of schadegevallen, geregeld in artikel 27 Wet Politieambt, de lokale en de federale
politie een betredingsrecht ‘tout court’ inzake de in dat artikel genoemde plaatsen zou hebben;



het in artikel 33bis, derde lid Wet Politieambt bedoelde koninklijk besluit over het register van de
vrijheidsberovingen wordt uitgevaardigd.
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Het gaat hier over de door een politionele overheid dan wel door een politioneel controleorgaan vastgestelde schendingen.
Dit moet het mogelijk maken om de korpschef te verplichten de noodzakelijke corrigerende maatregelen te nemen en
achteraf de effectiviteit/efficiëntie van die maatregelen te toetsen.
Conform met de supra aangehaalde politierechtelijke bijdrage waarin ook gepleit werd voor het actualiseren van
verouderde terminologie. Dat was onder meer het geval met artikel 5, tweede lid Wet Politieambt dat tot voor kort nog
sprak van de auditeur-generaal bij het militair gerechtshof. Een en ander werd ondertussen rechtgezet met de
inwerkingtreding van de in voetnoot 75 vermelde wet. Deze wet werkt ook een in de bijdrage aangekaarte inconsistentie
weg in artikel 23 Wet Politieambt. Zie inzake die wet recent: N. VAN HECKE en A. LINERS, “Focus sur certaines
modifications majeures apportées récemment à la Loi sur la fonction de police et au statut policier”, Vigiles 2016, (131)
131-133.
Ook in het licht van de nieuwe realiteit van de GAS-wetgeving die over de morele openbare orde spreekt.
Zie bijvoorbeeld de discrepantie tussen het tweede en het zesde lid van artikel 5/2 Wet Politieambt.
Thans is het onduidelijk dat wanneer de burgemeester en de gemeentelijke instellingen niet handelen, dan wel wanneer
sprake is van een overstijging van het gemeentelijk belang, de in deze bepaling opgenomen bestuurlijke
politiebevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken alsook deze van de gouverneur gelden.
De vraag rijst namelijk of die uitdrijvingsbevoegdheid geldt wanneer sprake is van samenscholingen met misdaden en
wanbedrijven tegen personen en goederen (zo staat het in de bepaling) dan wel of misdaden en wanbedrijven tegen
personen of goederen volstaan.
Luidend als volgt: “De maximale vasthoudingsduur wordt van twaalf uur op vierentwintig uur gebracht indien de
bestuurlijke aanhouding gebeurt in de controlezones bepaald in artikel 1 van de Belgisch-Frans-Britse Overeenkomst,
ondertekend te Brussel op 15 december 1993 met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk
via de vaste kanaalverbinding”.
Aan te stippen valt dat alvast met betrekking tot de identiteitscontrole duidelijkheid geschapen werd (zie het gewijzigde
artikel 34, § 1, eerste lid Wet Politieambt).
De vraag kan bekeken worden of het consequent is dat onder bepaalde voorwaarden de regeling in de artikelen 44/12 et
seq. Wet Politieambt tot de tussenkomst van een politiebeambte wel een veiligheidsfouille – een zoeking op een persoon –
toelaat, maar geen zoeking in een voertuig duldt.
Bijvoorbeeld tijdens een (versterkte) huiszoeking van een persoon bij wie die huiszoeking plaatsvindt, maar die niet zelf
het voorwerp uitmaakt van een arrestatie, of jegens een hulpbehoevende, hysterische/labiele/suïcidale persoon in
afwachting van de gepaste hulpverlening, wanneer die persoon geen ordeverstoring of een misdrijf ten laste gelegd kan
worden.
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deel VI: Wet op het Politieambt

Verder legt het Vast Comité P de wetgever ter overweging nog voor om stelling in te nemen over de
vraag of er bepaalde bevoegdheden/dwangmiddelen90 zijn die nog geen formeelwettelijke basis
gekregen hebben (cf. supra, artikel 1, derde lid Wet Politieambt), maar die de politie wel nodig heeft in
haar dagdagelijkse praktijk91. Daarbij dient ook gekeken te worden naar de vraag92 of de Wet
Politieambt in actuele vorm, wat betreft de bestuurlijke aspecten, tevens toegepast kan worden buiten
de publieke ruimte93.
In het verlengde hiervan legt het Vast Comité P ten slotte ter overweging voor dat de hoger
aangehaalde omzendbrief van 2 februari 1993, die op verschillende plaatsen verouderd is, wordt
geactualiseerd. De verschillende wijzigingen aan de Wet Politieambt over de jaren heen alsmede
bepaalde (cassatie)rechtspraak inzake de Wet Politieambt werden namelijk nog niet verwerkt in deze
omzendbrief. Deze laatste zou bovendien ook nog de Straatsburgse rechtspraak, relevant voor de in de
Wet Politieambt geregelde bevoegdheden kunnen duiden. In de omzendbrief kan dan stelling ingenomen
worden over de hiervoor aangehaalde territoriale werking van de bestuurlijke politie. De omzendbrief
zou ook een dienstig vehikel kunnen zijn om voor de politiediensten (in het bijzonder de lokale politie)
uit te klaren wat zij vermogen jegens personen met een geestesziekte, wat op zich in de praktijk al een
zeer moeilijke notie is94. Er dient namelijk vastgesteld te worden dat een duidelijk wettelijk kader thans
niet voorhanden is: de politie moet in voorkomend geval aan de slag met interpretaties van in essentie
artikel 18 Wet Politieambt (naast bijvoorbeeld ook artikel 14 van die wet) en de wet van 26 juni 1990
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke95 en haar uitvoeringsbesluiten. Nu een
geesteszieke, ook indien gewelddadig, een persoon is die hulp nodig heeft, is dit bepaald een ongezonde
situatie 96.
Het Vast Comité P heeft getracht om in deze gesynthetiseerde bijdrage de pijnpunten op te lijsten, maar
is er zich van bewust dat in voorkomend geval de aangehaalde beschouwingen een grondigere
uitwerking vergen. Het Vast Comité P zal desgevallend graag zijn expertise hiervoor ter beschikking
stellen.

90
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93

94
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Te onderscheiden van methoden/technieken ter uitvoering van de bevoegdheden/dwangmiddelen.
Zie bv. de vraag of artikel 28 Wet Politieambt (fouilleringsregeling) een voldoende formeelwettelijke basis oplevert voor het
gebruik van bodyscans. Eventueel kan de recente creatie van het strafuitvoeringsonderzoek nopen tot het toekennen aan
de politie van extra bevoegdheden. Zie ook de hoger opgeworpen kwestie van de BAM.
Alsmede de vraag of het feit dat de gevolgen van een gedrag/incident binnen een private woning (bijvoorbeeld het maken
van veel lawaai) zich veruitwendigen in de publieke ruimte (bijvoorbeeld geluidsoverlast) een bestuurlijk optreden in die
woning kan wettigen.
Wat de teneur was van een arrest van het Gentse hof van beroep van 20 december 2005 (T.Strafr. 2006, 142-143). In de
huidige stand van het recht lijkt het hier evenwel om uitzonderingsrechtspraak te gaan (zie: J. GUNST m.m.v.
F. GOOSSENS, De officier van bestuurlijke politie. Opdrachten en bevoegdheden, Brussel, Politeia, 2012, 249-250).
Zie ter zake: H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen in Algemene Praktische Rechtverzameling, Mechelen,
Kluwer, 2016, 276-278.
BS 27 juli 1990.
De omzendbrief zou verder een nuttig forum kunnen zijn om: 1) in te gaan op bepaalde methoden/technieken ter
uitvoering van politionele bevoegdheden, geregeld in de Wet Politieambt; 2) een subregeling uit te werken van artikel 28
Wet Politieambt naar de fouillering van transgenders/transseksuelen toe of van artikel 34 Wet Politieambt naar de
identiteitscontrole van personen met een boerka toe, alsmede van vormen van politioneel geweld die frequent gebruikt
worden of maatschappelijk brede aandacht genieten (bijvoorbeeld: pepperspray en taser); 3) te vertolken hoe bepaalde
regelingen uit de Wet Politieambt in de praktijk omgezet moeten worden naar de omgang met bepaalde groepen van
mensen (bijvoorbeeld - naast de reeds aangehaalde groep van de geesteszieken - jongeren) toe; 4) voor te schrijven hoe
gehandeld moet worden met betrekking tot bepaalde taken die frequent door de politie uitgevoerd moeten worden
(bijvoorbeeld: woonstcontroles); en 5) een specifieke procedure uit te werken voor schietincidenten, waarvoor in de
politieliteratuur vanuit de eigenheid van het politiewerk reeds eerder gepleit werd. Zie ter zake: F. HUTSEBAUT, “Het
onderzoek naar politionele schietincidenten: is er nood aan een bijzondere procedure?”, Vigiles 2012, 302-308.

Gebruikte afkortingen

GEBRUIKTE AFKORTINGEN
ADCC

Algemene directie van het crisiscentrum

AIG

Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

AIK

Arrondissementeel informatiekruispunt

ANG

Algemene nationale gegevensbank

ANPA

Académie Nationale de Police - Nationale Politieacademie

ASTRID

All-round Semi-cellular
Dispatching

BAM

Bijzondere administratieve methodes

BIM

Bijzondere inlichtingenmethodes

BOM

Bijzondere opsporingsmethodes

BS

Belgisch Staatsblad

BW

Burgerlijk Wetboek

CAT

Comité tegen foltering van de Verenigde Naties

CBR

Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten

CCU

Computer Crime Unit

CEP

Centre d’Études sur la Police

CG

Commissaris-generaal

CGI

Directie van de internationale politiesamenwerking

CGL

Directie van de relaties met de lokale politie

CGO

Directie van de operationele politionele informatie

CGOT

Dienst informatieverwerking van de federale politie

CIC

Communicatie- en informatiecentrum

CPS

Centrum voor Politiestudies

CPT

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

DAC

Directie van de politie van de verbindingswegen

DAH

Directie van de wegpolitie

DGA

Algemene directie van de bestuurlijke politie

DGJ

Algemene directie van de gerechtelijke politie

EHRM

Europees Hof voor de rechten van de mens

EPAC

European Partners Against Corruption

EUR

Euro

FedPol

Federale politie

FGP

Federale gerechtelijke politie

FIC

Forum international de la cybercriminalité

FIND

Fixed Interpol Network Database

FOD

Federale overheidsdienst

FRANCOPOL

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

Trunking

Radio

communication

system

with

Integrated
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Gebruikte afkortingen

GAS

Gemeentelijke administratieve sanctie

HRM

Human Resources Management

Hycap

Gehypothekeerde capaciteit

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IFA

Institut de Formation de l’Administration fédérale

IP

Interpol

KLFP

Klachtenfiche – Fiche plainte

KUL

Katholieke universiteit Leuven

LPA BruNat

Luchtvaartpolitie Brussel-Nationaal

LPA

Luchtvaartpolitie – police aéronautique

MEWI

Mechelen-Willebroek

MFO

Missions Fédérales – Federale Opdrachten

MFO-2

Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme
politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie

MFO-3

Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse
Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie

MFO-5

Ministeriële richtlijn MFO-5 houdende de opdrachten van federale aard uit te oefenen
door de lokale politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere bescherming van
personen en roerende en onroerende goederen

OCAD

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

OFO

Opleidingsinstituut van de federale overheid

OOOC

Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum

PDCA

‘Plan-Do-Check-Act’

PIVO

Provinciaal instituut voor vorming en opleiding van Vlaams-Brabant

PZ

Politiezone

s.l.

sensu lato

SICAD

Communicatie- en informatiedienst van het arrondissement

SPC

Spoorwegpolitie – police des chemins de fer

SPOC

Single Point of Contact

SPT

Surveillance Palais de justice – Justitiepaleis Toezicht

SRT

Snelle Respons Team

UNDP

United Nations Development Programme

UPO

Universeel periodiek onderzoek

UVCW

Union des villes et communes de Wallonie

VCLP

Vaste Commissie van de lokale politie

WPR

Wegpolitie – police de la route

ZP

Zone de police

ZVP

Zonaal veiligheidsplan
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