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VOORWOORD 

 

Hierbij stellen wij u het jaarverslag van het werkingsjaar 2020 voor. De wet voorziet dat 
het Comité P zijn jaarverslag overmaakt aan de Voorzitter van de Kamer van volks-
vertegenwoordigers tegen 1 juni van het volgende jaar. Uit respect voor het vertrouwen 
dat het parlement in de instelling heeft, hecht het Comité P veel belang aan het naleven 
van deze timing. Om de actualiteitswaarde van zijn onderzoeken en aanbevelingen te 
garanderen, is het immers belangrijk om binnen de vooropgestelde termijn 
verantwoording af te leggen over zijn werking. 

Het jaarverslag is het instrument bij uitstek om transparantie te verschaffen over de 
werking van het Comité P. Inzicht verwerven in de werking van het Comité P kan immers 
alleen maar leiden tot het versterken van het vertrouwen in onze organisatie. 

Dit jaarverslag bestaat uit 2 luiken. Enerzijds deel 1, het activiteitenverslag als foto van 
onze eigen werking zonder op de inhoud van onze gevoerde onderzoeken in te gaan. 
Anderzijds deel 2, het zogenaamde observatoriumrapport met daarin de 
bevindingen/foto over de werking van de politiediensten. Kortom, om een globaler beeld 
te krijgen van de activiteiten van het Comité P, dient u beide delen in ogenschouw te 
nemen. 

Net zoals de vorige jaren heeft het Comité P ervoor geopteerd om het activiteitenverslag 
(deel 1) in te delen in 2 grote hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heeft betrekking op 
de interne werking en het tweede hoofdstuk gaat over de diverse activiteiten die het 
Comité P uitoefent. De eindproducten die het Comité P aflevert zijn immers meestal de 
resultanten van een samenwerking van zijn verschillende diensten. Bovendien bevordert 
deze structuur de leesbaarheid van dit verslag. 

Voor het eerst belichten we in het observatoriumrapport (deel 2) 4 thema’s waarvan het 
Vast Comité P heeft vastgesteld dat zij niet alleen de parlementaire begeleidings-
commissie maar ook de bevolking bijzonder interesseren. Deze thema’s houden verband 
met een bepaalde tijdgeest, met bijzondere gevoeligheden of met feiten die vaak 
opduiken in klachten. Het gaat om politiegeweld, racisme en discriminatie, het weigeren 
om een klacht te akteren en inbreuken op de individuele vrijheden tijdens het beheer 
van manifestaties. Het is de bedoeling om de komende jaren deze 4 thema’s diepgaander 
te bestuderen. 

Wat het cijfermateriaal met betrekking tot de klachten en aangiften betreft, maken we 
net zoals in 2018 en 2019 de keuze om een onderscheid te maken tussen de klachten en 
aangiften die binnengekomen zijn in het jaar 2020 en de dossiers die in 2020 op het 
niveau van het Comité P werden afgesloten nadat er een onderzoek gebeurde door hetzij 
de Dienst Enquêtes van het Comité P, hetzij de politiedienst zelf in opdracht van het 
Vast Comité P. 



 

 

2/113 

Alvorens de cijfers van de verschillende jaarverslagen naast elkaar te leggen, is het van 
belang te weten dat het Comité P in 2020 besloten heeft om zijn statistieken te 
optimaliseren om ze begrijpelijker en consistenter te maken. De cijfers vermeld in huidig 
jaarverslag die betrekking hebben op de jaren voor 2020 werden herberekend om een 
correcte vergelijking met 2020 mogelijk te maken. 

Opvallend voor 2020 is dat het aantal binnengekomen klachten enorm gestegen is: van 
2646 klachten in 2019 naar 3112 klachten in 2020. 

In 2020 werden er meer dossiers afgesloten dan in 2019 (1466 tegenover 1315). Ook dit 
jaar stellen we opnieuw vast dat in meer dan 70% van de genomen eindbeslissingen niet 
kan besloten worden tot een individuele of organisatorische disfunctie. Niettemin werd 
er een stijging vastgesteld van het aantal tekortkomingen. 

In 2020 werden 10 toezichtsonderzoeken in de parlementaire begeleidingscommissie 
voorgesteld. Niet alle toezichtsonderzoeken die werden voorgesteld, konden publiek 
bekendgemaakt worden. De overige verslagen vindt u in extenso terug op de website 
www.comitep.be. 

Het Vast Comité P wenst de lezer erop te wijzen dat de verslagen betreffende deze 
toezichtsonderzoeken niet geactualiseerd worden. Zij geven de stand van zaken weer tot 
de datum waarop het onderzoek werd afgesloten. 

Zoals voor elke organisatie het geval was, werd het werkingsjaar 2020 van het Comité P 
gedomineerd door de Covid-19-pandemie. Vrij snel was het voor het Vast Comité P 
duidelijk dat de focus niet enkel diende gelegd te worden op de interne werking en het 
in versneld tempo werk maken van het aanpassen van onze organisatie aan thuiswerk, 
het ter beschikking stellen van beschermingsmateriaal e.d., maar focusten wij ons ook 
op de Covid-19-gerelateerde klachten en de problemen waarmee de politie te kampen 
had. 

In volle lockdown werd het Vast Comité P ook nog gevraagd om werk te maken van de 
opvolging van de audit van het Rekenhof, waarbij er diende geantwoord te worden op 
een zeventigtal vragen. 

Kortom, 2020 was een bijzonder jaar, dat zeer veel gevraagd heeft van al onze 
medewerkers om er toch elke dag te zijn voor de burgers, de politie en het parlement, 
zonder aan kwaliteit op onze rapporten en klachtonderzoeken in te boeten. 

2020 is ook een jaar dat een aantal werkpunten in onze organisatie heeft blootgelegd, 
zoals de nood aan een performantere ICT en de nood aan het optimaliseren van een 
aantal werkprocessen. Zo maakten we van de nood toch een deugd en startten we al 
enkele veranderingen op. 
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Het Vast Comité P wenst al zijn medewerkers, zowel van de Dienst Enquêtes P als van de 
verschillende secties binnen de administratieve dienst, oprecht te danken voor hun 
aanpassingsvermogen en de geleverde inspanningen in een moeilijk 2020. Bijzondere 
dank gaat bovendien uit naar de leden van het redactieteam die het opnieuw mogelijk 
hebben gemaakt om het jaarverslag binnen de vooropgestelde termijn over te maken aan 
de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 

 

 

 

Kathleen Stinckens Guy Cumps 
Voorzitter Ondervoorzitter 
 

 

 

 

Herman Daens Antonio Caci Wouter Benoit 
Vast Lid Vast Lid Vast Lid 
 

 





INLEIDING 
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1. Organisatie

Het Comité P werd opgericht als extern toezichtsorgaan op de politiediensten ten bate van het 
federaal Parlement.  
De activiteiten van het Comité P worden opgevolgd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
Daartoe vergadert de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het 
Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en van het Vast Comité van Toezicht op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten op zeer regelmatige tijdstippen, minstens eenmaal per 
kwartaal, met het Vast Comité P. 

Het Comité P bestaat uit drie componenten: het Vast Comité P, de Dienst Enquêtes P en de 
administratieve dienst. 

Vanuit een streven naar transparantie en om rekenschap af te leggen over het gepast gebruik van de 
bevoegdheden, wordt hierna nader ingegaan op de werking en de activiteiten van deze drie 
componenten. 

1.1 Vast Comité P 

Het Vast Comité P is samengesteld uit vijf werkende leden, onder wie een voorzitter – die een 
magistraat moet zijn – en een ondervoorzitter1. Ze worden benoemd door de Kamer van volks-
vertegenwoordigers voor een hernieuwbare termijn van zes jaar en voor elk van hen worden twee 
plaatsvervangers benoemd.  
De Kamer van volksvertegenwoordigers is er bij de oprichting van het Comité P van uitgegaan dat de 
voorzitter door de benoemende overheid diende te worden aangewezen en niet moest worden 
verkozen door de leden van het Comité om aldus bepaalde evenwichten te kunnen garanderen. Zo is 
er onder meer het taalevenwicht met het Vast Comité I, waarbij de voorzitter van het ene Comité 
Nederlandstalig moet zijn en de andere Franstalig. 

Sedert 14 januari 2020 is het Vast Comité P weer voltallig en zijn er opnieuw vijf vaste leden. 

Het Vast Comité P is een collegiaal orgaan waarbinnen de vaste leden door beraadslagingen, het 
uitwisselen van visies en debat tot een gezamenlijke beslissing komen. Aldus worden alle eind-
beslissingen in plenaire vergadering genomen door de vijf vaste leden. Dit geldt niet alleen voor de 
toezichtsonderzoeken, maar ook voor de behandeling van klachten en de meldingen van 
veronderstelde integriteitsschendingen. 

Ook al hebben de organieke wet en het huishoudelijk reglement2 aan de voorzitter een beperkt aantal 
specifieke bevoegdheden toegekend, waardoor deze de facto beschouwd kan worden als een “primus 
inter pares”, zijn de collegialiteit, het vertrouwen, het wederzijds respect en een actieve 
samenwerking tussen alle vaste leden dé succesfactoren voor de goede werking van het Vast 
Comité P. 

Het Vast Comité P zendt van elk toezichts- en opvolgingsonderzoek een verslag aan het Parlement, 
dat grondig wordt besproken tijdens de vergaderingen met de parlementaire begeleidingscommissie. 

De leden van het Vast Comité P hebben geen bevoegdheid inzake gerechtelijke onderzoeken en 
opsporingsonderzoeken. De organieke wet van 18 juli 1991 voorziet wel in een meldingsplicht vanuit 
 ·············································  
1  Artikel 4 van de organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het 

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 
2  Artikelen 14, 24 en 27 van de organieke wet van 18 juli 1991 en artikel 13 van het huishoudelijk reglement. 



8/113 

de parketten en parketten-generaal wat betreft de opening van deze onderzoeken tegen een lid van 
de politiediensten en ook wat betreft de gevelde vonnissen of arresten die betrekking hebben op 
misdaden of wanbedrijven begaan door de leden van de politiediensten en het Coördinatieorgaan 
voor de dreigingsanalyse (OCAD). 
De concrete inhoud van een door het parket of de onderzoeksrechter aan de Dienst Enquêtes P 
toevertrouwd strafdossier, net als de uit te voeren plichten of de resultaten ervan zijn hen evenwel 
niet bekend. 

1.2 Dienst Enquêtes P 

De Dienst Enquêtes P staat, met uitzondering van de opdrachten van gerechtelijke politie, onder het 
gezag van het Vast Comité P. De directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P leidt deze dienst en 
verdeelt er de taken onder het collegiaal gezag, leiding en toezicht van het Vast Comité P. 
De directeur-generaal en de twee adjunct-directeurs-generaal van de Dienst Enquêtes P worden 
benoemd door het Vast Comité P voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. 

Op 15 oktober 2020 ruilde Kristof De Pauw zijn functie van directeur-generaal van de Dienst 
Enquêtes P in voor de functie van directeur-generaal van het Administratief-Technisch Secretariaat 
bij de Minister van Justitie. Hij werd vervangen door de heer Marc Van Achter als directeur-generaal 
ad interim. 

De functie van de heer Marc Van Achter als adjunct-directeur-generaal bevoegd voor de toezichts-
onderzoeken werd opgenomen door de heer Dominique Henneaux, die deze functie eveneens ad 
interim vervult. 

Deze operationele dienst is op het terrein de meest zichtbare component van het Comité P. Voor de 
uitvoering van de toezichts- en opvolgingsonderzoeken en van de meest gevoelige klachtonderzoeken 
doet het Vast Comité P een beroep op de leden van deze dienst. Daarnaast voeren deze leden, maar 
dan op vordering van de gerechtelijke overheden, ook strafonderzoeken uit naar politieambtenaren 
(in de brede zin van het woord) die verdacht worden van een misdaad of wanbedrijf.   
Wanneer leden van de Dienst Enquêtes P tijdens strafonderzoeken ook organisatorische disfuncties 
vaststellen, kunnen zij het Vast Comité P daarover informeren met het oog op het eventueel 
opstarten van een afzonderlijk toezichtsonderzoek. In voorkomend geval zal een toezichtsonderzoek 
meestal na het afsluiten van het strafonderzoek worden opgestart, maar dat zal nooit betrekking 
hebben op de strafrechtelijke aspecten. 

Naargelang de aard van het onderzoek werkt de Dienst Enquêtes P met andere woorden voor 
verschillende opdrachtgevers, en belangrijker nog, oefenen de medewerkers van de Dienst 
Enquêtes P andere bevoegdheden uit. 

De leden van de Dienst Enquêtes P zijn bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke 
politie, hulpofficier van de procureur des Konings3. Zij genieten daarenboven een recht van voorrang 
op de andere officieren en agenten van gerechtelijke politie en kunnen de bijstand van de openbare 
macht vorderen. 

Voor de onderzoeken die geen strafonderzoek uitmaken, worden de bijzondere wettelijke bevoegd-
heden van de leden van de Dienst Enquêtes P opgesomd in de organieke wet van 18 juli 1991. Deze 

 ·············································  
3  De leden van de Dienst Enquêtes P hebben m.a.w. inzake gerechtelijke opdrachten dezelfde bevoegdheden dan deze 

toegekend aan officieren van gerechtelijke politie, hulpofficieren van de procureur des Konings. 
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voorziet onder meer in een toegangs- en doorzoekingsrecht van politiecommissariaten op elk uur van 
de dag en nacht, de mogelijkheid om documenten in beslag te nemen, enz. 

Alle leden van de Dienst Enquêtes P hebben dezelfde bevoegdheden. In de praktijk is het niettemin 
zo dat de dossiers bij voorkeur worden toegewezen aan de commissarissen-auditors al naar gelang 
van hun specifieke competenties. 

Voor het uitvoeren van de onderzoeken zijn commissarissen-auditors overal te lande in contact met 
diverse personen, o.m. voor het afnemen van verklaringen of getuigenissen, het inkijken van 
registers, het houden van een overleg met een korpschef, leidinggevende of lid van een dienst intern 
toezicht (DIT), enz. Het is daarbij een duidelijke strategische keuze om de commissarissen-auditors 
zoveel mogelijk op het terrein te sturen, hetgeen impliceert dat er vrij veel capaciteit gaat naar 
verplaatsingen. 

Bovendien verzekert de Dienst Enquêtes P dagelijks een 24 urenpermanentiedienst die is 
samengesteld uit twee Nederlandstalige en twee Franstalige commissarissen-auditors met een 
aanwezigheid op kantoor tijdens werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur. 

1.3 Administratieve dienst 

De administratieve dienst wordt geleid door een griffier, die vast benoemd is door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. De griffier neemt de leiding en het beheer waar van de personeelsleden 
van de administratieve dienst onder het collegiaal gezag en toezicht van het Vast Comité P. Hij stelt 
de begrotingsvoorstellen op en is de rekenplichtige van de begroting. Hij staat de voorzitter bij in 
het dagelijks beheer van de instelling. 

De griffier, mevrouw Nicaise ging met pensioen op 30 april 2019. Omdat zij nog niet vervangen was, 
werd de heer Ch. Légulier bij beslissing van het Vast Comité P d.d. 29 april 2019 aangesteld om haar 
taken over te nemen als waarnemend griffier volgens de wettelijke en statutaire bepalingen. Hij 
combineerde deze functie met zijn functie van boekhouder en preventieambtenaar. Op 13 juli 2020 
legde mevrouw Eline Van De Weghe de eed af als griffier en kwam er een einde aan de functie van 
waarnemend griffier in hoofde van de heer Christophe Légulier. 

De administratieve medewerkers vervullen de volgende taken: secretariaat, telefonisch onthaal, ICT, 
vertaling, juridische studies en DPO, financiën, personeel, logistiek, informatie en documentatie. 

Binnen de administratieve dienst zijn er twee secties. Enerzijds de klachtensectie, die belast is met 
een van de kernopdrachten van het Comité P, met name de behandeling van klachten en aangiften 
en anderzijds de sectie gegevensbeheer, die instaat voor het waarborgen van de kwaliteit en de 
uniformiteit van het coderen van de gegevens afkomstig uit klachten, van verschillende overheden 
en van de politiediensten. 

De Covid-19-gezondheidscrisis heeft onze instelling er in 2020 toe gedwongen om aanpassingen door 
te voeren op het vlak van structuur, werkwijzen en technologieën. Dit moest onze instelling toelaten 
om ondanks een aantal verplichte maatregelen en beperkingen toch op een effectieve en efficiënte 
wijze onze opdrachten te blijven uitoefenen. Dat is op verschillende vlakken een uitdaging gebleken 
en deze veranderingen hebben een grote flexibiliteit gevraagd van de volledige instelling en een 
bijzondere inzet van elkeen.  

Deze moeilijke context en de manier waarop daarmee is omgegaan, hebben het Comité P echter ook 
toegelaten om te leren en op structurele wijze te innoveren naar de toekomst toe. Het gaat daarbij 
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o.a. over het optimaliseren van de inzet van mensen en middelen, zoals het verder inzetten op 
kennisdeling, vereenvoudiging en optimalisering van de werkprocessen en digitalisering waar 
mogelijk. Vergaderen via videoconferentie en waar mogelijk het uitvoeren van interviews en 
verhoren in toezichts- of klachtonderzoeken van het Comité P maken sinds 2020 deel uit van een 
nieuwe manier van werken. In dat kader werd ook een videoconferentiezaal ingericht binnen de 
kantoren van het Comité P. 

Dit “nieuwe werken” enerzijds en de uitdagingen bij de redactie van het jaarverslag anderzijds 
noopten het Vast Comité P ertoe het informaticasysteem onder de loep te houden. Omdat het Vast 
Comité P niet de nodige knowhow had om een betrouwbaar ICT-behoefteplan op te stellen, werd 
hiervoor in december 2020 een beroep gedaan op een extern consultant. 



ACTIVITEITENVERSLAG
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1. Interne werking 

1.1 Beleid en strategie 

1.1.1 Algemeen 

Vanaf 16 maart 2020 ging ook het Comité P in volledige lockdown. In ijltempo werd ervoor gezorgd 
dat iedereen van thuis uit kon werken. Omdat vrijwel iedereen al in het bezit was van een laptop, 
was dit mogelijk. Ook voor de Covid-19-pandemie kon er immers al gebruik gemaakt worden van de 
faciliteit om thuis te werken. 

Dagelijks ging iemand even langs op kantoor om zich te ontfermen over de papieren briefwisseling 
die werd ingescand en vervolgens gedispatchet voor verdere afhandeling. 

Op het niveau van de klachtafhandeling gebeurde alles digitaal. Alle briefwisseling werd digitaal 
ondertekend door de voorzitter, zodat de klachten hun verder beloop konden kennen. Tevens werd 
er bij het overmaken van klachten voor verdere afhandeling door de politiediensten zelf steeds 
aangegeven dat het Vast Comité P begrip had voor het feit dat de politie andere prioriteiten had. 

Het Vast Comité P investeerde ook in Webex om videoconferences mogelijk te maken. Zo kon zeer 
snel terug plenair vergaderd worden door de vaste leden. 

Ook binnen de Dienst Enquêtes werden er heel wat maatregelen getroffen. Het wagenpark werd 
verdeeld per provincie, zodat de 24 urenpermanentie kon verzekerd blijven zonder dat de enquêteurs 
zich naar kantoor moesten verplaatsen. 

Verhoren werden uitgesteld of zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd. 

Daar waar een fysiek verhoor noodzakelijk was, werden meerdere lokalen voorzien om hiervoor 
gebruikt te worden. Deze werden na gebruik systematisch ontsmet. 

Voor alle medewerkers werden mondmaskers aangekocht, papieren tissues en alcoholgel. 

Na de volledige lockdown werd het werk in beperkte mate hervat op kantoor. 

Thuiswerk bleef de norm, doch de personen in functies die zich niet leenden tot thuiswerk dienden 
terug naar kantoor te komen om de continuïteit van de activiteiten van het Comité P te verzekeren. 

Er werd ingezet op glijdende werkuren voor het personeel dat zich met het openbaar vervoer 
verplaatste. 

Bij de eerste werkhervatting op kantoor werd voornamelijk ingezet op het klasseren van alle papieren 
documenten. Doordat vooral de klachtendossiers zowel digitaal als in papieren versie bestaan, was 
hier heel wat achterstand in het klassement en had de lockdown een onvermijdelijke impact op de 
doorlooptijden.  

Anderzijds was deze periode een bijzonder leermoment voor de hele organisatie om de bestaande 
werkprocessen aan een kritische blik te onderwerpen en de eerste stappen te zetten richting digitale 
transformatie van de organisatie. 



14/113 

Omdat het Comité P botste op de beperkingen van de informaticatools, werd de nood aangevoeld om 
de nodige risicoanalyses uit te voeren en een ICT-behoefteplan op te stellen. Aangezien de kennis 
hiervoor niet in huis beschikbaar was, werd eind december 2020 een beroep gedaan op een extern 
consultant. 

Tijdens het terreinonderzoek voor dit ICT-behoeftenplan werd evenwel ook vastgesteld dat er zich 
nog diverse verbetertrajecten opdringen zowel op het vlak van de individuele werking, de aansturing 
en de onderlinge samenwerking binnen een en dezelfde entiteit als wat de afstemming tussen de 
onderscheiden entiteiten betreft. 

1.1.1.1 Opvolging van de audit van de dotatiegerechtigde instellingen 

Het Vast Comité P heeft in antwoord op de door het Rekenhof overgemaakte vragenlijst een 
omstandige stand van zaken gegeven op in totaal 71 vragen in een zeer uitvoerig document. 

Wat de synergie betreft, heeft het Vast Comité P aan de Commissie voor de Comptabiliteit begin 2021 
een volledig overzicht verstrekt van de protocollen die door het Comité P werden afgesloten met 
respectievelijk de Kamer van volksvertegenwoordigers, de andere dotatiegerechtigde instellingen en 
andere instellingen. 

Het Vast Comité P heeft deze auditopvolging ook aangegrepen om de interne werking verder te 
optimaliseren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Zo werden met de Federale Ombudsman 
afspraken gemaakt om de continuïteit in ondersteunende ICT-processen te kunnen blijven verzekeren 
binnen de instelling bij tijdelijke afwezigheid van de eigen ICT-medewerkers. 

Het “Knowledge Management House”4 werd verder verfijnd en uitgebouwd en dekt nu de meeste 
competenties die het Comité P als controleorgaan onder de knie moet hebben. 

1.1.2 Jaarverslag 2019 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Vast Comité P zijn jaarverslag 2019 neergelegd bij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. Het jaarverslag werd op 29 juni 2020 besproken met de leden van de 
parlementaire begeleidingscommissie van de Comités P en I. 

1.1.3 Plenaire vergaderingen 

In 2020 heeft het Vast Comité P 78 plenaire vergaderingen gehouden en 2 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 toezichts- en opvolgingsonderzoeken 
enerzijds en onderzoeken of analyses anderzijds, alsook over het gevolg dat wordt gegeven aan de 
ontvangen klachten en aangiften.  

Net zoals in 2019 al het geval was, werd de plenaire vergadering van het Vast Comité P in 2020 
tweemaal per week georganiseerd. Naast de bespreking van beleidsmatige dossiers en personeels-
aangelegenheden worden tijdens de plenaire vergaderingen nieuwe klachtendossiers besproken en 
georiënteerd en de afsluitingen van de klachtendossiers gevalideerd. Ook de directeur-generaal en/of 
de adjunct-directeurs-generaal van de Dienst Enquêtes P nemen op regelmatige tijdstippen deel aan 
deze vergaderingen. 

 ·············································  
4  Zie het punt 1.2.3.2 infra voor meer toelichting. 
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1.1.4 Externe communicatie 

1.1.4.1 Website 

De wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid die voortvloeit uit de Europese richtlijn ter 
zake verplicht de overheden om hun websites en mobiele toepassingen voor iedereen toegankelijk te 
maken. Ze is dus het resultaat van een politieke wil om de toegang tot informatie voor alle burgers 
te bevorderen. 

De FOD BOSA heeft als controle- en adviesorgaan in 2020 in dat kader een auditrapport opgemaakt 
over de digitale toegankelijkheid van de website van het Comité P. 

Digitale toegankelijkheid betekent dat websites, technologieën en hulpmiddelen zodanig worden 
ontworpen en ontwikkeld dat elke persoon, met of zonder handicap, ze kan gebruiken en ze kan 
waarnemen, begrijpen, erdoorheen kan navigeren, ermee in interactie kan gaan en een bijdrage kan 
leveren volgens zijn of haar wil. 

Op basis van de auditresultaten, die geraadpleegd kunnen worden op de website van het Comité P, 
konden prioriteiten worden bepaald en werden de meest dringende aanpassingen doorgevoerd om de 
toegankelijkheid van de site te verbeteren en zo op een niet-discriminerende manier te voldoen aan 
deze criteria voor iedereen die de site raadpleegt. De verdere aanpassingen vragen inspanningen op 
langere termijn en zullen stap voor stap worden aangebracht.  

1.1.4.2 Flyer 

Er werd een aanvang genomen om een nieuwe en moderne versie van flyer te ontwikkelen. De 
bedoeling is dat dergelijke flyer to the point–informatie bevat bestemd voor de burger die wenst te 
weten wat er met zijn/haar concrete klacht zal gebeuren. 

Deze flyer zou verstuurd worden bij elke klachtbevestiging. De defintieve lancering van deze flyer is 
voorzien in 2021. 

1.1.5 Aanpassingen in de administratieve dienst van het Comité P 

Net als alle medewerkers van het Comité P waren de medewerkers van de Secties Klachten en 
Gegevensbeheer door de Covid-19-pandemie gedwongen om tussen half maart en eind mei 2020 
uitsluitend van thuis uit te werken. Deze situatie vereiste de snelle invoering van nieuwe werk-
processen zodat de klachten verder konden worden behandeld. De grootste uitdaging was om van de 
ene op de andere dag over te schakelen naar hoofdzakelijk digitaal werken. Deze periode van 100% 
telewerken, gevolgd door een terugkeer naar kantoor beperkt tot 1 dag per week wegens 
gezondheidsvoorschriften, maakte het mogelijk om - niet zonder problemen - een sprong voorwaarts 
te maken in de richting van meer digitalisering in de afhandeling van klachten en het beheer van 
klachtendossiers. 

Om deze geboekte vooruitgang te consolideren en dit momentum voort te zetten, werd in 
november 2020 het startsein gegeven voor een reflectie over de ontwikkeling van een actieplan dat 
onder meer gericht is op een volledige digitale afhandeling van de klachten en een beter gebruik van 
de databank. In dit verband vond een ontmoeting plaats met vertegenwoordigers van de Federale 
Ombudsman. En dit meer in het bijzonder omdat deze dienst met dezelfde databank werkt en het 
de bedoeling was om best practices uit te wisselen en waar mogelijk over te nemen. 
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In 2020 namen de organisatorische uitdagingen die verband houden met deze nieuwe arbeids-
voorwaarden een belangrijk deel in van de diepgaande reflectie over de interne werkingsprocessen 
van de Secties Klachten en Gegevensbeheer. Er werd ook een initiatief genomen om nieuwe interne 
procedures in te voeren na de inwerkingtreding van de nieuwe privacywet5, met name met betrekking 
tot de klachten over misbruik van politionele databanken, om rekening te houden met de 
bevoegdheden van het Controleorgaan op de politionele informatie (COC). 

1.1.5.1 Gegevensbescherming 

In het jaar 2020 heeft de Data Protection Officer de volgende taken vervuld. 

Adviezen met betrekking tot bijzondere kwesties die verband houden met het verwerken van 
persoonsgegevens door het Comité P 

De Data Protection Officer heeft in 2020 verschillende adviezen verstrekt met betrekking tot 
specifieke kwesties die verband houden met het verwerken van persoonsgegevens door het Comité P. 

De onderwerpen waren zeer divers en gingen van een advies aangaande het systeem Webex® dat het 
Vast Comité P wenste te implementeren om videoconferences te kunnen organiseren, over adviezen 
met betrekking tot het afsluiten van protocollen tot adviezen met betrekking tot de toegang van het 
Comité P tot camerabeelden en bijkomende beveiligingsmaatregelen in geval van het elektronisch 
overmaken van persoonsgegevens. 

Het Vast Comité P werd door de Data Protection Officer ook geïnformeerd over de mededelingen 
gedaan door de Gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot het verwerken van persoons-
gegevens en gezondheidsgegevens van werknemers door de werkgevers naar aanleiding van de 
uitbraak van Covid-19. 

Adviezen naar aanleiding van punctuele vragen in het kader van klacht- en 
toezichtsonderzoeken en de behandeling van meldingen van veronderstelde integriteits-
schendingen 

In 2020 heeft de Data Protection Officer interne adviezen gegeven naar aanleiding van punctuele 
vragen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens in het kader van klacht- en 
toezichtsonderzoeken en de behandeling van meldingen van veronderstelde integriteitsschendingen. 

Behandelen van verzoeken met betrekking tot de uitoefening van de rechten 

In de loop van het jaar 2020 heeft de Data Protection Officer ook verzoeken behandeld met 
betrekking tot de uitoefening van de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens 
verwerkt door het Comité P. 

Informatiesessies en bewustmaking 

Er werd aan de leden van de Dienst Enquêtes P een opleiding gegeven over het recht van toegang en 
inzage van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens verwerkt door het Comité P. 

Alle personeelsleden van het Comité P werden erop attent gemaakt dat het belangrijk is om 
zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, ook en vooral in tijden van telewerk. 

 ·············································  
5  Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. 
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1.2 Medewerkers 

1.2.1 Personeelsbezetting 

1.2.1.1 Dienst Enquêtes P 

Alle medewerkers van de Dienst Enquêtes P dragen, zonder onderscheid van niveau of graad, de titel 
van commissaris-auditor. Ze zijn ofwel gedetacheerd uit een politie- of overheidsdienst ofwel 
statutair in dienst. De gedetacheerde medewerkers worden aangesteld voor een hernieuwbare 
termijn van vijf jaar. 

Op 31 december 2020 telde het reële kader 40 commissarissen-auditors. De personeelssamenstelling, 
op die datum, wordt in navolgende tabel weergeven. 

Personele middelen Dienst Enquêtes P 

Aard Functie  

Commissaris-
auditor 

Directeur-generaal a.i. 1 

Adjunct-directeur-generaal (waarvan 1 a.i.) 2 

Commissaris-auditor - gedetacheerd 30 

Commissaris-auditor - statutair 10 

 

Administratie6 
Niveau C 2 

Niveau D 1 

 

De Dienst Enquêtes P werkt zowel ten dienste van het Vast Comité P als op vordering van de 
gerechtelijke overheden. Het Comité P staat in de eerste plaats echter ter beschikking van het 
parlement, zodat dient vermeden dat het zijn hoofdopdrachten niet of nauwelijks zou kunnen 
uitvoeren wegens een te hoge werklast die besteed wordt aan strafdossiers. De organieke wet van 
18 juli 1991 bepaalt dan ook dat het aantal onderzoekers van de Dienst Enquêtes P specifiek belast 
met het uitvoeren van strafonderzoeken niet meer mag bedragen dan de helft van het totale 
personeelsbestand van deze dienst. 

1.2.1.2 Administratieve dienst 

Op 31 december 2020 bedroeg het ingevulde personeelskader van de administratieve dienst 
30 eenheden. 

Hierbij dient niettemin een nuance te worden aangebracht. Wanneer men rekening houdt met de 
huidige loopbaanonderbrekingen van bepaalde personeelsleden, bedraagt het werkelijk ingevulde 
kader van deze dienst 24,5 FTE. 

  

 ·············································  
6  Administratief personeel ter beschikking gesteld van de Dienst Enquêtes P: 3 personen (2 niveau C en 1 niveau D). 
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Beleidsondersteuning 

Functie Aantal
statutair

Niv A Niv B Niv C Niv D 

Juristen 1 1 - - -

Financiën & Personeel 1 1 - - - 

Vertaling 1 1 - - -

IT 1 - 1 - - 

Klachtensectie 

Functie Aantal 
statutair 

Niv A Niv B Niv C Niv D

Klachtensectie 11 3 3 4 1

Sectie gegevensbeheer 

Functie Aantal 
statutair 

Niv A Niv B Niv C Niv D

Sectie gegevensbeheer 8 1 1 3 3

Operationele ondersteuning 

Functie Aantal 

statutair contractueel 

Niv A Niv B Niv C Niv D Niv A Niv B Niv C Niv D 

Secretariaat  
Vast Comité P 

2 - 1 - - 
- 1 - - 

Logistiek 1 - - - 1 - - - - 

1.2.2 Interne communicatie 

De nieuwsbrief ‘Comm’P Weekly’, die gelanceerd werd in 2019, bleef ook in 2020 een vaste waarde. 
Naast diverse informatie over het reilen en zeilen in het Comité P, werd er een nieuwe vaste rubriek 
ingevoerd: de wekelijkse taaltip. In deze rubriek wordt toelichting gegeven bij het gebruik van 
bepaalde woorden of zinsconstructies om iedereen aandachtig te maken voor een correct taalgebruik 
in onze briefwisseling en in onze rapporten. 

Nieuwe collega’s krijgen via dit forum de kans om zichzelf voor te stellen. De Covid-19-pandemie 
zorgt immers voor veel minder mogelijkheden om elkaar op de werkvloer te ontmoeten. 
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Er is ook ruimte voor collega’s die iets leuks te melden hebben. 

1.2.3 Opleiding en kennismanagement 

1.2.3.1 Kennis onderhouden, verbreden en verdiepen 

Gelet op de zeer verscheiden opdrachten, gaande van toezichtsonderzoeken over individuele 
klachtendossiers tot strafonderzoeken, is een brede en diepe kennis van alle aspecten van het 
politiewerk en de ‘politiekunde’ op de verschillende niveaus onmisbaar: zowel inzake de individuele 
ambtsverrichtingen als inzake het beheer van grootschalige operaties en de organisatie van een korps 
of dienst en de bijbehorende werkprocessen. Daarnaast is uiteraard ook een gedegen kennis en 
ervaring in het uitvoeren van strafonderzoeken vereist, gelet op het feit dat in dit domein de Dienst 
Enquêtes P als een ‘gespecialiseerde’ politiedienst dient op te treden.  
Dergelijke eisen rechtvaardigen trouwens ook het stellen van specifieke kennisvereisten of eisen 
inzake (minimum)leeftijd en dito ervaring bij vacatures, alsook eisen inzake beroepsethiek. 

Om de aanwezige kennis te onderhouden, te verbreden of te verdiepen, wordt veel belang gehecht 
aan vormingen in specifieke domeinen die hetzij in eigen huis worden georganiseerd, hetzij worden 
gevolgd bij allerhande externe instanties. De leden en de medewerkers nemen ook geregeld deel aan 
diverse opleidingen ten behoeve van de toezichts- en opvolgingsonderzoeken, de klacht- en 
strafonderzoeken of nog de interne werking. 

In dit verband werd eind 2019 een vademecum voor het opzetten en uitvoeren van toezichtsonder-
zoeken ter beschikking gesteld van de leden van de Dienst Enquêtes P. Dit document bespreekt de 
verschillende fasen van een toezichtsonderzoek, evenals de onderzoeksmethoden die kunnen worden 
overwogen. Deze leidraad werd omgevormd tot een praktisch onderzoeksinstrument dat het mogelijk 
maakt om snel nuttige uitleg te vinden over elke fase van het onderzoek, van de verkennende fase 
tot de fase van het eigenlijke terreinonderzoek. 

Ter ondersteuning van dit vademecum en de onderzoekstool werden begin 2020 binnen de instelling 
een aantal praktische workshops (voorlichting en training) georganiseerd. Universitaire deskundigen 
werden uitgenodigd om hun ervaringen te komen delen, waarbij ze meer de nadruk legden op het 
proces (gebruikte technieken) dan op het resultaat van hun werk. Aan de hand van concrete 
voorbeelden legden ze uit hoe ze hun onderzoek hadden opgezet en welke technieken ze hadden 
gebruikt. In maart werd deze trainingscyclus onderbroken vanwege de gezondheidssituatie, maar hij 
zal worden hervat in 2021. 

1.2.3.2 Kennismanagement (Knowledge Management) binnen het Comité P 

Vanuit de overtuiging dat de kennis van elke medewerker kostbaar en essentieel is, werkt het 
Comité P sinds 2017 een kennismanagementsbeleid (Kennismanagement, KM) uit. De bedoeling is om 
de kennis die onmisbaar is voor de succesvolle uitvoering van de opdrachten van het Comité P 
duidelijk zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat deze kennis niet alleen gemakkelijk toegankelijk 
is maar ook gedeeld, ontwikkeld en bijgewerkt wordt. 

Al snel werd duidelijk dat voor een dergelijk project een gemeenschappelijk werkinstrument nodig 
was. Geïnspireerd door bestaande concepten werd in 2019 een “Knowledge Management House” (KM-
House) ontwikkeld. De tool vormt nu het referentiekader voor kennismanagement binnen het 
Comité P. 
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Begin 2020, na een jaar actief te zijn geweest, werd het KM-House aangepast om beter aan te sluiten 
op de behoeften en de dagelijkse praktijk. Sommige kennisdomeinen werden herzien; de structuur 
van de tool werd aangepast om een onderscheid te maken tussen prioritaire kennisdomeinen, interne 
processen en stakeholders. 

Tegelijkertijd werden de fiches die de voornaamste nuttige en relevante elementen voor het 
opvolgen van kennisdomeinen samenvatten, aangepast om de reikwijdte van het domein beter af te 
bakenen en om ze operationeler en praktischer te maken. De nadruk zal voortaan worden gelegd op 
kennis die nuttig is voor het uitvoeren van onderzoeken, zowel op administratief als op juridisch vlak. 

In 2020 zijn een aantal projecten opgestart. Zo heeft een nieuw syntheserapport van de gevolgde 
opleidingen binnen de Dienst Enquêtes het daglicht gezien en wordt dat momenteel getest. De 
bedoeling is om de informatie en kennis opgedaan tijdens de gevolgde opleidingen en andere 
studiedagen beter toegankelijk te maken en optimaal te benutten door deze rechtstreeks in verband 
te brengen met de bestaande prioritaire kennisdomeinen. 

Het Comité P wil het KM-House nog explicieter en globaler (zowel op het niveau van de Dienst 
Enquêtes als op het niveau van de administratieve dienst) gebruiken in het kader van zijn dagelijkse 
activiteiten. Er worden momenteel nog enkele denkpistes bewandeld, onder meer met betrekking 
tot de sensibilisering van het personeel voor kennismanagement, het proces van oriënteren en 
behandelen van klachten, het aanwerven en opleiden van personeel. 

1.2.3.3 Middagen van het Comité P 

Het ontwikkelen en ook op peil houden van de competenties in organisaties wordt almaar 
belangrijker. Voor het Comité P als extern toezichtsorgaan op de politiefunctie is dat niet anders. 

Competentiemanagement is trouwens duidelijk zowel een verantwoordelijkheid van elk individueel 
personeelslid als van de (leidinggevenden in de) organisatie. 

Door de Covid-19-pandemie werd de organisatie van deze activiteit on hold gezet. 

1.2.4 Socioculturele activiteiten 

De socioculturele activiteiten voor het personeel werden gedwarsboomd door de Covid-19-pandemie. 

1.3 Uitgaven en middelen 

1.3.1 Proces van controle en goedkeuring van de rekeningen 

Elk jaar zendt het Vast 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. 
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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 eerst 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 2020 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’s uit het begrotingsjaar n-2. 

Vergelijking tussen de begrotingsjaren van de afgelopen jaren 

Begroting Bedrag Budgetrekening7 Boni8 Dotatie 

2017 10 181 743,91 EUR 535 618,08 EUR 537 096,31 EUR9 8 397 000,00 EUR 

2018 9 995 345,87 EUR 326 982,40 EUR 336 033,40 EUR 9 750 000,00 EUR 

2019 10 475 596,31 EUR 929 571,24 EUR 930 191,24 EUR 9 723 000,00 EUR 

2020 11 086 033,40 EUR 914 872,77 EUR 927 067,31 EUR 10 750 000,00 EUR 

1.3.2 Financieringsproblematiek 

De in bovenstaande tabel weergegeven boni’s zijn bijna exclusief het resultaat van besparingen op 
het personeelskader. 

Het begrotingsresultaat van het boekjaar (d.w.z. de toegekende dotatie min de gedane uitgaven) 
was over het geheel genomen negatief van 2012 tot en met 2017. 

Voor het begrotingsjaar 2018 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de lineaire daling van de 
dotatie met 2% (door de federale regering voorzien tot de begroting 2019) niet toegepast en heeft 
het Comité P een dotatie gekregen van 9.750.000,00 euro, omdat het duidelijk werd dat de weddes 
niet zouden kunnen uitbetaald worden. 

Voor 2019 heeft het Comité P een dotatie van 9.723.000,00 euro gekregen. 

Het Comité P heeft voor 2020 een dotatie gekregen van 10.750.000,00 euro want het was voor de 
instelling, gelet op de bedragen van de restboni’s, opnieuw onmogelijk om de betaling van haar 
uitgaven in 2020 na te komen (en dit zelfs met een vermindering van de personeelsbezetting). 

 ·············································  
7  Budgetrekening = bedrag van de begroting – totaalbedrag van de uitgaven (lopende en kapitaaluitgaven). 
8  Boni = bedrag van de budgetrekening + bedrag van eventuele inkomsten (financiële inkomsten, terugbetalingen, …). 
9  In uitvoering van de beslissing van de Commissie voor de Comptabiliteit d.d. 14 december 2017 (DOC 54 2843/001), heeft 

het Comité P 49 500,00 EUR van het boni 2017 toegewezen aan de financiering van de begroting 2018. Het restboni 2017 
bedraagt dus 487 596,31 EUR. 
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Daar het intussen duidelijk is dat de destijds vooropgestelde kaders budgettair niet langer realistisch 
zijn, wordt er niet meer naar gestreefd om deze kaders systematisch in te vullen. Het Vast Comité P 
en de Dienst Enquêtes zijn een ernstige denkoefening begonnen om te rationaliseren en de 
werkprocessen te optimaliseren om met minder mensen toch tegemoet te komen aan een optimale 
dienstverlening. 

Alvorens vertrekkers te vervangen, wordt er telkens concreet bepaald welk profiel er precies nodig 
is. Dat is de reden waarom in 2020 niet elke vertrekker onmiddellijk werd vervangen en er dus wat 
marge is op het budget. Dit betekent evenwel niet dat het Comité P de gerealiseerde boni’s niet zal 
nodig hebben om de weddes van zijn personeel in de toekomst te kunnen blijven betalen. 

1.3.3 Uitgaven 

Op het vlak van het soort uitgaven ziet de uitsplitsing er voor 2020 als volgt uit: 
- 91,79% van de gerealiseerde begroting van het Comité P betreft personeelsuitgaven; 

- 2,26% voor het gebouw; 

- 3,50% voor alle andere werkingsuitgaven; 

- 2,45% voor kapitaaluitgaven. 

Wat de kapitaaluitgaven betreft, werden in 2020 op informaticavlak vooral de aankoop van 
10 draagbare computers, 10 beeldschermen, 1 server en 25 draagbare printers ingeschreven. 

Verdeling van de uitgaven 2020 

Lopende uitgaven Kapitaaluitgaven 
Gedane lopende 
uitgaven 

Gedane 
kapitaaluitgaven 

10 786 033,40 EUR 300 000,00 EUR 9 921 957,11 EUR 249 203,52 EUR 

Voornaamste posten lopende uitgaven 

Post Begrotingskrediet Uitgave Saldo 

I.A. Leden van het Comité en 
griffier 

985 000,00 EUR 829 060,69 EUR 155 939,31 EUR 

I.B. Administratief personeel 2 844 000,00 EUR 2 694 307,88 EUR 149 692,12 EUR 

I.C. Personeel Dienst Enquêtes P 6 126 500,00 EUR 5 812 284,51 EUR 314 215,49 EUR 

I.E. Gebouwen 308 500,00 EUR 229 920,53 EUR 78 579,47 EUR 

Kapitaaluitgaven 

Post Begrotingskrediet Uitgave Saldo 

II.EE. Gebouwen 15 000,00 EUR 4 237,14 EUR 10 762,86 EUR 

II.GG. Uitrusting en onderhoud 35 000,00 EUR 7 144,85 EUR 27 855,15 EUR 

II.JJ. Informatica en bureautica 75 000,00 EUR 73 799,91 EUR 1 200,09 EUR 

II.MM. Voertuigen 175 000,00 EUR 164 021,62 EUR 10 978,38 EUR 
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Controle en goedkeuring van de rekeningen 

De rekeningen 2019 werden door de commissarissen van de rekeningen geverifieerd en 
gecontroleerd. Zij dienden hun verslag in op 4 juni 2020. De rekeningen 2019 werden dan door het 
Vast Comité P goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 4 juni 2020. In de loop van de maand 
juni 2020 (meer bepaald op 7 en 8 juni 2020) werden ze bovendien gecontroleerd door het Rekenhof, 
dat zijn verslag op 7 oktober 2020 aan het Comité P heeft overgemaakt. De Commissie voor de 
Comptabiliteit heeft de rekeningen 2019 van het Comité P goedgekeurd op 14 december 2020 
(DOC 55 1676/001). 

1.4 Partnerschappen 

1.4.1 Algemeen 

Het Comité P onderhoudt contacten met talrijke partners op (inter)nationaal vlak, die het gericht 
ontmoet tijdens werkvergaderingen. Bij wijze van voorbeeld noemen we het Vast Comité I, de 
Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, de Federale politieraad, het 
Controleorgaan op de politionele informatie (COC), de Gegevensbeschermingsautoriteit, het College 
van procureurs-generaal, de Federale Ombudsman, de Kinderrechtencommissaris, enz. 

Behalve met deze instellingen, onderhoudt het Comité P ook contacten met niet-gouvernementele 
organisaties, zoals de Liga voor Mensenrechten en Amnesty International. 

In 2020 was het Comité P lid van het Centrum voor Politiestudies (CPS). 

Sinds september 2016 neemt een lid van het Vast Comité P deel aan de maandelijkse vergaderingen 
van het “Mensenrechtenplatform”, een gemeenschappelijk overlegplatform tussen de instellingen 
belast met een (volledig of gedeeltelijk) mandaat inzake eerbiediging van de rechten van de mens. 

Het Comité P heeft zeer regelmatig deelgenomen aan de maandelijkse vergaderingen van het 
Mensenrechtenplatform dat in de lokalen van de Senaat verschillende openbare instellingen samen-
brengt die actief zijn op het vlak van bevordering en verdediging van mensenrechten: het Comité I, 
Unia, Myria, het College van Federale Ombudsmannen, de Ombudsmannen van Vlaanderen, Wallonië 
en de Duitstalige Gemeenschap, de Commissie voor de Rechten van het Kind, de Hoge Raad voor de 
Justitie, het Controleorgaan op de politionele informatie, het Instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen om er maar enkele te noemen. In 2020 werd de coördinatie verzekerd door Unia. 
Het platform is bedoeld als een informele plaats voor de uitwisseling van informatie en ervaringen 
door elk van de deelnemers, in het bijzonder over hun verslagen, studies en bijdragen aan 
internationale organen. 

De jaarlijkse overlegvergadering met de directie van Myria, het Federaal Migratiecentrum, zoals 
voorzien in het samenwerkingsprotocol tussen beide instellingen, vond plaats op 20 november 2020. 
Er werden verschillende verslagen besproken die elk van de instellingen de afgelopen jaren hadden 
opgesteld, onder meer met betrekking tot repatriëringen, de politionele aanpak (van slachtoffers) 
van mensensmokkel, politiegeweld en bestuurlijke aanhoudingen. 

De jaarlijkse overlegvergadering met de directie van Unia, het Interfederaal Centrum voor gelijke 
kansen en bestrijding van racisme en discriminatie, zoals voorzien in het samenwerkingsprotocol 
tussen beide instellingen, is uitgesteld tot 2021. 
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1.4.2 Bijdragen van het Comité P in antwoord op externe vragen met betrekking 
tot zijn opdracht “politie en 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 inter-
nationale instellingen die onder auspiciën 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. 

Wegens de Covid-19-pandemie werd een groot deel van de activiteiten van die instellingen 
verschoven naar een latere datum10. In de loop van het jaar 2020 heeft het Comité P de volgende 
bijdragen geleverd: 

Eind april 2020 heeft het Comité P zijn bijdrage geleverd aan het verslag dat België in het kader van 
de 3e cyclus van het Universeel Periodiek Onderzoek aan België11 opstelde ter attentie van de 
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Zijn bijdrage kadert in het punt met betrekking tot de 
eerbiediging van de mensenrechten door de politiediensten en wilde een antwoord bieden op de 
aanbevelingen 139.8 (“in alle onpartijdigheid alle gevallen van mishandeling en buitensporig gebruik 
van geweld onderzoeken die kunnen worden toegeschreven aan wetshandhavers, ook wanneer 
dergelijke daden zijn ingegeven door racisme”) en 140.24. (“de mechanismen voor controle en 
toezicht op de politie versterken, meer in het bijzonder via het Vast Comité van Toezicht op de 
politiediensten en de Dienst Enquêtes”). Er werden ook cijfers aangereikt om een beeld te schetsen 
van de klachten die bij het Comité P werden ingediend en van de gerechtelijke onderzoeken tegen 
politieambtenaren die aan de Dienst Enquêtes P werden toevertrouwd voor feiten van racisme en 
discriminatie enerzijds en voor mishandeling door de politie anderzijds. 

Begin juni 2020 werd het Comité P door de FOD Justitie gecontacteerd om enkele cijfergegevens bij 
te werken die waren meegedeeld in het kader van het 4e periodiek verslag van België over de 
toepassing van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling 
of bestraffing. 

Begin juli 2020 werd het Comité P door de FOD Justitie gecontacteerd met betrekking tot de 
evaluatie van de impact van Richtlijn 2017/541 inzake terrorismebestrĳding door het Europees 
Bureau voor de grondrechten (FRA12). In dit verband heeft het FRA onder meer een document 
opgesteld met een beknopt overzicht van het institutionele kader voor de strijd tegen terrorisme en 
de belangrijkste actoren die in België bij deze strijd betrokken zijn. Daarin wordt het Comité P 
genoemd als een van de toezichthoudende organen op de politiediensten en het OCAD (samen met 
het Comité I). Eind november werd aan twee FRA-onderzoekers een algemene uiteenzetting gegeven 
over de opdracht, de structuur en de werking van het Comité P. Meer specifiek wat het onderwerp 
terrorisme betreft, werd hen een inventaris bezorgd van fragmenten uit de jaarverslagen omtrent 

 ·············································  
10  Dat was onder meer het geval van de dialoog die diende plaats te vinden tussen de Belgische overheid en het Comité tegen 

foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing van de Verenigde Naties (CAT), die 
aanvankelijk voorzien was voor midden juli 2020 en verschoven werd naar juli 2021. Hetzelfde was het geval voor de 
bespreking van het verslag van België door de Commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde 
Naties (CERD), die aanvankelijk voorzien was voor midden augustus 2020 en verschoven werd naar april 2021. 

11  “UPO” of “UPR – Universal periodic review”. 
12  “European Union Agency for fundamental rights”. 
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onderzoeken die de afgelopen jaren op dat gebied zijn uitgevoerd, vooral in verband met de 
informatiestroom en de informatiepositie. 

In de herfst van 2020 heeft het Comité P deelgenomen aan de eerste fase van de overlegprocedure 
georganiseerd door de FOD Justitie met het oog op de invoering van het nationaal preventie-
mechanisme (NPM) in het kader van het facultatief protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties 
tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing (OPCAT). Zo 
nam het Comité P op 8 oktober 2020 deel aan een webinar waarin ervaringen uit het buitenland 
werden geschetst, alsook aan de discussiegroepen die op 14 en 23 november werden gehouden met 
als thema “Een doeltreffend nationaal mechanisme ter preventie van foltering in de Belgische 
institutionele structuur. Wat zouden de voorwaarden daarvoor zijn?”. 

Op 10 november 2020 heeft het Comité P deelgenomen aan een onlinevergadering van het anti-
corruptieplatform dat (onder leiding van de FOD Justitie) instaat voor de coördinatie van de opvolging 
van de aanbevelingen die de GRECO (de “Groep van Staten tegen Corruptie” van de Raad van Europa) 
eind 2019 geformuleerd heeft in het kader van zijn 5e evaluatiecyclus over de voorkoming van 
corruptie en de bevordering van integriteit binnen centrale regeringen (hoge ambten binnen de 
uitvoerende macht) en strafrechtelijke diensten. Er werd onder meer gesproken over de 
aanbevelingen betreffende de politie. 

2. Activiteiten

Het is belangrijk om te weten dat dit deel, het activiteitenverslag, zich beperkt tot het weergeven 
van een foto van onze eigen werking. Onderzoeken die we hebben uitgevoerd, worden hier gewoon 
vermeld als activiteit zonder op de inhoud in te gaan. Vermits het Vast Comité P het ook essentieel 
vindt om verslag uit te brengen omtrent wat er inhoudelijk over de politiediensten werd vastgesteld, 
volgt een tweede deel, het observatoriumrapport met daarin de bevindingen/foto over de werking 
van de politiediensten.   
De lezer die geïnteresseerd is in een specifiek onderwerp kan dit terugvinden in de uitgebreide 
verslagen over toezichtsonderzoeken uit 2020 die gepubliceerd zijn op onze website. 

2.1 Toezichts- en opvolgingsonderzoeken 

De verslagen over de toezichts- en opvolgingsonderzoeken van het Vast Comité P worden over-
gemaakt aan de parlementaire begeleidingscommissie. Sommige van die 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. 

In 2020 werden door het Vast Comité P tien verslagen gefinaliseerd en vervolgens aan de 
parlementaire begeleidingscommissie overgemaakt, met name: 

1. Toezichtsonderzoek tot analyse van de wijze waarop de coördinatie van de gerechtelijke
opdrachten door de federale politie op gedeconcentreerd niveau wordt verzekerd sinds de
optimalisatie van de federale politie en van de impact daarvan op de uitvoering van deze
opdrachten zowel op federaal als op lokaal niveau;

2. Toezichtsonderzoek naar de ondersteunende diensten van het OCAD;
3. Toezichtsonderzoek naar de wijze waarop er door Bijzondere Federale Inspectiediensten

invulling wordt gegeven aan de Salduz-regelgeving;
4. Tussentijdse overwegingen met betrekking tot het optreden van de geïntegreerde politie in

het kader van het beheer van de eerste golf van de coronacrisis;
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5. Grensoverschrijdende politiesamenwerking tussen België en Frankrijk voor de politiezones
van de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen;

6. Informatiestromen in het kader van de aanhouding van de heer Chovanec;
7. Interceptietechnieken van voertuigen;
8. Opvolging - informatiestromen op de luchthavens;
9. Bemiddeling als middel tot oplossing voor klachten van burgers tegen politieambtenaren;
10. Aanpak van ongewenst seksueel gedrag bij de geïntegreerde politie (onderzoek mondeling

voorgesteld in parlementaire begeleidingscommissie).

Het Vast Comité P startte in 2020 tien nieuwe toezichtsonderzoeken, al dan niet op eigen initiatief, 
met name: 

1. De toepassing van de regeling omtrent giften, beloningen en voordelen bij de Directie van de
Bescherming – DGA/DAP – van de federale politie;

2. Aanpak van ongewenst seksueel gedrag bij de geïntegreerde politie;
3. Optreden van de geïntegreerde politie in het kader van het beheer van de coronacrisis;
4. Opvolging van de aanbevelingen geformuleerd in het verslag betreffende het toezichts-

onderzoek naar de ondersteunende diensten van het OCAD met uitzondering van de
politiediensten en de inlichtingendiensten;

5. Toezichtsonderzoek naar de ondersteunende diensten van het OCAD aangewezen door het KB
van 17 augustus 2018;

6. Onderzoek naar het politioneel functioneren van de geïntegreerde politie bij de afhandeling
van de federaal gedetecteerde hits, via ANPR, van gestolen voertuigen;

7. Opvolging van eerdere aanbevelingen van het Vast Comité P wat betreft het ontwikkelen van
een procedure inzake onhandelbare personen;

8. Het weigeren te akteren bij de lokale politiediensten;
9. Leiderschap en Integriteit bij de Luchtvaartpolitie;
10. Informatiestromen in het kader van de aanhouding van de heer Chovanec.

2.2 Klachtonderzoeken 

Van jaar tot jaar maakt het Comité P, in zijn jaarverslag, een kwantitatieve balans op van een reeks 
aspecten die verband houden met de klachten en aangiften die hem worden voorgelegd. Het Comité P 
krijgt ook regelmatig aanvragen van diverse gesprekspartners die wensen te beschikken over 
cijfergegevens rond bepaalde problematieken13. Deze gegevens dragen in grote mate bij tot de 
monitoring van de politiewerking en vergen in die zin een permanente aandacht. 

Vanuit een streven naar voortdurende verbetering en vanuit de vaststelling dat sommige statistische 
gegevens moeilijk te leveren en te interpreteren kunnen zijn, heeft het Comité P in 2020 beslist om 
werk te maken van een betere opmaak en voorstelling van zijn statistieken zodat ze begrijpelijker 
en coherenter zouden zijn. De werkzaamheden14 spitsten zich eerst en vooral toe op de 
cijfergegevens van het jaarverslag, wat geleid heeft tot een herziening van dit deel van het verslag. 

Tabellen en grafieken werden aldus herbekeken en verduidelijkt15, sommige telbasissen werden 
verfijnd en met een aantal indicatoren werd geen rekening meer gehouden omdat ze op heden 
onvoldoende kwaliteitsvolle informatie opleveren16. Hoewel het Comité P zich terdege bewust is van 

 ·············································  
13  Sommige thema’s worden trouwens meer in detail geanalyseerd in het deel Observatorium. 
14  In oktober 2020 werd hiertoe een werkgroep opgericht. 
15  Dit is meer bepaald het geval van de tabel over de oriëntaties die aan de klachten worden gegeven en van de grafieken en 

tabellen die opgenomen zijn in het deel ‘perceptie van de burger’. 
16  Met name voor de gegevens over een misdaad of een wanbedrijf gepleegd door een lid van een politiedienst en die per 

informatief verslag moeten worden aangemeld binnen de vijftien dagen aan de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P 
door de politieambtenaar die dit vaststelt (artikel 26 organieke wet). 
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het belang om voor continuïteit van de gegevens doorheen de tijd te zorgen, brengen sommige 
gemaakte keuzes niettemin met zich mee dat het niet mogelijk is om de cijfergegevens die in dit 
deel van het verslag voorgesteld zijn te vergelijken met de cijfers die vermeld zijn in eerdere 
verslagen. 

Met betrekking tot de cijfers over klachten en aangiften die in het volgende deel weergegeven zijn17, 
heeft het Comité P ervoor gekozen om een duidelijk onderscheid te maken tussen de delen gewijd 
aan: 

1. de kerncijfers, die een overzicht geven van alle klachten en aangiften die rechtstreeks
werden ingediend bij het Comité P gedurende het jaar 2020;

2. de perceptie van de burger over de politiewerking, gebaseerd op de tekortkomingen en de
feiten zoals ze werden ervaren op het ogenblik van de klachtneerlegging in 2020 en voordat
er een onderzoek was gevoerd;

3. de beslissingen genomen door het Vast Comité P en de tijdens het afgelopen jaar
vastgestelde disfuncties (ongeacht het jaar van opening van het dossier).

Hoewel deze drie delen elk hun eigen telbasis hebben en afzonderlijk een specifiek aspect van de 
analyse van de klachten en aangiften bespreken, vullen ze elkaar al en dienen ze als dusdanig te 
worden gelezen. 

2.2.1 Kerncijfers 

2.2.1.1 Geheel van klachten 

In het volgende overzicht komen de klachten en aangiften aan bod die het Comité P diende te 
behandelen. 

Enkel de stukken die als klacht geïdentificeerd zijn, zijn opgenomen in de tellingen die in de 
hiernavolgende tabel voorkomen. 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 enkel opgestart op basis van 
een schriftelijk document. 

Onderstaande tabel geeft het aantal klachtendossiers weer die beheerd worden door de klachten-
sectie van het Comité P. 

Verdeling van de geopende klachtendossiers per jaar - 2016-2020 

Klachten 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal 2663 2733 2965 2646 3112 

In 2020 heeft het Comité P 3112 nieuwe klachtendossiers geopend, dit is een stijging van 17,5% ten 
opzichte van 2019. Het aantal ingediende klachten is een indicator die een gedeeltelijk beeld van de 

 ·············································  
17  Hetzelfde geldt voor de gegevens die vervat zijn in het deel Observatorium. 
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politiediensten schetst; het is ook de weergave van de geregistreerde activiteit, zonder dat het 
Comité P zich heeft uitgesproken over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van die klachten. 

De stijging tussen 2019 en 2020 kan niettemin ten dele worden verklaard door de bijzondere 
gezondheidstoestand en de lockdown die in maart vorig jaar inging. De diverse regels die gedurende 
het jaar van toepassing waren, hebben aanleiding gegeven tot nieuwe redenen om een klacht in te 
dienen, tot het in twijfel trekken van bepaalde politie-interventies (lockdownfeestjes, manifestaties 
tegen de Covid-19-maatregelen, naleving van social distancing en maskerplicht tijdens controles, 
“Covid-19”-boetes, …). 

Onderstaande tabel omvat indicatoren zoals het gemiddelde aantal maandelijks geopende klachten-
dossiers en het minimum- en maximumaantal maandelijks geopende klachtendossiers. 

Indicatoren ter vergelijking van het aantal maandelijks geopende klachtendossiers – 2016-2020 

Indicatoren 2016 2017 2018 2019 2020 

Gemiddelde 222 228 247 221 259 

Minimum 177 182 212 185 174 

Maximum 273 269 286 259 311 

In 2020 is het gemiddelde aantal maandelijks geopende klachtendossiers gestegen tot 259. 

2.2.1.2 Politiekorpsen genoemd in de klachtendossiers 

Onderstaande tabel bevat de politiezones en –diensten waartegen het Comité P het meeste dossiers 
geopend heeft. Merk op dat er enkel rekening is gehouden met de klachten en aangiften die 
rechtstreeks zijn ingediend bij het Comité P en niet met deze die bij de Algemene inspectie van de 
federale politie en van de lokale politie of rechtstreeks bij de politiekorpsen zijn ingediend. Deze 
rubriek berust op een uitsluitend kwantitatieve exploitatie van het geheel van de klachten die 
rechtstreeks ingediend zijn bij de instelling. Het gaat bijgevolg om de weergave van de inkomende 
stroom per politiekorps, zonder dat het Comité P zich heeft uitgesproken over de ontvankelijkheid 
en de gegrondheid van deze klachten. 

Evolutie van het aantal klachten per lokaal politiekorps 

In onderstaande tabel zijn de politiezones weergegeven waartegen het Comité P in 2020 het meeste 
klachten heeft ontvangen. Ter informatie, de gegevens zijn weergegeven voor de afgelopen vijf jaar. 
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Politiezone 2016 2017 2018 2019 2020 

PZ Brussel-Hoofdstad/Elsene 169  199  214  170  229 

PZ Antwerpen 147  136  107  98  123 

PZ Brussel-West 57  67  63  68  72 

PZ Brussel-Zuid 93  77  96  77  71 

PZ Brussel-Noord 64  65  60  48  68 

PZ Gent 60  59  61  63  67 

PZ Charleroi 44  69  71  75  66 

PZ Mechelen-Willebroek 45  20  27  24  46 

PZ Oostende 30  30  23  27  45 

PZ Carma18  ‐  ‐   33  34  35 

PZ Luik 44  29  32  28  35 

 

Het groter aantal klachten in de Brusselse regio wordt onder meer verklaard door het groot aantal 
manifestaties die er regelmatig plaatsgrijpen. 

Evolutie van het aantal klachten per dienst van de federale politie 

Deze tabel geeft de directies van de federale politie weer waarvoor het aantal klachten rechtstreeks 
ingediend bij het Comité P het hoogste is. 

 

Eenheid 2016 2017 2018 2019 2020 

Federale ondersteunende diensten (CIC, 
Interventiekorps, …)19 

 -  - 8 24 41 

Federale wegpolitie 48 64 65 43 35 

Federale gerechtelijke politie 36 39 32 26 33 

Federale spoorwegpolitie 22 22 20 15 33 

Federale luchtvaartpolitie 50 31 33 28 23 

 

  

 ·············································  
18  As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal. De politiezone CARMA is ontstaan uit de 

fusie, op 01/05/2017, van de politiezones MidLimburg (zelf het resultaat van de eerdere fusie tussen de politiezones GAOZ 
en Houthalen-Helchteren) en Noordoost-Limburg. 

19  De CIC’s zijn de diensten waarbij de noodoproepen van burgers terechtkomen (nummer 112, …) en de interventiekorpsen 
vertegenwoordigen de federale capaciteit die ter beschikking wordt gesteld ter versterking van de lokale politiediensten in 
het kader van onder meer manifestaties. 
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2.2.1.3 Beslissingen inzake oriëntatie 

Aan elk klachtendossier kunnen tegelijkertijd of achtereenvolgens meerdere oriëntaties worden 
gegeven afhankelijk van de informatie die de klager of een instantie meegedeeld heeft. Bijgevolg 
ligt het aantal oriëntaties per jaar hoger dan het aantal dossiers en kunnen de rubrieken niet opgeteld 
worden. 

Wanneer een dossier georiënteerd wordt, zijn er verschillende mogelijkheden: de behandeling van 
het dossier kan worden beëindigd20, het dossier valt niet binnen de bevoegdheidssfeer21 van de 
instelling en wordt desgevallend overgemaakt aan de bevoegde instantie of het dossier krijgt de 
oriëntatie ‘voor onderzoek’. 

Wat de klachten die het voorwerp van onderzoek uitmaken22 betreft, is het belangrijk op te merken 
dat het Comité P niet zelf alle dossiers die het ontvangt onderzoekt. Het Vast Comité P oriënteert 
de ontvankelijke klachten naargelang de instantie die het best geplaatst is om ze te behandelen.23 

De volgende verdeling omvat de voornaamste categorieën. 

Types van oriëntatie 2019 2020 

Toevertrouwd aan de politiedienst voor autonome afhandeling 25,1% 23,3% 

Toevertrouwd aan de dienst intern toezicht van een politiedienst voor 
onderzoek 

22,2% 22,4% 

Toevertrouwd aan de Dienst Enquêtes P voor onderzoek 7,4% 8,5% 

Tot beschikking overgemaakt aan de gerechtelijke overheid 13,1% 13,2% 

Tot beschikking overgemaakt aan de hiërarchische of tuchtrechtelijke 
overheid 

7,9% 4,7% 

In 2020 werd een deel van de dossiers toevertrouwd aan de politiediensten: 23% voor autonome 
afhandeling en 22% voor onderzoek. Wanneer de gemelde feiten strafrechtelijk van aard zijn, worden 
de dossiers tot beschikking overgemaakt aan de gerechtelijke overheid, dit was in 2020 het geval 
voor 13% van de dossiers. 

Met betrekking tot het aantal onderzoeken dat in 2020 aan de Dienst Enquêtes P toevertrouwd is, 
moet de stijging worden benadrukt. Vorig jaar vonden verschillende grootschalige gebeurtenissen 
plaats (gele hesjes, manifestaties in het kader van Covid-19, …). Dit zijn dossiers waarvoor vaak een 
groot aantal klachten wordt ontvangen. De telbasis is de klacht en niet de gebeurtenis, het is dus 
normaal dat het aantal dossiers waarmee de Dienst Enquêtes P gelast werd, is toegenomen. 

2.2.2 Analyse van de perceptie van de burgers 

Het doel van deze rubriek is om het beeld te schetsen dat de burgers hebben van de werking van de 
politiediensten. In dit stadium gaat het om de feiten zoals gerapporteerd door de klagers, met andere 

 ·············································  
20  Het Vast Comité P kan beslissen om geen gevolg te geven aan een duidelijk ongegronde klacht en zal deze beslissing met 

redenen omkleed en schriftelijk ter kennis brengen van de klager. Het kan tevens beslissen om zonder gevolg te klasseren 
wanneer de klager onvindbaar is, weigert mee te werken of afziet van zijn klacht. 

21  Bijvoorbeeld een klacht tegen een burgemeester, een magistraat, … 
22  Door de dienst intern toezicht van het korps of van de politiedienst of door de Dienst Enquêtes van het Comité P. 
23  In geval van overdracht van bevoegdheid wordt de burger in kennis gesteld van de mogelijkheid tot heronderzoek van zijn 

klacht door het Vast Comité P middels een schriftelijk en gemotiveerd verzoek (artikel 10, 7e lid van de organieke wet van 
18 juli 1991). 
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woorden om hun perceptie van de politiediensten. Voor het Vast Comité van Toezicht op de 
politiediensten is het belangrijk om de grieven te analyseren zoals ze zijn gemeld, om verslag te 
kunnen uitbrengen over het beeld van de waargenomen werking, de waargenomen doeltreffendheid 
en doelmatigheid van de politiediensten. 

Deze analyse is verricht op een deel van de klachten van 2020: ze stoelt op 2142 klachten24 die voor 
onderzoek werden overgemaakt aan een toezichthoudende dienst25 of die werden overgemaakt aan 
andere bevoegde overheden (gerechtelijke, tuchtrechtelijke, hiërarchische). Alle in deze rubriek 
weergegeven tabellen en gegeven toelichting is dus gebaseerd op deze selectie van klachten. 

2.2.2.1 Tekortkomingen en feiten van strafrechtelijke aard gemeld in de 
klachten die het voorwerp van onderzoek uitmaken of die gestuurd zijn 
aan andere bevoegde overheden 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grote categorieën van tekortkomingen en feiten van 
strafrechtelijke aard die worden gemeld in de klachten die voor deze analyse in aanmerking zijn 
genomen. Elke categorie wordt daarna afzonderlijk besproken.  

Tabel: tekortkomingen en feiten van strafrechtelijke aard gemeld in de klachten (%), 2019-2020 

Voornaamste categorieën 2019 (%) 2020 (%) 

Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het aanwenden 
van de bevoegdheden 

92,1% 89,6% 

Tekortkomingen inzake de attitude van het individu 87,7% 85,1% 

Tekortkomingen van organisatorische of structurele aard 2,9% 1,6% 

Feiten van strafrechtelijke aard 15% 17,5% 

In een klacht kunnen verscheidene feiten worden gemeld26. Zo kan in een klacht de onbeleefdheid 
van de optredende politieambtenaar worden gemeld, maar ook het weigeren te akteren; een klager 
kan overijver, agressief taalgebruik en een gebrek aan onpartijdigheid en neutraliteit aan de kaak 
stellen. 

In 2020 werden voor de 2142 klachten waarop deze analyse gebaseerd is, 3928 tekortkomingen of 
feiten gemeld. 

De meldingen betreffen hoofdzakelijk tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het 
aanwenden van de bevoegdheden (89,6%) en tekortkomingen inzake de attitude (85,1%). De tekort-
komingen van organisatorische of structurele aard vertegenwoordigen het overige deel van de 
gemelde feiten (1,6%). 

De feiten van strafrechtelijke aard27 vertonen een stijging van 2,5% ten opzichte van het vorige jaar. 

Hierna wordt meer in detail ingegaan op elke categorie van feiten. 

 ·············································  
24  Op een totaal van 3112 klachten ontvangen in 2020. 
25  Door een dienst intern toezicht van een politiekorps, door de Dienst Enquêtes van het Comité P. 
26  De categorieën mogen dus niet worden opgeteld. 
27   De klachten waarin feiten van strafrechtelijke aard onder de aandacht worden gebracht, worden overgemaakt aan de 

gerechtelijke overheden. 
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2.2.2.1.1 Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het aanwenden van de 
bevoegdheden 

Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en 
het aanwenden van de bevoegdheden 

2019 (%) 2020 (%) 

Niet uitvoeren van de taken 30,7% 29,2% 

Slecht uitvoeren van de taken 25,7% 21,6% 

Overschrijden of afwenden van de bevoegdheden 29,1% 29,9% 

Niet naleven van de procedures 6,6% 8,9% 

In de categorie van feiten omtrent taakuitvoering of politionele bevoegdheden kunnen vier 
verschillende niveaus worden onderscheiden: 

1. het niet uitvoeren van de taken, wat onder meer verwijst naar het weigeren te akteren en het
niet tussenkomen en/of het niet ter plaatse gaan;

2. het slecht uitvoeren van de taken, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening wordt beoogd,
bijvoorbeeld het niet correct of weinig nauwkeurig uitvoeren van het werk28;

3. het overschrijden van zijn rechten en/of bevoegdheden tijdens de taakuitvoering, wat bestaat
uit de niet-naleving van het legaliteits-, proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel bij het
aanwenden van dwang, het overschrijden van zijn bevoegdheden en het overdreven akteren;

4. het niet naleven van de procedures, wat wijst op tekortkomingen op het vlak van de regels en
de procedures die beschreven zijn voor een taak of opdracht, bijvoorbeeld geen kopie van een
verhoor afleveren.

2.2.2.1.2 Tekortkomingen inzake de attitude 

Tekortkomingen inzake de attitude van het individu 2019 (%) 2020 (%) 

Met betrekking tot het verbale gedrag 33,0% 34,8% 

Met betrekking tot het niet-verbale gedrag 48,5% 43,1% 

Met betrekking tot het voorkomen 0,8% 1,8% 

Pesterijen en ongewenst gedrag op het werk 0,6% 0,6% 

Niet naleven van het arbeidsreglement 0,2% 0,3%

Gebruik van alcohol, medicijnen, tabak en drugs 0,5% 0,4% 

Met betrekking tot de manier waarop de 
dienstmiddelen worden ingezet 

2,4% 2,2%

Met betrekking tot de aanwending van de 
hoedanigheid 

1,7% 1,6%

Met betrekking tot beroepsonverenigbaarheden 0,1% 0,3% 

 ·············································  
28  De taak onjuist, onvolledig, onverzorgd of niet pertinent uitvoeren verwijst naar aspecten betreffende de taakuitvoering en 

niet naar attitudes van de persoon, bijvoorbeeld een proces-verbaal dat niet alle elementen bevat, een attest vergeten bij 
te voegen, niet opnieuw contact hebben opgenomen met de oproeper, enz. 



33/113 

De tekortkomingen inzake de attitude van het individu hebben betrekking op individuele, verbale en 
niet-verbale gedragingen, zowel de houdingen tijdens de taakuitvoering als de houdingen die worden 
aangenomen in de privésfeer maar die door de hoedanigheid van lid van een politiedienst de 
waardigheid van het ambt aantasten. 

In deze categorie melden burgers in één op de vijf klachten een partijdige houding, een gebrek aan 
neutraliteit of een behandeling die als ongelijk wordt aangevoeld. Zo melden klagers bijvoorbeeld 
dat het personeelslid een van de partijen kent en niet onpartijdig is in zijn taakuitvoering. Het gaat 
onder meer over complexe situaties zoals buren- of familiegeschillen in het kader van problemen in 
verband met het hoederecht, bedreigingen of slagen waarbij personeelsleden van de politie partij 
zouden hebben gekozen, wat aanleiding kan geven tot andere grieven zoals het weigeren te akteren. 

In bijna één op de vijf klachten melden burgers ook een agressief, dreigend of intimiderend 
taalgebruik29 en een beledigend, onbeleefd of onrespectvol taalgebruik. 

2.2.2.1.3 Tekortkomingen van organisatorische of structurele aard 

Tekortkomingen van organisatorische of structurele
aard 

2019 (%) 2020 (%) 

Met betrekking tot de interne organisatie 2,0% 1,3% 

Ten aanzien van andere overheden en/of diensten 0,5% 0,3% 

Organisatorische of structurele tekorkomingen overstijgen het individuele niveau. Dit gaat bijvoor-
beeld om de (hiërarchische) interne organisatie, het welzijn op het werk, de arbeidsomstandigheden 
of nog de communicatie en de samenwerking met andere diensten. 

2.2.2.1.4 Feiten van strafrechtelijke aard 
Wanneer in de klachten feiten van strafrechtelijke aard worden gemeld, worden deze aan de 
gerechtelijke overheden gestuurd. Omwille van de leesbaarheid omvat onderstaande tabel niet alle 
gemelde strafrechtelijke feiten maar beperkt hij zich tot de voornaamste feiten30. 

Gerechtelijke feiten31 2019 (%) 2020 (%) 

Opzettelijke slagen en verwondingen 8,2% 9,1% 

Schending van het beroepsgeheim 1,0% 1,0% 

Willekeurige vrijheidsberoving 1,7% 1,5% 

Andere 4,1% 5,9%

Aangezien opzettelijke slagen en verwondingen feiten van strafrechtelijke aard zijn, worden deze 
klachten overgemaakt aan de bevoegde gerechtelijke overheden. Deze categorie onderscheidt zich 

 ·············································  
29  Agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik verwijst onder meer naar schreeuwen tegen personen of hen afsnauwen, 

terwijl beledigend, onbeleefd of onrespectvol taalgebruik eerder verwijst naar het feit personen te tutoyeren of meer 
algemeen gesproken, zich op dergelijke wijze tot een persoon te richten dat de klager er aanstoot aan neemt. 

30  De andere feiten vertegenwoordigen telkens minder dan 1% van de feiten die gemeld zijn in de klachten waarop de analyse 
betrekking heeft. 

31  Het gaat om klachten ingediend bij het Comité P in 2020 die een oriëntatie “overgemaakt aan de gerechtelijke overheden” 
hebben gekregen gelet op de strafrechtelijke aard van de gemelde feiten. 
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van de niet-naleving van het legaliteits-, subsidiariteits- of proportionaliteitsbeginsel bij het 
aanwenden van dwang wanneer de klacht geen gewag maakt van strafrechtelijke feiten in strikte zin 
maar eerder van laakbare feiten zoals het te strak aanspannen van de boeien, enz. Het kan gaan om 
klachten waarin wel sprake is van agressief gedrag maar er niet op voldoende expliciete wijze wordt 
verwezen naar slagen en verwondingen. De niet-naleving van het legaliteits-, subsidiariteits- of 
proportionaliteitsbeginsel bij het aanwenden van dwang vertegenwoordigt 9,1% van de feiten gemeld 
in de klachten die voor deze analyse in aanmerking zijn genomen. 

2.2.2.2 Basisfunctionaliteiten van politie 

Naast de gemelde feiten, maken andere variabelen het mogelijk om de grieven van de klagers beter 
te begrijpen en de analyse te verfijnen, meer bepaald de functionaliteiten van politie en de 
contexten waarin de feiten zich zouden hebben afgespeeld. De fonctionaliteiten van politie zijn: 
onthaal, politionele slachtofferbejegening, interventie, verkeer, genegotieerd beheer van de 
publieke ruimte, wijkwerking en recherche en onderzoek. 

Onderstaande grafiek schetst een beeld van de verschillende functionaliteiten die aan bod komen in 
de klachten die deel uitmaken van de analyse in 2019 en 202032. 

Basisfunctionaliteiten van politie vermeld in de klachten (%), 2019-2020 

 ·············································  
32  In sommige klachten is de functionaliteit niet altijd vermeld/identificeerbaar of doen de gemelde feiten zich bijvoorbeeld voor 

in de privésfeer. 

1,2%

1,0%

5,7%

7,7%

10,3%

12,9%

23,0%

0,7%

1,7%

4,6%

6,8%

8,0%

11,2%

23,1%

Slachtofferbejegening

Genegotieerd beheer van de publieke ruimte

Recherche en onderzoek

Wijkwerking

Verkeer

Onthaal

Interventie

2020 2019



35/113 

De interventie wordt ook soms ‘bijstandspolitie’ genoemd en verwijst naar de politieploegen die 
24/24 uur patrouilleren op het grondgebied van de politiezone of -dienst om dringende oproepen te 
kunnen beantwoorden. 

Net als in voorgaande jaren wordt de functionaliteit interventie geïdentificeerd in bijna een kwart 
van de klachten die in 2020 zijn ontvangen. Bij dit type van klachten worden hoofdzakelijk geweld-
daden gemeld, of het nu gaat om de niet-naleving van het legaliteits-, proportionaliteits- en 
subsidiariteitsbeginsel dan wel om opzettelijke slagen en verwondingen. Samen vertegenwoordigen 
deze twee types van feiten bijna een kwart van de feiten die gemeld worden in de klachten met 
betrekking tot de functionaliteit interventie. Daarna volgen de meldingen over een partijdige, niet-
neutrale houding of een ongelijke behandeling, een agressieve, bedreigende of intimiderende 
houding, evenals verwijten die zijn geformuleerd in verband met een agressief, bedreigend of 
intimiderend taalgebruik. 

Vaak keren dezelfde contexten terug: (al dan niet familiale) geschillen, aanhoudingen of controles 
(identiteits- of wegcontroles) waarbij de politie soms optreedt tegen personen die gespannen of 
onder invloed zijn of niet meewerken. Bij deze interventies kan het nodig zijn om dwang aan te 
wenden, die wordt gemeld omdat ze als niet-proportioneel en/of onrechtmatig werd aangevoeld: dit 
is het geval van het gebruik van pepperspray, technieken van fysieke dwang waarbij de persoon op 
de grond wordt gelegd, te strak aangespannen of te lang aangehouden plastic strips. Sinds het 
ontstaan van de gezondheidscrisis en de maatregelen die ermee gepaard gaan, wordt het Comité P 
geconfronteerd met een nieuw type van klachten waarin melding wordt gemaakt van interventies die 
als overmatig worden aangevoeld wegens niet-naleving van de gezondheidsmaatregelen in het 
algemeen of tijdens bijeenkomsten waarbij tegen deze maatregelen wordt geprotesteerd alsook 
klachten over politieambtenaren die geen mondmasker dragen tijdens controles bijvoorbeeld. Het 
specifieke punt van het beheer van de protestbewegingen gelinkt aan Covid-19 of aan andere 
problematieken wordt besproken in het punt betreffende de thematische analyses in het deel 
Observatorium van dit verslag. 

Daarna volgt de functionaliteit onthaal. Deze functionaliteit bestaat in het te woord staan en zo 
passend mogelijk doorverwijzen van de burger die zich wendt tot een politiedienst, hetzij door zich 
aan te bieden aan het onthaal, hetzij door ernaar te bellen of te schrijven. Wanneer deze 
functionaliteit geïdentificeerd is (11,2%), heeft bijna een derde van de gemelde feiten betrekking op 
het weigeren te akteren, gevolgd door de meldingen over het niet tussenkomen en een beledigend, 
onbeleefd of onrespectvol taalgebruik. Het aandeel klachten over het onjuist, onvolledig of niet 
pertinent uitvoeren van de taak blijft stabiel ten opzichte van 2019. 

Bij deze klachten hebben de terugkerende problematieken betrekking op het hoederecht en het niet 
meegeven van (een) kind(eren) aan een van de ouders, intrafamiliaal geweld, aanhoudende 
burenruzies, de toegankelijkheid van wijkcommissariaten en, meer sporadisch, klachten tegen leden 
van de politie. 

De klagers laken het vaakst het gebrek aan informatie, het gebrek aan beschikbaarheid en in fine het 
feit dat ze geen antwoord krijgen op hun vragen of dat ze zich niet gehoord voelen als slachtoffer, 
waarbij ze de indruk hebben dat dit aspect naar de achtergrond verdwenen is nadat ze hadden 
voldaan aan een aantal administratieve vereisten (het afschrift van een vonnis, een medisch 
getuigschrift, …). Er kunnen velerlei redenen naar voren worden geschoven voor het weigeren te 
akteren en/of het doorverwijzen: een te hoge werklast, de niet-dringende of niet dringend bevonden 
aard van de klacht, een gebrek aan tijd, een klager die zich zou aanbieden kort voor het sluitingsuur 
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van het wijkcommissariaat of nog een doorverwijzing naar de politiezone van de woonplaats van de 
klager. 

Het weigeren te akteren maakt ook het voorwerp uit van een specifieke opvolging in het punt 
betreffende de thematische analyses in het deel Observatorium van dit verslag. 

De functionaliteit verkeer omvat opdrachten met betrekking tot het voeren van preventieve en 
repressieve acties inzake de naleving van de verkeersregels; de verkeersregeling in geval van ernstige 
en onverwachte storing van de mobiliteit; het vaststellen van verkeersongevallen; het verstrekken 
van advies aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid. 

Deze functionaliteit is geïdentificeerd in 8% van de in 2020 ontvangen klachten. In dit type van 
klachten melden de klagers voornamelijk een agressief verloop van politiecontroles of -acties. In 
2020 is er meer sprake van een agressief taalgebruik en een agressieve houding dan in 2019. De 
klagers klagen ook aan dat het werk onjuist, onvolledig uitgevoerd is, meer bepaald geldt dit voor de 
grieven over takelingen. In deze specifieke context zijn sommige klagers van mening dat hun voertuig 
ten onrechte werd getakeld. Uit lezing van deze dossiers blijkt dat in vele gevallen inbreuken inzake 
parkeren of het ontbreken van boorddocumenten worden toegegeven, maar dat de manier waarop 
de controle is uitgevoerd als te agressief wordt ervaren. 

De functionaliteit wijkwerking is geïdentificeerd in 6,8% van de bij het Comité P ingediende klachten. 
Pro memorie, wijkwerking is erop gericht om de politionele nabijheid en zichtbaarheid te vergroten. 
De wijkagent is de schakel tussen de burger en de politiedienst. 

Terwijl het scala van gemelde feiten voor de andere functionaliteiten erg ruim en gevarieerd kan 
zijn, is dit niet het geval voor de wijkwerking waarbij de grieven zich in 2020 toespitsen op drie 
tekortkomingen: een partijdige, niet-neutrale houding of een ongelijke behandeling; niet 
tussenkomen, niet optreden, niet ter plaatse gaan en de taak onjuist, onvolledig, onverzorgd of niet 
pertinent uitvoeren. Daarna komen, net als in 2019, de tekortkomingen inzake een agressief, 
dreigend of intimiderend taalgebruik. 

Het werk van de politieambtenaren wordt geregeld gehekeld in steeds terugkerende contexten zoals 
burenruzies, allerhande overlasts- of domiciliëringskwesties. Deze situaties maken deel uit van 
problematieken die voor de politiediensten veel ingewikkelder zijn om af te handelen: wanneer het 
gaat om overlast, is het vaak nodig om de feiten te laten vaststellen door de interventiedienst en 
niet door de wijkagent, waardoor men soms het gevoel heeft dat de wijkagent niet handelt. De 
kwestie houdt dan veel meer verband met het doorgeven van de informatie tussen de verschillende 
betrokken diensten, bijvoorbeeld tussen de interventiedienst en de wijkwerking. Bij domiciliëring is 
de problematiek nog anders: het niet kennen van de regelgeving ter zake kan aan de basis liggen van 
de klachtneerlegging. Immers, als de wijkagent een al dan niet gunstig verslag opstelt voor een 
domiciliëring of een schrapping voorstelt, dan gaat dit enkel om een voorstel, opgesteld op basis van 
vaststellingen, maar wordt de eindbeslissing genomen door de gemeentelijke overheid en niet door 
de politiediensten. 

De functionaliteit recherche en onderzoek is geïdentificeerd in 4,6% van de rechtstreeks bij het 
Comité P ingediende klachten. Deze functionaliteit heeft betrekking op de gerechtelijke onder-
zoeken die worden gevoerd door de politiediensten onder het gezag van een magistraat. De gemelde 
feiten zijn gelijk aan die van de vorige jaren: de taak onjuist, onvolledig, onverzorgd of niet pertinent 
uitvoeren, tekortkomingen inzake het overschrijden of afwenden van bevoegdheden alsook 
tekortkomingen inzake de niet-naleving van de procedures. Welke ook de grond van het probleem is 



37/113 

(diefstal, agressie, brand, …), de meeste klagers verklaren dat ze het gevoel hadden dat er 
onvoldoende rekening werd gehouden met hun situatie op het ogenblik van de feiten en/of dat het 
onderzoek (te) traag verliep en ze meenden dat ze weinig of geen feedback kregen van de 
politiediensten. Het gebrek aan informatie blijkt een regelmatige bron van problemen te zijn. 

De functionaliteit genegotieerd beheer van de publieke ruimte is slechts in minder dan 2% van de 
rechtstreeks bij het Comité P ingediende klachten geïdentificeerd. Dat kan onder meer worden 
verklaard door het specifieke karakter van deze functionaliteit aangezien zij betrekking heeft op het 
begeleiden en het beheren van evenementen zoals manifestaties, grote feestelijke, culturele of 
sportieve bijeenkomsten, … Door haar beperkte actieterrein onderscheidt deze functionaliteit zich 
dus van de functionaliteit interventie. Ondanks zijn beperkte karakter, houdt het genegotieerd 
beheer van de publieke ruimte, gelet op zijn doelstelling om de orde en de openbare rust te 
herstellen, een potentieel risico op schendingen van de individuele vrijheden en van de fundamentele 
rechten in. Het is trouwens om die reden dat een deel van deze functionaliteit, in casu het beheer 
van manifestaties, het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke opvolging in het punt betreffende 
de thematische analyses in het deel Observatorium van dit verslag. 

Deze klachten spitsen zich toe op enkele opvallende gebeurtenissen, met name in de (ruime) context 
van Covid-19, tijdens de manifestaties tegen de gezondheidsmaatregelen in september 2020, tijdens 
de manifestaties in het kader van de ‘Black Lives Matter’-beweging in Brussel en in Antwerpen alsook 
tijdens een manifestatie die in Mechelen plaatsvond in september 2020. 

In weerwil van het voorgaande en rekening houdend met het geringe absolute aantal klachten, 
kunnen we stellen dat de gemelde feiten onder andere betrekking hebben op de niet-naleving van 
het legaliteits-, proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel bij het aanwenden van dwang, een 
zekere overijver alsook een agressief taalgebruik en/of een agressieve houding, wat overeenstemt 
met de vaststellingen van de vorige jaren. 

Tot slot, wordt politionele slachtofferbejegening33 als functionaliteit het minst vaak geïdentificeerd 
in de klachten in 2020. Net als in voorgaande jaren handelen de grieven hoofdzakelijk over het 
weigeren te akteren, het gebrek aan empathie en het gebrek aan neutraliteit en onpartijdigheid in 
het dossier. 

2.2.3 Klachtonderzoeken door de Dienst Enquêtes P 

In 2020 heeft het Comité P 3112 klachtendossiers geopend op basis van rechtstreeks bij het Comité P 
gemelde klachten en aangiften. Van alle klachtendossiers die het voorwerp van onderzoek hebben 
uitgemaakt, werden er 264 (8,5%) aan de Dienst Enquêtes P toegewezen tegenover 6% in 2019. 

Het Vast Comité P kan de Dienst Enquêtes P belasten met de uitvoering van een klachtonderzoek in 
functie van een aantal criteria die verband houden met (a) de aard van de feiten, (b) de complexiteit 
van het onderzoek, (c) de hoedanigheid van de betrokken actoren, (d) de toe te passen 
onderzoeksmethodes, (e) de dringendheid en (f) de media-aandacht die sommige onderzoeken 
krijgen. Daarnaast kan het Vast Comité P de Dienst Enquêtes P opdracht geven tot het herlezen van 
dossiers die geanalyseerd zijn door de politiekorpsen en –diensten. 

 ·············································  
33  Politionele slachtofferbejegening als basisfunctionaliteit van de politiediensten en -zones verwijst naar het feit dat elke 

politieambtenaar informatie en bijstand kan bieden aan slachtoffers. 
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2.2.4 Beslissingen: voornaamste redenen voor afsluiting en analyse van de 
vastgestelde disfuncties 

Deze rubriek geeft het aantal klachtendossiers weer dat het Comité P34 in 202035 heeft afgesloten, 
alsook een overzicht van de beslissingen die werden genomen. Daarna worden de dossiers besproken 
waarvoor een disfunctie werd vastgesteld. 

In 2020 heeft het Comité P 1466 klachtendossiers afgesloten: er werden meer dossiers afgesloten 
(1466 dossiers in 2020 tegenover 1315 dossiers in 2019 en 1286 in 2018). Deze afsluitingen hadden 
voor de helft (49,2%) betrekking op dossiers geopend in 2020, 38,6% handelde over dossiers geopend 
in 2019, één op de tien dossiers (10%) was een dossier geopend in 2018 en het restpercentage betrof 
oudere dossiers. 

De voornaamste redenen voor afsluiting zijn weergegeven in onderstaande grafiek. 

Voornaamste redenen voor de beslissingen tot afsluiting en maatregelen genomen in 2019 – 2020 

Van al deze afgesloten dossiers heeft 65,7% geleid tot een beslissing afwezigheid van disfunctie, heeft 
13,6% geleid tot de vaststelling van een disfunctie en konden in 6,5% van de gevallen de feiten 
onvoldoende worden bewezen. De betrokken politiekorpsen hebben aan het Comité P gemeld dat ze 
een ordemaatregel hadden genomen in 8,3% van de gevallen; 5,5% van de dossiers waren al behandeld 
of werden overgemaakt aan de gerechtelijke overheid en in 5,2% van de gevallen heeft het Comité P 
geoordeeld dat de gemelde feiten niet tot zijn bevoegdheidssfeer behoorden. 

Aangezien er in hetzelfde dossier meerdere beslissingen kunnen worden genomen, kunnen de 
categorieën niet worden opgeteld. 

 ·············································  
34  De beslissingen worden genomen door het Vast Comité P of bekrachtigen de beslissingen genomen door de politiekorpsen 

in de dossiers die hen zijn toevertrouwd. 
35  Ongeacht de openingsdatum van het dossier. 
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2.2.4.1 Analyse van de vastgestelde disfuncties 

In dit deel ligt de klemtoon op de klachten waarvoor het Comité P, in 2020, heeft besloten tot het 
bestaan van een individuele en/of organisatorische disfunctie en worden hieromtrent enkele 
opmerkingen geformuleerd36. Dit was het geval voor 180 klachten37. Dit cijfer wordt rechtstreeks 
beïnvloed door het bestaan van gebeurtenissen die heel wat klachten bijeenbrengen. 

Van deze 180 klachten hadden er 47 betrekking op de manifestatie van de ‘gele hesjes’ eind 2018. 
Om efficiënter te zijn, werden deze klachten afgehandeld door middel van een geïntegreerde lezing 
en analyse, wat leidde tot de vaststelling van het bestaan van structurele disfuncties en tot het 
formuleren van aanbevelingen. In totaal gaat het om 47 individuele klachten, die inhoudelijk vrij 
gelijkaardig zijn, die onder een en dezelfde gebeurtenis vallen. 

Verscheidene klachten ingediend in het kader van de gezondheidscrisis werden al afgesloten en voor 
sommige van hen werden disfuncties vastgesteld. Deze klachten hebben het voorwerp uitgemaakt 
van een specifieke analyse die wordt besproken in het punt 3.9 van het observatoriumrapport van dit 
jaarverslag. 

Wat de feiten betreft, komt de taak onjuist, onvolledig, onverzorgd of niet pertinent uitvoeren in 
één op de vijf klachten voor38. De dossiers over grootschalige of individuele controles39 springen ook 
in het oog. Dit type van tekortkoming, dat vrij algemeen is, wordt vaak aangevuld door andere feiten, 
die meer precies zijn zoals het weigeren te akteren, het gebrek aan onpartijdigheid, neutraliteit en 
ongelijke behandeling maar ook de niet-naleving van het legaliteits-, proportionaliteits- en 
subsidiariteitsbeginsel. De niet-naleving van de procedures komt ook in één op de vijf klachten voor: 
deze categorie verwijst ten dele naar de niet-naleving van de rechten van aangehouden personen40. 

Met betrekking tot het weigeren te akteren, werden in 2020 minder disfuncties vastgesteld: iets 
minder dan een vijfde van de feiten gemeld in de klachten waarvoor een disfunctie werd vastgesteld 
had betrekking op het weigeren te akteren. De situaties kunnen verschillen: het niet opstellen van 
een proces-verbaal tijdens een interventie, het weigeren klachten te akteren in het kader van (intra- 
of extrafamiliale) conflicten aan het onthaal van het commissariaat of door de wijkagent41. Bij lezing 
van sommige dossiers wegens weigeren te akteren blijkt dat het betrokken personeelslid dacht te 
goeder trouw te handelen, bijvoorbeeld omdat hij meende dat de grieven niet behoorden tot de 
bevoegdheid van de politie of dat er niet (voldoende) materie was om een klacht in te dienen. 
Meermaals dienden de interne richtlijnen in herinnering te worden gebracht door de betrokken 
diensten. In twee gevallen was de klacht niet geakteerd omdat de burger zich had aangeboden net 
voor het sluitingsuur van het commissariaat voor ‘niet-dringende’ feiten, in casu ging het in één geval 
om beschadigingen aan zijn voertuig.  

Ook al is het absolute aantal dossiers die geleid hebben tot de vaststelling van disfuncties inzake 
toegankelijkheid gering, neemt dit niet weg dat deze beperkingen van de toegangsuren een impact 
kunnen hebben op de perceptie over de dienstverlening aan de bevolking, over de beschikbaarheid 

 ·············································  
36  Het is van belang te onderstrepen dat als er na onderzoek nieuwe elementen opduiken, er in de aanvankelijke klacht geen 

wijzigingen worden aangebracht en/of er niet bijkomend wordt gecodeerd. 
37  Dit cijfer kan niet worden vergeleken met de grafiek van de voornaamste redenen voor afsluiting: in die grafiek kunnen 

verscheidene redenen aanleiding geven tot een beslisisng in dezelfde klacht, bijvoorbeeld een individuele disfunctie en een 
structurele disfunctie. In het vorige punt is geen rekening gehouden met die dubbels om een zicht te hebben op het aantal 
dossiers in kwestie. 

38   Een klacht kan over verscheidene feiten handelen. 
39  Verscheidene klachten ingediend in 2018 in het kader van de manifestaties van de ‘gele hesjes’ en in 2020 als gevolg van 

politiecontroles in het kader van Covid-19. 
40  Verzoek om medische bijstand, bellen naar een vertrouwenspersoon, recht op een maaltijd, … 
41  In sommige gevallen werd bijvoorbeeld de voorkeur gegeven aan andere middelen dan de klachtneerlegging. 
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van het personeel en over de manier waarop men ontvangen wordt, aan het onthaal zelf of bij 
telefonische contacten. 

De categorie ‘gebrek aan onpartijdigheid, neutraliteit en ongelijke behandeling’ vertegenwoordigt 
iets minder dan een vijfde van de feiten gemeld in de klachten waarvoor een disfunctie werd 
vastgesteld. 

Tot slot vertegenwoordigt de niet-naleving van het legaliteits-, proportionaliteits- en 
subsidiariteitsbeginsel een vierde van de feiten gemeld in de klachten waarvoor een disfunctie werd 
vastgesteld. Dit hoge cijfer kan in verband worden gebracht met, onder andere, het aantal klachten 
ontvangen in het kader van de manifestaties van de ‘gele hesjes’ die werden geopend eind 2018 en 
afgesloten in 2020. Sommige individuele controles hebben daarenboven ook geleid tot de vaststelling 
van disfuncties: het schema dat zich lijkt af te tekenen, is dat van een individuele controle (van de 
identiteit bijvoorbeeld) die meteen al agressief verloopt of op zijn minst als zodanig ervaren wordt 
door de klagers, leidt tot escalatie en, in fine, tot aanhoudingen. De kwestie van de attitude is de 
kern van dit type van situaties: het gaat om situaties die, a priori en de facto, niet hadden moeten 
leiden tot aanhoudingen en tot het aanwenden van dwang, maar waarvoor het verstandig ware 
geweest om de voorrang te geven aan de principes van neutralisering van risicosituaties (op geweld) 
en van de-escalatie. 

Op het vlak van de basisfunctionaliteiten42 van politie springt bij de afgesloten dossiers die hebben 
geleid tot de vaststelling van een disfunctie vooral het genegotieerd beheer van de publieke ruimte 
in het oog om de hierboven uiteengezette reden, gevolgd door de interventie naar aanleiding van 
individuele controles, het onthaal en het verkeer. 

Wat de betrokken politiekorpsen betreft, werden 54 dossiers betreffende de politiezone Brussel-
Hoofdstad/Elsene afgesloten met de vaststelling van een disfunctie door het Vast Comité P, waarvan 
47 enkel voor het beheer van manifestaties. Zes dossiers hadden betrekking op de politiezone 
Antwerpen, vier dossiers op de wegpolitie van Brabant, vier dossiers op respectievelijk de 
politiezones Luik en Charleroi en drie dossiers op respectievelijk op de politiezones Brussel-West, 
Brussel-Zuid, Brussel-Noord, Aalst en de politiezone AMOW43. 

2.3 Marginale controle van de klachtafhandeling 

2.3.1 Situering 

Het Vast Comité P heeft zijn visie op klachtafhandeling door de jaren heen verfijnd en systematisch 
toegelicht in zijn jaarverslagen.  

Uitgangspunt van de ministeriële omzendbrief CP3 is responsabilisering en verantwoording. Hij stelt 
namelijk dat het van primordiaal belang is dat de klachten behandeld worden daar waar ze kunnen 
leiden tot het zo snel mogelijk wegwerken van de oorzaken van of de redenen voor de klachten, 
namelijk bij de politiekorpsen en lijnverantwoordelijken44. Een kwaliteitsvolle, verantwoorde en 
transparante afhandeling van klachten tegen politieambtenaren verdient daarom een bijzondere 
plaats in het managen van een politieorganisatie. Verder is volgens artikel 10 van zijn organieke wet 
het Comité P naar de letter geen “eerstelijnsklachtenbureau”. 

 ·············································  
42  In dezelfde klacht kunnen verscheidene functionaliteiten worden vermeld. 
43  Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel. 
44  Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 

niveaus, BS 21 april 2011. 
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Dit brengt het Vast Comité P ertoe om de klachtafhandeling zo veel mogelijk te situeren binnen de 
betrokken politiedienst waarbij het de leidinggevenden wenst te responsabiliseren voor het 
klachtenmanagement als belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling. Voor het Comité P is 
het namelijk erg belangrijk dat enerzijds klachten van burgers op een professionele manier worden 
onderzocht en dat uit de eventuele tekortkomingen de nodige lessen worden getrokken om de 
werking te optimaliseren en anderzijds het vertrouwen van de burger in de werking van de dienst 
wordt hersteld. 

Het onder meer kunnen rekenen op een dienst intern toezicht (DIT) die kwalitatief hoogstaande 
‘diensten en producten’ aflevert, vormt hierbij een onmiskenbare randvoorwaarde.  
Ook om zijn observatoriumfunctie naar behoren te kunnen vervullen, moet het Comité P onder meer 
kunnen rekenen op de DIT’s van de politiediensten die plichtsgetrouw de informatie overmaken over 
de ontvangen klachten die ze onderzochten. 

In 2002 heeft het Comité P daarom een onderzoeksmethodologie ontwikkeld, die werd gevalideerd 
door de parlementaire begeleidingscommissie, waarbij het zijn controleactiviteiten rationaliseert 
door meer aandacht te besteden aan de minder goed werkende DIT’s en occasioneel controles uit te 
voeren op de beter werkende DIT’s. 

2.3.2 Methodologie 

Het Comité P voerde in 2017-2018 een onderzoek met betrekking tot de klachtafhandeling binnen de 
geïntegreerde politie en dit niet alleen om een geactualiseerd beeld te krijgen van de wijze waarop 
de (autonome) klachtafhandeling wordt uitgevoerd, maar ook na te gaan of de huidige visie al dan 
niet moet worden bijgestuurd. Hiertoe werden, naast klachtendossiers onderzocht door de dienst 
tucht, interne werking–kwaliteit (TIWK) van de federale politie, ook dossiers geanalyseerd die 
behandeld werden door 48 politiezones (24 Nederlandstalige, 20 Franstalige en 4 Brusselse). 

Omdat van bij aanvang van dit onderzoek was beslist om op middellange termijn alle politiezones te 
betrekken bij dit onderzoek, werd bewust gewacht om dit toezichtsonderzoek verder te zetten tot 
op het moment dat de leidinggevenden kennis konden nemen van de onderzoeksresultaten van het 
eerste deel van dit grootschalig onderzoek.  

Met de publicatie van zijn jaarverslag 2019 werd hier invulling aan gegeven en in 2020 werd beslist 
om dit onderzoek verder te zetten. Dit onderzoek loopt nog en hiertoe werden 41 politiezones (25 
Nederlandstalige, 14 Franstalige en 2 Brusselse) geselecteerd die niet voorkwamen in de vorige 
steekproef. 

In de mate van het mogelijke werden dossiers opgevraagd die betrekking hebben op een of meer van 
de volgende feiten: 1) agressieve houding, 2) onbeleefd en onrespectvol taalgebruik, 3) niet akteren, 
4) agressief en intimiderend taalgebruik, 5) de taak onnauwkeurig, verkeerd en onvolledig uitvoeren
en 6) bevooroordeelde, niet-neutrale houding of ongelijke behandeling. Dit betreft immers de top 6 
van de feiten die in de periode 2018–2019 het vaakst gemeld zijn in de klachten rechtstreeks 
ingediend bij het Comité P. 

In tegenstelling tot het eerste deel van het onderzoek (periode 2017–2018) heeft het Vast Comité P 
beslist om de politiediensten niet langer te bevragen aangaande hun visie op het klachtenbeheer 
noch inzake de huidige samenwerkingsvorm met de klachtensectie van het Comité P, omdat er intern 
de klachtensectie van het Comité P al (verbeter)initiatieven werden genomen en/of nog lopende zijn 
op basis van de eerder ingewonnen informatie. 
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2.3.3 Interne initiatieven ter verbetering van de klachtafhandeling s.l. en het 
beheer van de gegevens die aan het Comité P worden overgemaakt in 
toepassing van de artikelen 14 en 14bis van de organieke wet 

In 2020 werden intern verschillende initiatieven genomen ter verbetering van de klachtafhandeling 
s.l. en het beheer van de gegevens die aan het Comité P worden overgemaakt in toepassing van de 
organieke wet. Ze sluiten onder meer aan bij de bevindingen uit het onderzoek naar de marginale 
controle van de klachtafhandeling uit 2019. 

2.3.3.1 Intensivering van de opvolging van de afhandeling van de klachten die 
voor autonoom onderzoek worden overgemaakt aan de politiediensten 

Sinds 2019 worden de klachten die voor autonoom onderzoek worden overgemaakt aan een politie-
dienst nauwer opgevolgd op het niveau van het Comité P. Overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 10 van de organieke wet van 18 juli 1991, licht de politiedienst aan wie de bevoegdheid om 
de klacht te behandelen werd overgedragen, bij het afsluiten van het onderzoek, het Vast Comité P 
in over zijn besluiten en genomen maatregelen. Deze informatie wordt gecodeerd in de databank van 
het Comité P zodat ze op doeltreffende wijze kan worden geëxploiteerd en geanalyseerd, onder meer 
in het kader van het onderzoek naar de marginale controle van de klachtafhandeling en van het 
jaarverslag. Daarom wordt in de brief waarmee het Vast Comité P de klacht voor autonoom onderzoek 
overmaakt uitdrukkelijk gevraagd om de onderzoeksresultaten rechtstreeks via het e-mailadres 
ksp@comitep.be (en niet via het KLFP-systeem45) over te maken. Net als in 2019 werden 
herinneringsbrieven gestuurd aan de betrokken politiediensten die de resultaten van hun autonoom 
onderzoek niet zouden hebben overgemaakt. Naar aanleiding daarvan werd onder meer vastgesteld 
dat sommige politiediensten nalaten om de resultaten van hun autonoom onderzoek mee te delen 
aan het Vast Comité P of het KLFP-systeem blijven gebruiken om de vereiste informatie (gedeeltelijk) 
over te maken. 

2.3.3.2 Verbetering van de communicatie naar de klager 

Als gevolg van de overheveling van het onthaal voor bezoekers van het Comité P naar de 
Leuvenseweg 48 (Forumgebouw), in december 2019, en omdat het onthaal voor bezoekers van het 
Comité P voortaan wordt verzekerd door personeel van de Kamer van volksvertegenwoordigers, werd 
een nieuwe ‘flyer’ gemaakt voor klagers die naar het onthaal zouden komen om een klacht in te 
dienen. In die flyer vindt de klager een antwoord op de volgende vragen: Welke klachten onderzoekt 
het Comité P? Wie kan een klacht indienen bij het Comité P? Hoe kan men een klacht indienen bij 
het Comité P? Wat gebeurt er met uw klacht? Wat kunt u van het Comité P verwachten? 

Na afloop van de behandeling van de klacht op het niveau van het Comité P wordt nu systematisch 
in de afsluitingsbrief aan de klager vermeld dat een kopie van die afsluitingsbrief ook wordt gestuurd 
aan de verantwoordelijke van de betrokken politiedienst. 

2.3.3.3 Heroverweging van de “gewone vraag om inlichtingen aan de 
politiedienst” 

Het onderzoek naar de marginale controle van de klachtafhandeling heeft aan het licht gebracht 
welke impact het gebruik van de oriëntatie “gewone vraag om inlichtingen aan de politie” kan hebben 
op de aanvang van de termijn van 6 maanden voor het instellen van een mogelijke tuchtrechtelijke 

 ·············································  
45  KLFP = Klachten Fiche / Fiche Plainte. Dit is een informaticatoepassing waarmee gegevens over klachten door de lokale 

politiezones worden gecodeerd en worden overgemaakt aan het Comité P. 
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procedure. Als gevolg van die vaststelling werd het gebruik van deze oriëntatiecode duidelijk 
afgebakend om strikt beperkt te blijven tot welgerichte vragen, op basis van een eenvoudige situering 
van de klacht in ruimte en tijd, zonder in details te treden en vooral zonder de klacht als dusdanig 
over te maken aan de politie als bijlage bij de vraag om informatie. Om verwarring met de oriëntaties 
“overmaking voor autonoom onderzoek” en “overmaking voor onderzoek door de dienst intern 
toezicht” te vermijden, wordt ook uitdrukkelijk gespecificeerd dat dit een “gewone” vraag om 
informatie is. Om te voorkomen dat de afhandelingstermijn van de klacht wordt verlengd, wordt een 
antwoord binnen de 10 dagen gevraagd. 

2.3.3.4 Terugsturen van onduidelijke of zinloze klachten 

Voor klachten die onduidelijk of zinloos zijn, worden systematisch inlichtingen gevraagd aan de 
klager. Hij wordt verzocht om meer concrete informatie te verstrekken over de aangevoerde feiten, 
zodat het Vast Comité P een standpunt kan innemen over de oriëntatie van zijn klacht. Aan de klager 
wordt ook meegedeeld dat indien hij niet binnen de 15 dagen antwoordt, het Vast Comité P zich 
genoodzaakt zal zien om zijn dossier af te sluiten. 

2.3.3.5 Vraag om camerabeelden op te slaan 

Steeds vaker worden camera’s gebruikt om politie-interventies vast te leggen. Camerabeelden 
kunnen doorslaggevend zijn bij de beoordeling van de feiten, zowel voor de klagers als voor de 
politie. Ze dragen bij tot een kwalitatieve behandeling van klachten. Het is daarom cruciaal om te 
vragen dat deze beelden zo snel mogelijk worden opgeslagen. Er werden interne richtlijnen gegeven 
om te voorkomen dat de bewaartermijn van camerabeelden (maximaal 30 dagen) verstreken is op 
het ogenblik dat de klacht wordt behandeld. Zo wordt bij ontvangst van een nieuwe klacht, wanneer 
er op basis van de gegevens van de klacht sprake is of kan zijn van camerabeelden, systematisch een 
vraag tot opslaan van de camerabeelden gestuurd aan de betrokken politiedienst. 

2.3.3.6 Verbetering van de instroom van de gegevens overgemaakt in 
toepassing van artikel 14bis, 1e lid, van de organieke wet van 
18 juli 1991 en evaluatie van het KLFP-systeem 

Bij brief van 16 juli 2020 herinnerde het Vast Comité P de politiediensten aan zijn opdracht om de 
algemene en globale werking van de politiediensten te analyseren en aan de noodzaak om in dit 
verband een overzicht te hebben van alle klachten met betrekking tot de werking van de 
geïntegreerde politie, met name niet alleen de klachten die rechtstreeks bij het Comité P worden 
ingediend, maar ook de klachten die bij de politiediensten worden ingediend. Tegelijkertijd deelde 
het Vast Comité P nogmaals zijn vaststelling dat het niet over betrouwbare cijfers ter zake beschikt 
omdat een grote hoeveelheid informatie hem niet wordt overgemaakt, ondanks de wettelijke 
verplichting voorzien in artikel 14bis, 1e lid, van de organieke wet46. Het Vast Comité P heeft daarom 
opnieuw een oproep gedaan aan de politiediensten om de nodige informatie te verstrekken over de 
klachten die rechtstreeks bij hun dienst zijn ingediend. 

Het KLFP-systeem is het instrument bij uitstek om deze informatie over te maken en staat ter 
beschikking staat van de politiediensten. Zoals aangekondigd in het jaarverslag 2019 wordt dit 
systeem momenteel grondig geëvalueerd. Om het KLFP-systeem gebruiksvriendelijker te maken, 
werd een werkgroep opgericht onder leiding van het Comité P, met vertegenwoordigers van de AIG, 

 ·············································  
46  Artikel 14bis, 1e lid, van de organieke wet van 18 juli 1991 beoogt de overmaking aan het Comité P, door de politiediensten, 

van een kopie van de klachten en aangiften die zij betreffende de politiediensten hebben ontvangen en bij het afsluiten van 
het onderzoek een korte samenvatting van het resultaat ervan. 
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de federale politie en de lokale politie. Vanwege de Covid-19-pandemie is deze werkgroep in 2020 
maar één keer bijeengekomen. Ingevolge die bijeenkomst wordt gewerkt aan de vereenvoudiging van 
de codering in het KLFP-systeem. 

2.3.3.7 Verbetering van de instroom en van de opvolging van de externe 
gegevens overgemaakt in toepassing van artikel 14 van de organieke 
wet van 18 juli 1991 

Er vond overleg plaats met het College van procureurs-generaal om de informatieverstrekking aan 
het Vast Comité P door de parketten te verbeteren, in toepassing van artikel 14 van de organieke 
wet van 18 juli 199147. 

Sinds januari 2020 worden de klachten over strafbare feiten lastens politiembtenaren die tot 
beschikking worden gestuurd aan het parket nauwer opgevolgd op het niveau van het Comité P. De 
informatie die het parket meedeelt over het gevolg dat op gerechtelijk vlak wordt voorbehouden aan 
de klachten wordt gecodeerd in de databank van het Comité P, zodat ze op doeltreffende wijze kan 
worden geëxploiteerd en geanalyseerd, onder meer in het kader van de opvolging van de klachten en 
van het jaarverslag. 

De standaardbrief die naar de parketten wordt gestuurd in het kader van een oriëntatie “overmaking 
aan de gerechtelijke overheid” werd herzien en bevat voortaan het uitdrukkelijke verzoek om het 
Vast Comité P in te lichten als er in de loop van het gerechtelijk onderzoek politionele 
tekortkomingen zouden worden vastgesteld. Tevens wordt uitdrukkelijk vermeld dat als er tijdens 
het gerechtelijk onderzoek feiten zouden worden vastgesteld die een tuchtvergrijp zouden kunnen 
inhouden, het Vast Comité P ervan uitgaat dat het ambt van de procureur des Konings ervoor zal 
zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de tuchtrechtelijke overheden hiervan in 
kennis te stellen. 

2.4 Strafonderzoeken uitgevoerd door de Dienst Enquêtes P 

De Dienst Enquêtes P voert toezichts- en opvolgingsonderzoeken, klachtonderzoeken maar ook 
strafonderzoeken uit. Bij strafonderzoeken werkt de Dienst Enquêtes P in opdracht van het openbaar 
ministerie of de onderzoeksrechter en niet voor het Vast Comité P. 

Aantal strafonderzoeken 2016-2020, incl. evolutie 2019-2020 

Strafonderzoeken uitgevoerd 
door de Dienst Enquêtes P 

2016 2017 2018 2019 2020 Evolutie 2019-2020 

127 138 81 97 85 -12,4%

Aan de Dienst Enquêtes P werden in 2020 85 nieuwe strafonderzoeken toegewezen. Dat is een daling 
van 12 dossiers of een achtste ten opzichte van 2019. Zoals vorige jaren al vermeld, bevat dit aantal 
niet alle strafonderzoeken die tegen politieambtenaren werden gevoerd. Sinds 22 september 2011 
bestaat er een ministeriële richtlijn die de taakverdeling regelt tussen de Algemene inspectie van de 
federale politie en van de lokale politie en de Dienst Enquêtes van het Comité P over de opdrachten 
van gerechtelijke politie naar misdrijven waarbij politieambtenaren (in de brede zin) betrokken zijn. 

 ·············································  
47  Artikel 14 van de organieke wet van 18 juli 1991 beoogt de overmaking aan het Comité P, door de gerechtelijke overheid,

van een kopie van de vonnissen en arresten betreffende misdaden of wanbedrijven begaan door de leden van de 
politiediensten en van de informatie betreffende het instellen van een gerechtelijk dossier tegen een lid van de politiediensten. 
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In navolging van deze ministeriële richtlijn stuurde de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P 
in 2020 na overleg 4 dossiers terug naar de opdrachtgever van het onderzoek. In 2019 waren er dat 
16. Van deze 4 strafonderzoeken kwamen drie opdrachten van onderzoeksrechters en één van een
arbeidsauditeur. Het ging hierbij over dossiers met de gerechtelijke kwalificaties ‘vrijwillige slagen 
en verwondingen’, ‘schending beroepsgeheim’, ‘valsheid’ en ‘morele belaging’. 

De Dienst Enquêtes P verzekert ook een 24 urenpermanentie. In 2020 deden gerechtelijke overheden 
19 maal een beroep op deze permanentie na een incident waarbij er sprake was van gebruik van 
politioneel geweld (of een vermoeden van). Deze oproepen zorgden voor een vijfde van de nieuw 
geopende strafonderzoeken bij de Dienst Enquêtes P.   
Bij 13 tussenkomsten was er sprake van een schietincident. Dit is een stijging ten opzichte van 2019 
toen er 12 afstappingen plaatsvonden, waarvan 8 voor een schietincident. Bij twee schietincidenten 
vuurden speciale eenheden naar aanleiding van een fort chabrol48 of bij het uitvoeren van een huis-
zoeking, bij twee andere incidenten opende de politie het vuur naar verdachten die aanvielen met 
messen, één schietincident ontstond door bedreigingen en bij acht incidenten vuurden politie-
ambtenaren tijdens het achtervolgen of intercepteren van een verdachte in een voertuig. Wat deze 
laatste categorie betreft, is er in vijf gevallen sprake van een verdachte die met zijn voertuig in de 
richting reed van de politieploegen, eenmaal schoot de politie tijdens de achtervolging op een 
vluchtend voertuig en bij twee andere incidenten werden politieambtenaren geconfronteerd met een 
verdachte die bij de interceptie van zijn voertuig een wapen (vuurwapen, mes) richtte naar de 
tussenkomende politieploeg.  
Bij vier van de 19 incidenten waar de permanentie van de Dienst Enquêtes P werd bij geroepen, was 
er sprake van een overlijden of werd iemand gewond/onwel tijdens een interceptie/arrestatie van 
de politie. Bij twee incidenten overleed of raakte een persoon gewond tijdens zijn opsluiting in een 
politiecel. 

Volledigheidshalve moet worden vermeld dat het hierboven geschetste overzicht met de omstandig-
heden waarin de incidenten hebben plaatsgevonden, gebaseerd is op de informatie die door de 
gerechtelijke overheid aan de permanentiedienst werd medegedeeld bij het geven van de opdracht. 
Meer duidelijkheid en zekerheid over de precieze omstandigheden van de incidenten en de juiste 
kwalificaties van de eventuele inbreuken kunnen pas a posteriori worden verstrekt door de 
gerechtelijke overheden na afloop van het strafonderzoek. 

 ·············································  
48  Fort chabrol: een situatie waarbij een of meer personen in het bezit van wapens zich verschansen en weigeren zich over te 

geven aan de politie. 
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Aantal strafonderzoeken in 2019-2020 

2019 2020 

Procureur des Konings 37 41 

Onderzoeksrechter 32 18

Aanvankelijk PV DE 20 19 

Federaal parket 2 1 

Arbeidsauditeur 3 2

Procureur-generaal 3 4

TOTAAL 97 85

In 2020 voerde de Dienst Enquêtes P 41 strafonderzoeken (48,2%) uit op vraag van de procureurs des 
Konings. De onderzoeksrechters maakten 18 dossiers (21,2%) over aan de Dienst Enquêtes P. Er 
werden zo ten opzichte van 2019 meer opsporingsonderzoeken en bijna de helft minder gerechtelijke 
onderzoeken gevoerd. Merken we op dat het hier gaat over de initiële opdracht van het 
strafonderzoek. De aard van een lopend opsporingsonderzoek kan ook de vordering van een 
onderzoeksrechter noodzaken. De commissarissen-auditors maakten 19 aanvankelijke processen-
verbaal over aan de procureurs des Konings. Voor 10 van deze aanvankelijke processen-verbaal 
vroegen de gerechtelijke overheden al in het lopende kalenderjaar 2020 een verder onderzoek aan 
de Dienst Enquêtes P. 

Op vraag van de procureurs-generaal werden in 2020 4 onderzoeken geopend en op vraag van de 
arbeidsauditeurs 2. Het federaal parket maakte in 2020 één strafonderzoek over aan de Dienst 
Enquêtes P. 

Onderstaande tabel geeft per ressort van hof van beroep en gerechtelijk arrondissement een 
vergelijkend jaaroverzicht van de strafonderzoeken die aan de Dienst Enquêtes P werden 
overgemaakt in 2019 en 2020. 
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Aantal strafonderzoeken per ressort van hof van beroep en gerechtelijk arrondissement in 2019-
2020, incl. hun evolutie 

Hof van beroep 
Gerechtelijk 
arrondissement 

2019 2020 
% 

Aandeel 
2020 

Evolutie 
2019-
2020

Antwerpen 
Antwerpen 12 9 10,6% -3

Limburg 6 9 10,6% +3

Brussel 

Brussel 19 11 12,9% -8

Halle-Vilvoorde 3 1 1,2% -2

Leuven 0 1 1,2% +1

Waals-Brabant 2 0 0,0% -2

Gent 
Oost-Vlaanderen 15 16 18,8% +1

West-Vlaanderen 15 15 17,6% 0

Henegouwen Henegouwen 17 14 16,5% -3

Luik 

Eupen 0 0 0,0% 0

Luik 0 5 5,9% 5

Luxemburg 5 1 1,2% -4

Namen 1 2 2,4% +1

Federaal parket 2 1 1,2% -1 

TOTAAL 97 85 100,0% -12

In 2020 voerde de Dienst Enquêtes P vooral strafonderzoeken uit in opdracht van de gerechtelijke 
overheden in Oost-Vlaanderen (16 strafonderzoeken), West-Vlaanderen (15 strafonderzoeken) en 
Henegouwen (14 strafonderzoeken).  

In vergelijking met 2019 valt voor het jaar 2020 de daling van het aantal nieuw geopende dossiers 
voor de gerechtelijke overheden te Brussel en de stijging van het aantal aanvragen van de 
gerechtelijke overheden te Luik op. 
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Aantal strafonderzoeken 2020 per ressort van hof van beroep en gerechtelijk arrondissement 

Hof van beroep 
Gerechtelijk 
arrondissement 
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Antwerpen 
Antwerpen 4 1 4 0 0  9 

Limburg 4 1 3 0 1  9 

Brussel 

Brussel 5 3 2 0 1  11 

Halle-Vilvoorde 0 0 1 0 0  1 

Leuven 1 0 0 0 0  1 

Waals-Brabant 0 0 0 0 0  0 

Gent 
Oost-Vlaanderen 11 1 0 4 0  16 

West-Vlaanderen 8 3 4 0 0  15 

Henegouwen Henegouwen 4 7 3 0 0  14 

Luik 

Eupen 0 0 0 0 0  0 

Luik 2 1 2 0 0  5 

Luxemburg 1 0 0 0 0  1 

Namen 1 1 0 0 0  2 

Federaal parket  1 1 

TOTAAL 41 18 19 4 2 1 85 

Van de 41 opsporingsonderzoeken waarin procureurs des Konings opdrachten overmaakten, zijn er 
elf onderzoeken van de procureur des Konings te Oost-Vlaanderen en acht van de procureur des 
Konings te West-Vlaanderen. Vijf opsporingsonderzoeken werden in 2020 geopend op vraag van de 
procureur des Konings te Brussel en telkens vier voor de procureurs des Konings te Antwerpen en 
Limburg.  
Van de gerechtelijke onderzoeken waarin onderzoeksrechters aan de Dienst Enquêtes P opdrachten 
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overmaakten, kwamen er zeven uit het gerechtelijk arrondissement Henegouwen en telkens drie uit 
de gerechtelijke arrondissementen West-Vlaanderen en Brussel.  
De arbeidsauditeurs uit de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Limburg maakten telkens 
één dossier over aan de Dienst Enquêtes P. 

De procureur-generaal te Gent vatte de Dienst Enquêtes P in 2020 voor vier opsporingsonderzoeken, 
het Federaal parket voor één onderzoek.  

Overzicht van de nieuw toegewezen strafonderzoeken naar aard van de vaakst geregistreerde 
inbreuken 2019-2020 

Tenlasteleggingen  2019 2020 

(On) Opzettelijke slagen en verwondingen 28 35 

Schending beroepsgeheim 14 13 

Daden van willekeur gepleegd door de overheid 10 9 

Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn 
functies 

5 8

Overlijden ander dan ten gevolge van een misdaad, een wanbedrijf 
of zelfmoord 

1 3

Bedreigingen 5 3

Belaging-stalking 3 3

Racisme 2 3

Per strafonderzoek kunnen meerdere tenlasteleggingen worden opgenomen en onderzocht. Zo 
kunnen 106 tenlasteleggingen worden gekoppeld aan de 85 strafonderzoeken die bij de Dienst 
Enquêtes P werden geopend in 2020. Bij 14 strafonderzoeken werden meerdere tenlasteleggingen 
gevat. De bovenstaande tabel bevat een overzicht van de kwalificaties die voorkomen in drie of meer 
van de strafonderzoeken die werden geopend in 2020.  

De meest voorkomende tenlastelegging in de nieuw toegewezen strafonderzoeken van 2020 is 
‘(on)opzettelijke slagen en verwondingen’ (40%). 

De tweede meest voorkomende inbreuk is ‘schending van het beroepsgeheim’. In acht dossiers 
gebeurde het onderzoek naar deze feiten op vraag van de gerechtelijke overheden en in vijf dossiers 
volgde dit uit nieuwe vaststellingen tijdens een lopend onderzoek waarvoor een aanvankelijk proces-
verbaal werd opgesteld door de Dienst Enquêtes P.  

In 9 strafonderzoeken werd onderzoek gevoerd naar ‘daden van willekeur gepleegd door de 
overheid’, waarbij in twee derde van die dossiers gestart werd op basis van een aanvankelijk proces-
verbaal opgemaakt door de Dienst Enquêtes P.   
Bij 8 strafonderzoeken waren er aanwijzingen voor ‘valsheid gepleegd door een ambtenaar in de 
uitoefening van zijn functies’.   
Drie onderzoeken werden door de gerechtelijke overheden gekwalificeerd als ‘overlijden ander dan 
ten gevolge van een misdaad, een wanbedrijf of zelfmoord’.  



50/113 

Vermelden we nog dat er in telkens drie onderzoeken aanwijzingen waren voor ‘bedreigingen’, 
‘belaging-stalking’ en ‘racisme’. 

2.5 Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen 

Een van de specifieke bevoegdheden van de voorzitter van het Vast Comité P is dat deze deel 
uitmaakt van het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheids-
adviezen, opgericht bij wet van 11 december 1998 (BS 7 mei 1999, err. BS 24 juni 1999). 

Het beroepsorgaan is samengesteld uit de voorzitter van het Vast Comité I, die zetelt als voorzitter 
van het beroepsorgaan, de voorzitter van het Vast Comité P en de voorzitter van de geschillenkamer 
van de Gegevensbeschermingsautoriteit of hun plaatsvervanger. 

Vermits de voorzitter van het Vast Comité P onder meer heel wat bijkomende taken van dagelijks 
bestuur op zich moest nemen en titularis was van een delicaat en arbeidsintensief toezichtsonderzoek 
heeft de heer Daens in 2020 alle zittingen van het beroepsorgaan voor zijn rekening genomen. 

Niettegenstaande ingevolge de Covid-19-maatregelen heel wat zittingen werden gecanceld, hield het 
beroepsorgaan in 2020 toch 26 zittingen tegenover 21 in 2019 en 14 in 2018. 

Voor de exacte cijfers van het aantal ingestelde beroepen en genomen beslissingen alsook de nodige 
duiding hierbij wordt verwezen naar het activiteitenrapport van het beroepsorgaan. 

Voor elke zitting worden de steeds complexer wordende dossiers ingestudeerd. 

Het beroepsorgaan beraadslaagt bij meerderheid van stemmen en de beslissingen worden met 
redenen omkleed en steeds meer gemotiveerd en onderbouwd. 

2.6 Vast Comité P als gegevensbeschermingsautoriteit 

Ingevolge de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens werd het Vast Comité P gezamenlijk met het Vast 
Comité I aangewezen als gegevensbeschermingsautoriteit belast met de controle op de verwerking 
van persoonsgegevens door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en zijn verwerkers 
uitgevoerd in het kader van de opdrachten als bedoeld in de wet van 10 juli 2006 en door of krachtens 
bijzondere wetten. 

Het Vast Comité P heeft in uitvoering van deze opdracht in de loop van het jaar 2020 de volgende 
werkzaamheden verricht. 

2.6.1 Samenwerking tussen de federale toezichthoudende autoriteiten 

Ingevolge artikel 54 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermings-
autoriteit zijn de vier federale toezichthoudende autoriteiten op het vlak van dataprotectie ertoe 
gehouden nauw samen te werken, onder meer wat betreft de verwerking van de klachten, adviezen 
en aanbevelingen die raken aan de bevoegdheden van twee of meer toezichthoudende autoriteiten 
met het oog op de consequente toepassing van de nationale, Europese en internationale regelgeving 
inzake de bescherming van persoonsgegevens. Deze bepaling voorziet tevens dat de gezamenlijke 
behandeling van klachten, adviezen en aanbevelingen gebeurt aan de hand van het één-loketprincipe 
dat door de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt waargenomen en dat de toezichthoudende 
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autoriteiten een samenwerkingsprotocol dienen af te sluiten om de beoogde samenwerking te 
verwezenlijken.  

In de loop van 2020 hebben het Vast Comité P en de drie andere federale toezichthoudende 
autoriteiten op het vlak van dataprotectie in uitvoering van deze bepaling het samenwerkingsprotocol 
over het gezamenlijk toezicht op de verwerking van persoonsgegevens verder gefinaliseerd. Op 
20 november 2020 werd het protocol door de vier toezichthouders ondertekend en is het publiek 
bekendgemaakt.  

In dit samenwerkingsprotocol verduidelijkt men de opdrachten, taken en bevoegdheden van de 
federale toezichthoudende autoriteiten en worden werkafspraken vastgelegd. Dankzij dit samen-
werkingsprotocol is er een efficiënte en vlotte informatiedeling tussen de verschillende toezicht-
houdende autoriteiten en wordt de onderlinge samenwerking tussen deze instellingen bevorderd. Op 
die manier draagt het protocol bij tot het adequaat behandelen van de vragen en klachten van 
burgers met betrekking tot het gegevensbeschermingsrecht. 

2.6.2 Adviezen 

In 2020 heeft het Vast Comité P als bevoegde toezichthoudende autoriteit samen met het Vast 
Comité I een advies verleend met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen 
betreffende bestuurlijke handhaving en houdende de oprichting van een Directie 
Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen.  

Het Vast Comité P had in dit kader al in 2019 samen met het Vast Comité I een advies geformuleerd. 
De tekst was toen geformuleerd in de vorm van een voorontwerp van wet en verschilde inhoudelijk 
ietwat met de tekst die in 2020 voor advies is overgemaakt.  

2.6.3 Individuele klachten 

In 2020 heeft het Vast Comité P samen met het Vast Comité I drie individuele klachten geopend van 
burgers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door het OCAD en zijn verwerkers. 
In 2019 was er dit slechts één. 

Het Vast Comité P heeft naar aanleiding van deze onderzoeken kunnen vaststellen dat het toezicht 
op de gegevensverwerking soms verweven is met de algemene controlebevoegdheid ten aanzien van 
het OCAD waartoe het Vast Comité P en het Vast Comité I gehouden zijn op grond van de wet van 
18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatie-
orgaan voor de dreigingsanalyse. 

Geen enkel onderzoek van de individuele klachten kon in 2020 worden afgesloten. 

2.7 Integriteitsschendingen 

Sinds 17 juni 2019 is het Comité P belast met de behandeling van meldingen van veronderstelde 
integriteitsschendingen in het raam van de wet van 15 september 2013, gewijzigd door de wet van 
8 mei 2019. 

Dit wil zeggen dat iedere politieambtenaar of iedere burger die sinds minder dan twee jaar de politie 
verlaten heeft, een mogelijke integriteitsschending kan aanmelden bij het Comité P. 
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2.7.1 Procedure 

Concreet verloopt een onderzoek naar een veronderstelde integriteitsschending in twee fasen. 

Eerste fase 
Na het ontvangen van een ‘Vraag tot voorafgaand advies’ wordt een onderzoek ingesteld naar de 
ontvankelijkheid en de niet kennelijke ongegrondheid van de melding. De wet specificeert immers 
dat aan een aantal voorwaarden dient voldaan te zijn vooraleer een melding in het raam van deze 
wetgeving onderzocht kan worden. Een van de citeria daarbij is het bestaan van een schending van 
het algemeen belang.  
Daarnaast zijn er in de wetgeving tevens een aantal uitsluitingscriteria voorzien. Pesterijen en 
ongewenst seksueel geweld op het werk, zoals bedoeld in de wet betreffende het welzijn op het 
werk, kunnen in het raam van deze wetgeving niet behandeld worden. Hetzelfde geldt voor 
meldingen aangaande discriminatie. 

Tweede fase 
Wanneer een melding ontvankelijk en niet kennelijk ongegrond wordt verklaard, wordt in de tweede 
fase een onderzoek ingesteld naar de feiten ten gronde.  
Indien de politieambtenaar na de overmaking van een melding van een veronderstelde integriteits-
schending, meent dat hij het slachtoffer is of dreigt te worden van een nadelige maatregel voor zijn 
arbeidsomstandigheden of –voorwaarden, kan deze een met redenen omklede klacht indienen bij het 
Comité P dat, op zijn beurt, de betrokken leidinggevende politiechef zal vragen aan te tonen dat de 
genomen maatregel niet voortvloeit uit deze melding. 

Daar de wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de politie-
diensten door hun personeelsleden een complexe materie is, werd door de cel integriteit de 
mogelijkheid voorzien om een vraag tot informatie te stellen zonder dat hiermee onmiddellijk de 
formele procedure wordt opgestart. Naargelang de aard van de gevraagde informatie wordt deze 
schriftelijk dan wel tijdens een informeel onderhoud ter kennis gebracht. 
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2.7.2 Gemelde integriteitsschendingen in 2020 

Vragen en meldingen over integriteitsschendingen 

2.7.3 Voorafgaand aan de formele procedure 

Sinds het Comité P bevoegd werd voor de behandeling van meldingen inzake een veronderstelde 
integriteitsschending door politieambtenaren, werd onder meer voorzien in de mogelijkheid tot een 
contact met de cel Integriteit via de website van het Comité P. Hiervan werd 15 maal 
gebruikgemaakt. Er kan worden vastgesteld dat dit contactformulier evenwel overwegend door 
burgers werd ingevuld hoewel zij niet in aanmerking komen voor de opstart van dergelijke procedure. 
De website van het Comité P werd daarom eind 2020 aangepast zodat burgers worden doorverwezen 
naar het klachtformulier.  
In deze fase van de procedure heeft er 7 maal een informeel onderhoud plaatsgehad. 

2019 2020 

Nederlands Frans Nederlands Frans 

Voorafgaand aan de formele procedure 

Vragen van burgers 0 2 0 10

Vragen van politieambtenaren 3 0 2 3

Informeel onderhoud 2 0 5 2

Formele procedure 

Vraag tot voorafgaand advies 2020 4 1 5 1

negatief 1 0 2 1

positief 0 0 3 0

lopend 3 0 0 0

intrekking 0 1 0 0

Onderzoek 0 0 4 0

Ingevolge positief advies 2019 0 0 1 0

Ingevolge positief advies 2020 0 0 3 0

Beschermingsmaatregelen 0 0 0 0
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2.7.4 Formele procedure 

In 2020 kreeg het Comité P 6 vragen tot voorafgaand advies, waarvan 1 Franstalig. Dit heeft geleid 
tot de opstart van 3 onderzoeken in fase 2. 

Aangezien 3 van de 5 ontvangen vragen tot voorafgaand advies van 2019 pas op het einde van het 
jaar werden ontvangen, werden deze eveneens in 2020 verder behandeld. Dit heeft geleid tot 2 
negatieve adviezen en 1 positief advies en bijgevolg de opening van 1 dossier waarvoor een onderzoek 
fase 2 werd geopend. 

Van de 4 dossiers waarvoor een onderzoek fase 2 werd opgestart, werden er 2 gevoerd door de Dienst 
Enquêtes P. De 2 overige dossiers werden gezien de aard van de aangekaarte feiten overgemaakt aan 
het bevoegde parket. 
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Inleiding 

De wetgever heeft 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 en de diensten en ambtenaren met politiebevoegdheid. De instelling wil deze 
opdracht via haar observatoriumfunctie vervullen. 

Het hele jaar door voert het Comité P toezichtsonderzoeken, analyses en doet het diverse vast-
stellingen. Het doel is bij te dragen tot de goede werking van een democratische, integere en 
gemeenschapsgerichte politie door een aantal conclusies en aanbevelingen te formuleren ten 
behoeve van de politiediensten en -overheden. 

Dit deel Observatorium bevat een synthese van de toezichtsonderzoeken naar de werking van de 
politiediensten en maakt gewag van ruimere en meer structurele beschouwingen over een aantal 
onderwerpen die verband houden met klachten. De lezer die interesse heeft in een specifiek 
onderwerp kan de meer uitgebreide verslagen die gepubliceerd zijn over de toezichtsonderzoeken 
van 2020 raadplegen op onze website. 

Dit jaar heeft het Vast Comité P ervoor gekozen om een deel toe te voegen dat gewijd is aan de 
analyse van thema’s die tegenwoordig bijzondere aandachtspunten zijn voor het Vast Comité P. 

1. Thematische analyses

Sommige thema’s zijn bijzondere aandachtspunten voor het Vast Comité P gezien de impact die ze 
hebben op het vertrouwen in en de legitimiteit van de politiediensten. De legitimiteit en het 
vertrouwen dat de burgers toekennen aan hun politiediensten kunnen worden samengevat als de kijk 
die de burger heeft op de politie, die voor een groot deel bepaald wordt door een wettelijke basis of 
door de instemming van de bevolking met het beleid en met de politieacties. Een verzwakte 
legitimiteit kan vervolgens haar weerslag hebben op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
politiewerking. 

De afgelopen jaren werd meer en meer duidelijk dat bepaalde thema’s bijzondere aandacht vragen. 
Deze thema’s houden vaak verband met een bepaalde tijdgeest, met bijzondere gevoeligheden of 
thema’s die vaak opduiken in klachten. Na de presentatie van het jaarverslag 2019 heeft het Vast 
Comité P beslist om in 2020 een aantal fenomenen die zijn parlementaire begeleidingscommissie en 
de bevolking bijzonder bezighouden specifiek te analyseren.   
De thema’s die er momenteel boven uitsteken, zijn: 1) politiegeweld, 2) racisme en discriminatie, 
3) weigeren te akteren en 4) inbreuken op de individuele vrijheden tijdens het beheer van
manifestaties. 

Deze analyses hebben betrekking op de gegevens die geregistreerd zijn in de klachtendossiers die, 
voor sommige thema’s, aangevuld zijn met gegevens uit andere interne en externe bronnen. 

1.1 Politiegeweld 

Politiegeweld is een voortdurende bezorgdheid van het Comité P. 

Zowel de literatuur als de onderzoeken die specifiek betrekking hebben op de problematiek van 
politiegeweld zijn het eens over de complexiteit ervan, niet alleen omdat dit geweld vele vormen 
aanneemt maar ook door het feit dat het gebruik van dwang en geweld ingeschreven is in de wet op 
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het politieambt49. Het gaat er dus om situaties te identificeren waarin dit gebruik van dwang of 
geweld het legaliteits-, subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel zou hebben geschonden en om 
andere vormen van politiegeweld in aanmerking te nemen, ongeacht of ze tot uiting gekomen zijn in 
verbaal dan wel niet-verbaal gedrag. 

Meer dan op de kwestie van het gebruik van dwang zelf beoogt deze analyse de aandacht te vestigen 
op elementen om de problematiek van politiegeweld te begrijpen. 

Afbakening van de problematiek van politiegeweld 

De problematiek van geweld omvat de volgende feiten: slagen en verwondingen, foltering, 
onmenselijke behandeling, vernederende behandeling, agressief gedrag, agressief taalgebruik en 
niet-eerbiediging van het legaliteits-, proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel bij het gebruik 
van dwang. Met dit laatste wordt het mogelijke gevolg van het gebruik van dwang bedoeld dat niet 
voorzien is in de regelgevende teksten van dwangmiddelen die ter beschikking staan van politie-
ambtenaren. 

Om de types van geweld beter te onderscheiden, zullen we spreken van fysiek geweld50, verbaal 
geweld51 en agressieve houding52. 

Enkele kerncijfers 

Deze analyse is gebaseerd op de perceptie van de feiten van geweld gemeld in de klachten die 
rechtstreeks bij het Comité P zijn ingediend, in de strafonderzoeken gevoerd door de Dienst 
Enquêtes P en in de dossiers geopend op basis van een mededeling door de gerechtelijke overheid 
dat er een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek wegens feiten van geweld werd 
ingesteld. 

Tussen 2018 en 2020 stellen we een voortdurende stijging vast van het aantal dossiers waarin een 
element van politiegeweld van welke aard dan ook vervat is: 977 dossiers in 2018, 1161 dossiers in 
2019 (+18,8%) en 1438 dossiers in 2020 (+23,8%). 

Deze vaststelling is ten dele te wijten aan het aantal dossiers gemeld door de parketten voor feiten 
van geweld dat jaar na jaar toeneemt. Het aantal klachten waarin melding wordt gemaakt van een 
element van politiegeweld stijgt ook. 

In 2020 vertegenwoordigden de feiten van politiegeweld ongeveer een derde van alle geregistreerde 
dossiers, ongeacht of het klachten dan wel dossiers geopend door de parketten en gemeld aan het 
Comité P betrof. 

 ·············································  
49  Dit kader is meer bepaald vastgesteld door artikel 37 van de wet op het politieambt. 
50  Opzettelijke slagen en verwondingen, foltering, vernederende behandeling, onmenselijke behandeling, niet-naleving van het 

legaliteits-, subsidiariteits- of proportionaliteitsbeginsel bij het gebruik van dwang of geweld. 
51  Agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik. 
52  Agressieve, dreigende of intimiderende houding. 
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Overzicht van verschillende gemelde vormen van geweld, 2018-2020 

2018 2019 2020 

fysiek geweld 558 785 946 

verbaal geweld 343 341 420 

agressieve houding 215 256 333 

Bovenstaande tabel toont de verschillende vormen van geweld die gemeld zijn in alle dossiers die 
voor deze analyse worden gebruikt. 

Deze gegevens kunnen niet bij elkaar worden opgeteld, aangezien in één dossier melding kan worden 
gemaakt van meerdere feiten, dus verschillende vormen van geweld. 

Niettemin kunnen we opmerken dat alle gemelde vormen van geweld toenemen tussen 2019 en 2020; 
deze bevinding is duidelijk waarneembaar voor fysiek geweld. Een van de verklaringen hiervoor is te 
vinden in de klachten die zijn ingediend in verband met de gezondheidscrisis en in de klachten die 
zijn ingediend in het kader van het beheer van manifestaties in 2020. Een andere reden is de 
toename53 van het aantal dossiers dat door de parketten wordt meegedeeld voor feiten van slagen 
en verwondingen. 

Aangezien we verschillende vormen van geweld onderscheiden, is het belangrijk om de meest 
opvallende elementen te benadrukken die eigen zijn aan elke vorm. In het vervolg van deze analyse 
wordt dus elke vorm van geweld afzonderlijk behandeld. 

Contextualisering en markante feiten betreffende verbaal geweld 

Verbaal geweld verwijst naar agressief, bedreigend of intimiderend taalgebruik. 

In het geval van verbaal geweld worden naast agressief, bedreigend of intimiderend taalgebruik, ook 
gemeld: het feit dat de taak onnauwkeurig of niet pertinent wordt uitgevoerd, het feit dat men zijn 
bevoegdheden overschrijdt, een partijdige en niet-neutrale houding, beledigend, onbeleefd of 
onrespectvol taalgebruik en weigeren te akteren. 

Verbaal geweld vertegenwoordigt de helft van de gemelde tekortkomingen in de functionaliteiten 
onthaal, politionele slachtofferbejegening, verkeer en wijkwerking. Verbaal geweld wordt vaker 
gemeld naar aanleiding van verkeerscontroles, interventies in buurtconflicten en intrafamiliale 
conflicten. 

Contextualisering en markante feiten betreffende agressieve houding 

Agressief gedrag of agressieve houding verwijst naar non-verbaal gedrag, bijvoorbeeld wanneer een 
klager de indruk heeft dat de politieambtenaar hem agressief heeft aangekeken, wanneer de 
politieambtenaar een houding heeft aangenomen die als bedreigend of agressief wordt ervaren, 

 ·············································  
53  Het gaat om de artikels 14, 2e lid, dus de informatie die de parketten aan het Vast Comité P sturen, de statistieken van de 

parketten werden niet opgenomen/geanalyseerd voor dit jaarverslag. 
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bijvoorbeeld een tussenkomende politieambtenaar die zeer dicht bij de klager komt, die geen 
minimale afstand bewaart. 

In de dossiers waarin een agressieve houding wordt gemeld, wordt ook een partijdige, niet-neutrale 
houding of ongelijke behandeling aan de kaak gesteld of het gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld 
het feit dat politieambtenaren zich niet willen identificeren ten aanzien van burgers. 

Contextualisering en markante feiten betreffende fysiek geweld 

Voor de dossiers met betrekking tot fysiek geweld vertegenwoordigen de strafrechtelijke feiten meer 
dan 40% van de gemelde feiten en de tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het 
aanwenden van de bevoegdheden meer dan een derde van de gemelde feiten. 

Naast de opzettelijke slagen en verwondingen en de niet-naleving van het legaliteits-, 
proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel bij het gebruik van dwang, worden in deze dossiers ook 
inbreuken gemeld zoals willekeurige vrijheidsberovingen, daden van willekeur gepleegd door de 
overheid, feiten van racisme en beledigingen. Op het vlak van de niet-strafrechtelijke feiten, gaat 
het om de niet-naleving van de procedures, verbale bedreigingen, een gebrek aan respect en een 
gebrek aan onpartijdigheid en neutraliteit. 

De gemelde vormen van geweld verschillen naargelang de basisfunctionaliteiten van politie: fysiek 
geweld wordt vaker aangekaart naar aanleiding van opdrachten die verband houden met de 
functionaliteiten interventie en genegotieerd beheer van de publieke ruimte. 

Bij het genegotieerd beheer van de publieke ruimte vertegenwoordigen de slagen en verwondingen 
een kwart van de meldingen, terwijl de niet-naleving van het legaliteits-, proportionaliteits- en 
subsidiariteitsbeginsel bij het gebruik van dwang de helft van de gemelde inbreuken uitmaakt. 

Bij interventie is de verdeling genuanceerder: een derde van de gemelde tekortkomingen verwijst 
naar de niet-naleving van het legaliteits-, proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel bij het gebruik 
van dwang, een kwart van de meldingen heeft betrekking op slagen en verwonindingen, een vijfde 
van de tekortkomingen betreft verbaal geweld en nog eens een vijfde van de tekortkomingen houdt 
verband met agressief gedrag. Fysiek geweld wordt vaker gemeld naar aanleiding van aanhoudingen, 
individuele controles en manifestaties. 

Kwestie van het gebruik van dwangmiddelen 

We hebben ook aandacht geschonken aan de dwangmiddelen die zijn gebruikt in de dossiers waarin 
fysiek geweld wordt genoemd. Van alle dossiers die in deze analyse in aanmerking zijn genomen, zijn 
in 496 verschillende dossiers specifieke dwangmiddelen vermeld. Handboeien (en plastic strips) 
worden in 291 gevallen genoemd, zijnde in iets meer dan de helft van de dossiers waarin een 
dwangmiddel gespecificeerd is. Een als buitensporig ervaren fysieke dwang wordt genoemd in een 
vijfde van deze dossiers, het gebruik van collectieve spray54 wordt gespecificeerd in iets minder dan 
één op de vijf dossiers en verwondingen veroorzaakt door het gebruik van de telescopische wapenstok 
worden vermeld in 64 van deze dossiers, of in iets meer dan één op de tien dossiers. Het vuurwapen 
wordt gespecificeerd in 48 verschillende dossiers, of in bijna één op de tien dossiers waarin een 
dwangmiddel wordt genoemd. In sommige situaties zou de tussenkomende politieambtenaar zijn 
hand op de holster hebben gelegd of zijn dienstwapen op de klagers hebben gericht. Twee dossiers 
hadden betrekking op intrafamiliaal geweld in de privésfeer van de politieambtenaren. In sommige 
 ·············································  
54 Zie verder punt 1.4.6 voor toelichting over de ‘collectieve spray’. 
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dossiers was er sprake van het gebruik van het dienstwapen in het kader van een interventie ten 
aanzien van personen die zelf gewapend55 en/of bedreigend waren. 

Bijzonder geval van individuele controles 

In deze analyse hebben we ons meer in het bijzonder gebogen over de situaties die de klagers 
beschrijven naar aanleiding van individuele controles. Bij het lezen van enkele van deze dossiers 
blijkt immers dat individuele controles vaak aanleiding geven tot klachten over een of meer vormen 
van geweld. Controles die a priori banaal lijken, leiden, om verscheidene redenen, tot escalatie aan 
beide kanten en uiteindelijk tot een klacht over politiegeweld. 

Dat fysiek geweld aan de kaak wordt gesteld naar aanleiding van spontane controles of punctuele 
interventies, bijvoorbeeld in het kader van geschillen tussen burgers, is een vaststelling die al was 
gedaan tijdens een toezichtsonderzoek naar politiegeweld zonder wettige reden56. 

In dit type van dossiers wordt de notie van het wettelijk kader vaak gebruikt als argument, zo niet 
ter verdediging, in ieder geval als verklaring. Met andere woorden, de tussenkomende politie-
ambtenaren zeggen dat ze hebben gehandeld in overeenstemming met de geldende regels, 
afhankelijk van de omstandigheden. Het is waar dat de wet, per definitie, het gebruik van dwang en 
geweld toevertrouwt aan de politie. Het concept van conform zijn aan de wet is echter niet (altijd) 
voldoende voor de beoordeling van situaties waarin dwang of geweld zou zijn uitgeoefend. 

Het is uiteraard noodzakelijk om te handelen in overeenstemming met het wettelijk kader, maar het 
is belangrijk dat de handelingen ook beantwoorden aan het begrip ‘doorzicht’. Dit begrip is terug te 
vinden in de deontologische code van de politiediensten57. Dit begrip ‘doorzicht’ wordt gebruikt om 
de daden (of woorden) in perspectief te plaatsen afhankelijk van de omstandigheden, de toebedeelde 
tijd, maar ook de mogelijke gevolgen van deze daden (of woorden) en om in fine de meest passende 
reactie te geven. We zouden kunnen zeggen dat het begrip “goed doen” zou moeten evolueren naar 
het begrip “goed zijn om goed te doen”. 

Gelet op het voorgaande, lijkt het belangrijk om eraan te herinneren dat de interventies het 
voorwerp moeten uitmaken van een adequate analyse en een gepaste reactie in situaties die kunnen 
leiden tot escalatie en wederzijds onbegrip. Daarnaast lijkt het ook nuttig om het belang van het 
proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel in herinnering te brengen bij een reflectie over het 
gebruik van dwang: de reactie moet altijd gebeuren in verhouding tot het nagestreefde doel en 
de facto vermijden dat er (grotere) conflictsituaties ontstaan of gevoed worden. 

Dit analytisch vermogen kan alleen worden ontwikkeld en/of versterkt door een stevige opleiding ter 
zake. Bewustwording en het aanpakken van conflictsituaties tijdens interventies, het principe van 
de-escalatie en preventie zijn evenzeer elementen waar de overheden van de politiediensten op 
moeten letten. 

1.2 Racisme en discriminatie 

Het Comité P besteedt bijzondere aandacht aan discriminatie in de ruime zin van het woord. Het 
krijgt hiervan onder meer kennis via de door de gerechtelijke overheden gemelde onderzoeken58 

 ·············································  
55  Met een blank wapen bijvoorbeeld. 
56  Vast Comité P, toezichtsonderzoek naar politiegeweld, 2019. 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-02-07%20politiegeweld.pdf. 
57  Artikel 41. 
58  Middels artikel 14, 2e lid. 
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evenals via de strafonderzoeken gevoerd door zijn Dienst Enquêtes waarbij gemelde inbreuken 
kunnen gekwalificeerd worden als zijnde inbreuken op de antiracismewet59. Een andere bron van 
informatie zijn de klachten die rechtstreeks bij het Comité P worden ingediend. Over deze klachten 
houdt het Comité P diverse gegevens bij zoals de gemelde, en dus gepercipieerde tekortkomingen, 
de functionaliteit en de context waarin de feiten zich voordoen, de betrokken voorwerpen en 
diensten. Dit helpt het Comité P om aan beeldvorming te doen60.  

Klagers die tekortkomingen in het politieoptreden melden, kunnen deze in een context situeren 
waarbij een of meerdere ‘beschermde criteria’61 medebepalend zouden geweest zijn. Daarnaast 
kunnen bepaalde feiten omschreven worden als inbreuken op de antiracismewet en een 
strafrechtelijk luik kennen. 

In verhouding tot het aantal dossiers, wordt in de periode 2018-2020 bij minder dan 2% van de 
meldingen van de parketten een kwalificatie wijzend op discriminatie toegekend. Bij de klachten 
rechtstreeks gemeld aan het Comité P evenals bij de strafonderzoeken gevoerd door de Dienst 
Enquêtes P is dat in diezelfde periode bij ongeveer 6% het geval. In totaal zijn dit voor de periode 
2018-2020 612 meldingen die het voorwerp zullen uitmaken van deze analyse. 

Voorkomen van inbreuken op de antiracismewet en tekortkomingen in een context van beschermde 
criteria62 in de meldingen aan het Comité P, 2018-2020 

2018 2019 2020 

Beschermde criteria – zgn. ras, kleur, nationaliteit, origine, 
etnie, ... 

71 66 103

Beschermde criteria – leeftijd 28 32 38 

Beschermde criteria – taal 29 23 29 

Beschermde criteria - andere criteria: gezondheidstoestand 12 10 21 

Beschermde criteria – handicap 13 13 16 

Beschermde criteria - seksuele geaardheid 10 6 9 

Overige beschermde criteria 20 19 25

Strafinbreuk Racisme 25 32 28

Strafinbreuk Xenofobie 3 4 2

Strafinbreuk Discriminatie (behalve de gevallen van racistische 
of xenofobe discriminatie) 

2 5 5

 ·············································  
59  Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, gewijzigd door de wet van 

10 mei 2007 en de wet van 17 augustus 2013. 
60  Zo is voorzien in een variabele ‘domein’ die wordt beschouwd als een element van contextualisatie en bijdraagt om de 

omstandigheden waarin een gemeld feit gebeurde beter te plaatsen en te begrijpen. In deze variabele is de mogelijkheid 
opgenomen om aan te duiden dat een feit zich afspeelt op een achtergrond van een van de 19 ‘beschermde criteria’, zoals 
voorzien in de antidiscriminatiewetgeving. 

61  De antidiscriminatiewetgeving - met federale wetten, decreten en ordonnanties - spreekt over 19 zogenoemde ‘beschermde 
criteria’. Discriminatie op grond van elk van die criteria is verboden en strafbaar. Ze betreffen onder meer: ‘raciale criteria’: 
zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst (Joodse oorsprong) en nationale of etnische afstamming; handicap; geloof 
of levensbeschouwing; seksuele geaardheid; leeftijd; enz. 

62  Meerdere beschermde criteria en strafrechtelijke inbreuken kunnen in dezelfde melding worden opgenomen. 
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Een derde van de klachten die een domein “beschermd criterium” bevatten, refereren aan het 
beschermd criterium “zgn. ras, kleur, nationaliteit, origine, etnische achtergrond, …”. Bij een kwart 
van deze klachten is eveneens een strafrechtelijke inbreuk op de antiracismewet geregistreerd. 
Andere beschermde criteria die vermeld worden in de domeinen zijn onder meer de leeftijd (14%), 
de taal (11%), een handicap (6%) en de gezondheidstoestand (6%). 

Bij de 240 meldingen over de afgelopen drie jaar waarbij het domein “beschermd criterium: 
zogenaamd ras, kleur, …” is geregistreerd, zijn er 175 klagers waarvan de nationaliteit is gekend. 
Daarvan hebben 132 personen de Belgische nationaliteit, 16 personen de nationaliteit van een 
Afrikaans land, 15 van een Zuid/West-Europees land en 8 van een Oost-Europees land. Van de 
132 personen met de Belgische nationaliteit zijn er 89 effectief geboren in België, 18 personen op 
het Afrikaanse continent en 8 in Azië. Voor 14 personen is geen geboorteland gekend. Dit betekent 
dat van de 175 klagers die het politieoptreden aan de kaak stellen in een context van het beschermd 
criterium “zgn. ras, keur, etnie, …” er 89 (51%) in België zijn geboren en tevens de Belgische 
nationaliteit hebben. 

Van de 175 klagers hebben er 42 een band met Afrika (nationaliteit en/of geboorteland), 10 met Azië 
en 12 met Oost-Europa. 

Dit alles wijst er wellicht op dat niet zozeer de nationaliteit, het feit of een persoon in België is 
geboren en er woont een bepalende rol speelt maar wel het uiterlijk van de betrokkenen.  

Aan de 612 meldingen die het voorwerp van deze analyse uitmaken wegens een verwijzing naar een 
discriminatie, zij het als strafinbreuk, zij het als domein, kunnen 1400 tekortkomingen, al dan niet 
van strafrechtelijke aard, worden gekoppeld. Hierna wordt dieper ingegaan op deze tekortkomingen 
die de klagers aanhalen. 

Overzicht van de geregistreerde inbreuken naar hoofdcategorie, 2018-2020 

2018 2019 2020 

Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het 
aanwenden van de bevoegdheden 

145 146 177 

Tekortkomingen inzake de attitude van het individu 202 203 258 

Tekortkomingen van organisatorische of structurele aard 0 4 5 

Strafrechtelijke inbreuken 84 86 90

Totaal 431 439 530 

Bijna de helft van de gemelde tekortkomingen heeft betrekking op de attitude van de betrokken 
politieambtenaren. Een derde betreft de uitvoering van de taken en het aanwenden van de 
bevoegdheden en een vijfde zijn inbreuken van strafrechtelijke aard.  

We stellen vast dat, in vergelijking tot de gemelde feiten in het algemeen, er hier beduidend meer 
een attitudeprobleem wordt aangekaart. 



 

 

64/113 

Overzicht van de geregistreerde inbreuken naar hoofdcategorie “Tekortkomingen inzake het 
uitvoeren van de taken en het aanwenden van de bevoegdheden”, 2018-2020 

Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het 
aanwenden van de bevoegdheden 

2018 2019 2020 

(…) m.b.t. het niet uitvoeren van de taken 41 38 52 

(…) m.b.t. het slecht uitvoeren van de taken 33 39 30 

(…) m.b.t. het overschrijden of afwenden van de 
bevoegdheden 

56 56 66 

(…) m.b.t. het niet naleven van de procedures 15 13 29 

Totaal 145 146 177 

 

Verder opgedeeld naar de tekortkoming op het vlak van de uitvoering van de taken, wordt het vaakst 
gemeld dat de politiediensten bij het uitvoeren van hun taken hun bevoegdheden overschrijden of 
afwenden. Dit houdt meer in het bijzonder het niet naleven van het legaliteits-, subsidiariteits- of 
proportionaliteitsbeginsel bij het aanwenden van dwang en/of geweld in. Voorts wordt gemeld dat 
ze de taken niet uitvoeren, dit betreft in het bijzonder het niet-akteren, en de taken slecht 
uitvoeren, in die zin dat die taak op onjuiste, onvolledige, onverzorgde of niet pertinente wijze is 
uitgevoerd. 

Overzicht van de geregistreerde inbreuken naar hoofdcategorie “Tekortkomingen inzake de attitude 
van het individu”, 2018-2020 

Tekortkomingen inzake de attitude van het individu 2018 2019 2020 

(…) m.b.t. het verbaal gedrag 91 73 95 

(…) m.b.t. het non-verbaal gedrag 106 125 151 

Overige 5 5 12 

Totaal 202 203 258 

 

Mensen die de attitude van de optredende politieambtenaren laken, verwijzen grotendeels naar het 
non-verbaal gedrag. In het bijzonder wordt melding gemaakt van een partijdige, niet-neutrale 
houding en ongelijke behandeling. In tweede orde stellen klagers dat de houding van de politie 
agressief, dreigend of intimiderend was. Wat het verbale gedrag betreft, wordt dit overwegend 
omschreven als beledigend, onbeleefd of onrespectvol en agressief, dreigend of intimiderend. 
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Overzicht van de geregistreerde strafrechtelijke inbreuken, 2018-2020 

Geregistreerde strafrechtelijke inbreuken 2018 2019 2020 

Racisme/Xenofobie/Discriminatie 30 41 35

Opzettelijke slagen en verwondingen 24 22 28 

Beledigingen 8 7 5

Daden van willekeur gepleegd door de overheid 5 4 6 

Overige 17 12 16

Totaal 84 86 90

Bovenstaande tabellen tonen aan dat bij het optreden van racisme en xenofobie er heel vaak andere 
problemen worden vastgesteld in hoofde van de optredende politieambtenaar, of die nu gaan om 
attitude, de wijze van taakuitvoering of andere strafrechtelijke inbreuken. 

Bij de 240 meldingen gedurende de afgelopen drie jaar met het domein “beschermd criterium: zgn. 
ras, kleur, …” wordt in ruim een derde van de feiten verwezen naar een partijdige, niet-neutrale 
houding, ongelijke behandeling (35%). Bij dit domein worden, in vergelijking met de andere domeinen 
“beschermd criterium”, ook meer strafrechtelijke inbreuken vermeld, inzonderheid racisme (10%) en 
opzettelijke slagen en verwondingen (10%). 

Bij het “beschermd criterium – taal” (81 meldingen) wordt, naast een partijdige, niet-neutrale 
houding, ongelijke behandeling (25%), een onaangepaste attitude inzake het verbaal gedrag – andere 
(14%) en “nonchalante, apathische houding, gebrek aan empathie, beschikbaarheid of respect” (11%) 
gemeld. 

Bij de overige beschermde criteria is ook een partijdige, niet-neutrale houding en ongelijke 
behandeling de vaakst voorkomende gemelde tekortkoming (19%), naast een nonchalante, apathische 
houding, gebrek aan empathie, beschikbaarheid of respect (10%) en een agressieve, dreigende of 
intimiderende houding (10%). 
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Overzicht van de geregistreerde functionaliteiten63, 2018-2020 

Functionaliteiten 2018 2019 2020 

Interventie 61 72 67

Onthaal 25 22 28

Verkeer 27 13 24

Opsporing en onderzoek 23 10 14 

Wijkwerking 8 3 11

Slachtofferbejegening 3 4 6

Genegotieerd beheer van de publieke ruimte 5 2 4 

Totaal 152 126 154

Bij 368 van de 612 meldingen wijzend op een vorm van discriminatie of tekortkoming in een context 
van een beschermd criterium is in totaal 432 maal een functionaliteit geregistreerd. Bij een melding 
kunnen immers meerdere functionaliteiten worden geregistreerd. Bij 244 meldingen is geen 
functionaliteit geregistreerd. 

Ruim de helft van de 368 meldingen doet zich voor in de functionaliteit interventie (54%). 20% is te 
situeren in de functionaliteit onthaal, 17% in verkeer en 13% in recherche. 

Naast de context, het “domein”, beschermd criterium kunnen in dezelfde melding ook andere 
contextgegevens worden opgenomen. De vaakst vernoemde andere contexten waarin de gemelde 
incidenten zich voordoen, zijn controles (eerder individuele dan grootschalige), verkeer, burgerlijke 
geschillen en aanhoudingen. Conflicten lijken zich eerder voor te doen bij interacties tussen politie 
en publiek, gekenmerkt door een niet-georganiseerd, spontaan karakter bij interventies en aan het 
onthaal. Bij controles uitgevoerd door de politiediensten zijn het vooral deze van individuele aard 
die problemen lijken op te leveren, wat eveneens wijst op een eerder spontaan karakter in de 
gebeurtenissen.  

Bij het domein “beschermd criterium: zgn. ras, kleur, …” is in eerste orde het domein “controle” 
mede vermeld, gevolgd door “verkeer” en “aanhouding”. Bij het “beschermd criterium: taal” is dit 
hoofdzakelijk “verkeer” en vervolgens “controle”. Bij de overige domeinen met een beschermd 
criterium zijn de andere vermelde domeinen “burgerlijke geschillen”, “aanhoudingen” en 
“opsluitingen”. 

1.3 Weigeren te akteren 

Uit de cijfergegevens van het Comité P blijkt dat in ruim een tiende van de klachten die jaarlijks 
worden ingediend, door klagers wordt gesteld dat, ondanks een tussenkomst door politiediensten, de 
veronderstelde documenten niet werden opgesteld. Dit weigeren te akteren is een belangrijk 
aandachtspunt voor het Vast Comité P dat dan ook beslist heeft om in 2021 een thematisch onderzoek 
naar dit onderwerp te voeren. 

 ·············································  
63  In een en dezelfde melding kunnen meerdere functionaliteiten worden geregistreerd. Het is ook mogelijk dat geen enkele 

functionaliteit is geregistreerd, bijvoorbeeld wanneer de feiten zich voordoen in de privésfeer van de politieambtenaar of dat 
de gegevens ontbrekende zijn.  
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Aantal, evolutie en aandeel van de klachten met de tekortkoming “weigeren te akteren” in de 
klachten rechtstreeks gemeld bij het Vast Comité P, 2018-2020 

2018 2019 2020 

Aantal klachten met weigeren te akteren 346 297 313 

Evolutie aantal klachten met weigeren te akteren - -14,2% +5,4% 

Aandeel klachten weigeren te akteren ten opzichte van totaal
aantal klachten 

11,7% 11,2% 10,1% 

In 7 op de 10 klachten werden ook nog een of meer andere tekortkomingen aangekaart. Hierna volgt 
een overzicht van deze overige gemelde tekortkomingen. 

Aantal andere gemelde tekortkomingen, naar hoofdcategorie, bij klachten over weigeren te akteren, 
2018-2020 

2018  2019  2020 

Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het 
aanwenden van de bevoegdheden 

146  142  140 

Tekortkomingen inzake de attitude van het individu 237  218  201 

Tekortkomingen van organisatorische of structurele aard 1  0  1 

Onbepaald/onbekend 0  0  2 

Totaal 384  360  344 

Aantal andere gemelde tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het aanwenden van 
bevoegdheden bij klachten over weigeren te akteren, 2018-2020 

Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het 
aanwenden van de bevoegdheden 

2018  2019  2020 

(…) m.b.t. het niet uitvoeren van de taken 52  53  56 

(…) m.b.t. het slecht uitvoeren van de taken 54  49  43 

(…) m.b.t. het overschrijden of afwenden van de 
bevoegdheden 

31  31  27 

(…) m.b.t. het niet naleven van de procedures 9  9  14 

Totaal  146  142  140 

Klagers die melden dat de politiediensten hun taken niet hebben uitgevoerd, geven, naast het 
weigeren te akteren, vooral aan dat deze diensten niet zijn tussengekomen, niet hebben opgetreden 
of niet ter plaatse zijn gekomen. Bij wie de politie wel is tussengekomen, wordt aangekaart dat deze 
de verwachte taak onjuist, onvolledig, onverzorgd of op niet pertinente wijze heeft uitgevoerd. 
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Aantal andere gemelde tekortkomingen inzake de attitude van het individu bij klachten over 
weigeren te akteren, 2018-2020 

Tekortkomingen inzake de attitude van het individu 2018  2019  2020 

(…) m.b.t. het verbaal gedrag 94  69  73 

(…) m.b.t. het non-verbaal gedrag 138  144  122 

(…) overige 5  5  6 

Totaal  237  218  201 

Als klagers het hebben over tekortkomingen in de attitude van de tussenkomende politieambtenaren, 
dan stippen ze in eerste orde het non-verbale gedrag aan. Ze wijzen hierbij in eerste orde op een 
partijdige, niet-neutrale houding en op een ongelijke behandeling. Voorts wijzen klagers op een 
nonchalante, apathische houding, een gebrek aan empathie, beschikbaarheid of respect. Wat de 
tekortkomingen inzake het verbaal gedrag betreft, blijkt dat het taalgebruik zowel agressief, 
dreigend of intimiderend kan zijn als beledigend, onbeleefd of onrespectvol. 

In 4 op de 5 klachten is minstens eenmaal een basisfunctionaliteit van politie geregistreerd. In meer 
dan de helft van de gevallen wordt de functionaliteit onthaal aangeduid en in een kwart van de 
klachten betreft het de interventie. De wijkwerking wordt aangeduid in één op de tien klachten 
waarin een basisfunctionaliteit is geregistreerd. 

Wat het domein, de context betreft waarin de personen, die een weigering tot akteren vanwege de 
politiediensten krijgen, zich bevinden, stellen we vast dat een groot deel van de klachten zich 
voordoet bij politietussenkomsten naar aanleiding van een geschil, zowel in intra- als extrafamiliale 
context. Bij een intrafamiliale context zijn dit vaak familiale moeilijkheden/intrafamiliaal geweld; 
problematieken in verband met het hoederecht van kinderen; slagen en verwondingen zonder 
medisch attest waarbij het slachtoffer gevraagd wordt eerst een medisch attest te laten opstellen 
vooraleer tot het akteren over te gaan. Buurtproblemen worden ook frequent aangehaald, dit 
inzonderheid bij de basisfunctionaliteit wijkwerking. In de functionaliteit verkeer verwijzen klagers 
eerder naar het niet verkrijgen van PV-nummers bij de afhandeling van verkeersongevallen. 

Daarnaast wordt als motief tot weigeren te akteren, wars van de aard van de klacht die de burger 
aan de politie wenste te melden, ook het nakende sluitingsuur van het commissariaat aangegeven 
alsook het gebrek aan beschikbaarheid aan het onthaal of het feit dat de persoon in de politiezone 
van zijn woonplaats klacht dient neer te leggen. 

In voorgaand onderzoek64 naar de invulling van de onthaalfunctie bij de politiediensten stelde het 
Vast Comité P de tegenstrijdigheid vast tussen enerzijds het belang gegeven aan het onthaal, 
beschouwd als het uithangbord van de politie, en anderzijds een gebrek aan algemene visie waarin 
bestaande procedures zijn opgenomen, een specifiek selectieprofiel is uitgewerkt, aangepaste 
opleidingen zijn ontwikkeld en de noden en verwachtingen van burgers en externe partners in kaart 
zijn gebracht. Veel leek eerder afhankelijk te zijn van de inzet en samenwerking van de onthaal-

 ·············································  
64  Opvolging van de aanbevelingen van het Vast Comité P inzake de basisfunctionaliteit onthaal; 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2014-01-
15%20Opvolging%20aanbevelingen%20basisfunctionaliteit%20onthaal%20NL.pdf. 
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medewerkers die zich vaak alleen geconfronteerd zien met problemen van allerlei aard en veelal 
enkel op eigen ervaring en rechtstreekse collega’s kunnen terugvallen. 

Er werd toen eveneens gewezen op een verschil tussen onthaalmedewerkers die tot het operationeel 
kader behoorden en die medewerkers met een CALog-statuut, waarbij voor deze laatsten bij de 
selectie wel meer rekening lijkt gehouden te worden met de specifieke vaardigheden verbonden aan 
het uitvoeren van onthaalopdrachten en daarna opleidingen ter zake zijn voorzien. Van leden van 
het operationeel kader wordt verondersteld dat de functionaliteit ‘onthaal’ deel uitmaakt van de 
basisopleiding en dat aldus elke politieambtenaar competent is in dezen. 

1.4 Inbreuken op de individuele vrijheden tijdens het beheer van 
manifestaties 

1.4.1 Inleiding 

Het Vast Comité P heeft beslist bijzondere aandacht te besteden aan het politioneel beheer van 
mensenmassa’s in de publieke ruimte vanuit het oogpunt van de eerbiediging van de individuele 
vrijheden en de fundamentele rechten van burgers. Het genegotieerd beheer van de publieke ruimte 
berust immers door zijn aard op een delicaat evenwicht tussen de eerbiediging van de wetten en de 
bescherming van de individuele vrijheden. Deze analyse omvat zowel bijeenkomsten van mensen in 
de publieke ruimte naar aanleiding van protestmanifestaties, om welke reden dan ook, als culturele 
en/of feestelijke evenementen65. 

Deze manifestaties en gebeurtenissen kaderen in de functionaliteit genegotieerd beheer van de 
publieke ruimte; functionaliteit waarvan de uitvoering wordt beschreven in de rondzendbrief CP4 
betreffende het genegotieerd beheer van de publieke ruimte voor de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus en door de ministeriële omzendbrief OOP 41 betreffende de 
operationalisering van het referentiekader CP4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte 
naar aanleiding van gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen. 

Het is niet de bedoeling om een analyse van het juridisch kader uit te voeren, noch om een specifiek 
toezichtsonderzoek te voeren, maar wel om een beeld te schetsen van dit thema door enkele 
kerncijfers weer te geven voor de periode 2018-2020 en door enkele bedenkingen en/of opmerkingen 
mee te geven die gebaseerd zijn op de informatie die beschikbaar is binnen het Comité P en de 
raadpleging van open bronnen66 met betrekking tot het beheer van mensenmassa’s door de politie. 

1.4.2 Wat wordt bedoeld met gebeurtenissen? 

Met gebeurtenissen wordt bedoeld alles wat kan ingrijpen op de openbare rust, veiligheid en 
gezondheid waaronder onder meer volksoplopen67. Voor wat volksoplopen betreft, zullen een aantal 
ervan de uiting zijn van dieperliggende conflicten die tot uiting komen in betogingen, stakingen, 
wegblokkades, enz. Andere volksoplopen, bijvoorbeeld deze naar aanleiding van concerten, wieler-
wedstrijden of andere, hebben een louter recreatief karakter. Al deze gebeurtenissen, of het nu gaat 
om protest of recreatieve volksoplopen dan wel om verkeersongevallen, hebben op zich dit gemeen: 
zij zijn potentiële dragers van conflicten omdat er hetzij derden betrokken zijn die de gevolgen van 
de gebeurtenis moeten ondergaan (omwonenden, automobilisten gehinderd door blokkades of 

 ·············································  
65  Met uitzondering van sportevenementen zoals voetbalwedstrijden. 
66  Olivier Fillieule, Pascal Viot, Gilles Descloux, Vers un modèle européen de gestion policière des foules protestataires ? Revue 

française de science politique, volume 66 n° 2, 2016. 
67 Met volksoploop wordt eigenlijk taalkundig volkstoeloop bedoeld. 



70/113 

simpelweg in files, reizigers die slachtoffer zijn van stakingen, enz.), hetzij conflicten bestaan tussen 
onderlinge betrokken groepen. Anders gezegd, gaat het om situaties die moeten beheerd worden en 
waar beschermingsopdrachten elkaar zullen opvolgen. Beheren en beschermen veronderstelt in de 
eerste plaats het zoeken van een balans tussen de verschillende eisen, verwachtingen en belangen 
van alle groepen die om een of andere reden, gewild of niet, aan de gebeurtenis deelnemen of ermee 
geconfronteerd worden68. 

1.4.3 Enkele kerncijfers69 

Onderstaande tabel geeft de dossiers70 weer die geopend zijn tussen 2018 en 2020 en waarin 
politionele disfuncties tijdens het houden van gebeurtenissen worden gemeld71. 

Overzicht van het aantal geopende dossiers met betrekking tot het beheer van gebeurtenissen – per 
type van gebeurtenis72 – 2018-2020 

Type van gebeurtenis 2018 2019 2020 

Manifestaties 45 23 79

Rellen 1 1 11

Grootschalige controles 13 22 26

Cultuurevenementen 12 17 7

Sportevenementen73 7 10 0

Er is een toename van het aantal dossiers in het kader van manifestaties en rellen in 2020. Deze 
stijging houdt meer bepaald verband met de manifestaties tegen de maatregelen die werden 
genomen met het oog op het beheer van de Covid-19-crisis en de ‘Black Lives Matter’-manifestaties 
die hebben plaatsgevonden in Brussel en Antwerpen in de zomer van 2020. In dit opzicht wil het Vast 
Comité P benadrukken dat het naar aanleiding van verscheidene gebeurtenissen meer klachten heeft 
ontvangen met een nagenoeg gelijksoortige inhoud. 

De kwalificatie van rellen is restrictiever: ze is van toepassing wanneer het dossier betrekking heeft 
op feiten die zich zouden hebben voorgedaan in de marge van manifestaties, naar aanleiding van 
vernietiging van stedelijk materiaal of plunderingen of ingevolge een interventie die de dood van een 
persoon tot gevolg had. Deze categorieën sluiten elkaar dus niet (altijd) uit. 

Gezien de specifieke context van het jaar 2020 is er een duidelijke afname of zelfs het ontbreken 
van dossiers die werden geopend in het kader van cultuur- en sportevenementen. 

 ·············································  
68  Rondzendbrief CP4 betreffende het genegotieerd beheer van de publieke ruimte voor de geïntegreerde politie, gestructureerd 

op twee niveaus. 
69  Op basis van de gemelde feiten in de dossiers. 
70  Klachten, gerechtelijke dossiers, artikels 14, 2e lid die overeenstemmen met de dossiers geopend op basis van de mededeling 

door de gerechtelijke overheid dat er een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek werd ingesteld tegen een lid 
van de politiediensten. 

71  Het gaat om de perceptie van de burgers. 
72  De categorieën sluiten elkaar niet uit en moeten dus niet worden opgeteld. 
73  Uitgezonderd voetbal. 
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Vaakst gemelde feiten en contexten in de dossiers met betrekking tot het beheer van gebeurtenissen 
– per type van gebeurtenis – 2018-2020

Tijdens manifestaties heeft minstens de helft van de gemelde feiten betrekking op de niet-naleving 
van het legaliteits-, proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel bij het gebruik van dwang en slagen 
en verwondingen, bijna een vijfde van de gemelde feiten heeft betrekking op de niet-naleving van 
de procedures, bijna een vijfde van de gemelde feiten heeft betrekking op een agressieve of 
dreigende houding of taalgebruik en ongeveer een tiende van de feiten laakt het feit dat men zijn 
bevoegdheden overschrijdt. In 2020 hebben meer gemelde feiten betrekking op willekeurige 
vrijheidsberoving, namelijk bijna één op de tien. 

Ook de dwangmiddelen worden aangekaart. Zo bijvoorbeeld lijkt het gebruik van pepperspray 
problematisch bij een ‘preventief’ gebruik dat niet overeenstemt met de wijze waarop hij moet 
worden gebruikt. Bij aanhoudingen zouden de plastic strips verkeerd worden gebruikt, namelijk te 
strak vastgebonden en/of te lang aangehouden. 

Het verloop van de manifestaties kent zijn aandeel in de gemelde feiten, maar hetzelfde geldt voor 
het beheer post-manifestaties en meer in het bijzonder het beheer van de aangehouden personen. 
Tussen 2018 en 2020 hadden 58 dossiers betrekking op collectieve opsluitingen in de cel, waarvan 36 
in 2018, meer bepaald naar aanleiding van de manifestaties van de ‘gele hesjes’ en 22 in 2020, 
hoofdzakelijk tijdens manifestaties tegen racisme en tegen de gezondheidsmaatregelen in het kader 
van het beheer van de Covid-19-crisis. In deze dossiers is er voornamelijk sprake van een gebrek aan 
eerbiediging van de rechten van de aangehouden personen, zoals het verwittigen van een 
vertrouwenspersoon, het recht op een maaltijd, op toegang tot de sanitaire voorzieningen, het recht 
op medische zorgen, enz. 

Een specifieke kwestie betreft de mogelijkheid om politieambtenaren te filmen of te fotograferen 
tijdens ordehandhavingsacties. In dit verband lijkt het erop dat de politie, bij verscheidene 
gelegenheden, heeft bevolen om te stoppen met filmen of fotograferen, of zelfs om de beelden te 
wissen. 

Tussen 2018 en 2020 hadden 13 dossiers betrekking op rellen, hetzij in de marge van manifestaties 
waarbij private of publieke goederen werden vernietigd of er werd geplunderd, hetzij na de dood 
van burgers74 tijdens of na een politie-interventie. In deze dossiers werden vijf feiten van 
strafrechtelijke aard gemeld, namelijk slagen en verwondingen, daden van willekeur gepleegd door 
de overheid en verdachte handelingen. 

De 36 dossiers over cultuurevenementen hebben vooral betrekking op politiecontroles tijdens grote 
festivals zoals Tomorrowland of tijdens politie-interventies bij gevechten, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van verschillende evenementen zoals kerstmarkten, het Feest van het Waalse Gewest, 
carnavals of nog privéfeesten. 

Met betrekking tot sportevenementen hebben de dossiers grotendeels betrekking op wieler-
wedstrijden. In deze dossiers zetten de meeste klagers problemen uiteen in verband met parkeren 
of niet-toegestane verplaatsingen gezien de organisatie van het evenement. 

 ·············································  
74  Rellen in Anderlecht na de dood van de 19-jarige Adil na een achtervolging door de politie. 
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1.4.4 Enkele bedenkingen die voortvloeien uit de analyse van de dossiers met 
betrekking tot het politioneel beheer van gebeurtenissen 

Rekening houdend met het aantal protestmanifestaties of gebeurtenissen die aanleiding hebben 
gegeven tot grote publieke bijeenkomsten, blijft de frequentie van dossiers die worden geopend voor 
gewelddaden, misbruik van de functie of nog het niet eerbiedigen van de rechten van de aangehouden 
personen relatief laag. Deze cijfers hebben echter de neiging om te stijgen op hetzelfde moment dat 
er nieuwe protestbewegingen opduiken, ongeacht de redenen75 hiervoor en los van de context van 
de Covid-19-pandemie. Naast de gerapporteerde cijfers is het belangrijk om de markante elementen 
te benadrukken. 

1.4.4.1 Opduiken van nieuwe sociale protestgroepen en gemengde profielen, de 
nieuwe uitdagingen voor een genegotieerd beheer van de publieke 
ruimte 

Sinds enkele jaren wordt de politie geconfronteerd met nieuwe protestbewegingen, bewegingen die 
zowel in hun organisatie als in hun actietactieken vernieuwend zijn. Op het vlak van organisatie valt 
de rol van de sociale media op, die worden gebruikt om op te roepen tot de manifestatie, als tussen-
persoon, zelfs als versterker van de informatie. Waar de uitoefening van het genegotieerd beheer de 
identificatie van en de samenwerking met de organisatoren van de manifestaties vereist, neigen de 
herkenningspunten te verdwijnen: er zijn niet (altijd) organisatoren geïdentificeerd en/of zij kunnen 
slechts gedurende een korte tijd gecontacteerd worden, dergelijke manifestaties zijn niet altijd 
toegelaten door de bestuurlijke overheid; zelfs de plaatsen van organisatie zijn niet geïdentificeerd 
of er kunnen er meerdere zijn, waardoor de politiediensten gedwongen worden om op meerdere 
plaatsen tegelijk aanwezig te zijn. 

De huidige filosofie van genegotieerd beheer van de publieke ruimte is gebaseerd op een belangrijk 
werk van voorbereiding en anticipatie. Deze bewegingen brengen echter door hun manier van 
organiseren en contrastrategieën de preventieve dispositieven in de problemen. 

Evenzo wordt het profiel van de manifestanten veelzijdiger. Terwijl manifestaties in het verleden 
voor een specifieke groep veeleer een gelegenheid waren om gehoord te worden en het aandeel van 
andere profielen daarbij in de minderheid bleef, toont de trend aan dat de manifestaties van de 
afgelopen jaren meer gevarieerde profielen op de been brengen, waarbij zowel hardere 
demonstranten als familieleden die graag hun steun aan een beweging willen tonen bijeen worden 
gebracht. Daaronder mengen zich ook relschoppers, radicale supporters van voetbalclubs, studenten, 
journalisten, enz. 

Maar ook al wil de filosofie graag berusten op onderhandelen en zoeken naar een compromis, neemt 
dit niet weg dat het doel is om de orde en de openbare rust te handhaven of te laten terugkeren. 
Hiertoe kan de politie zich beroepen op de artikelen 31 en volgende van de wet op het politieambt 
die bepalen dat in het kader van de ordehandhaving, de politie ertoe kan worden gebracht om dwang 
uit te oefenen en over te gaan tot aanhoudingen. Gezien de veelheid aan profielen neemt het risico 
op aanhoudingen zonder onderscheid echter toe. Zo zijn verschillende dossiers afkomstig van 
journalisten die hun beroep niet zouden hebben kunnen uitoefenen, van minderjarige studenten die 
pas enkele uren na hun aanhouding als zodanig werden geïdentificeerd, enz. 

 ·············································  
75  We verwijzen onder meer naar de manifestaties van de ‘gele hesjes’, de ‘Extinction Rebellion’-beweging, de ‘Black Lives 

Matter’-beweging of nog het protest tegen de gezondheidsmaatregelen in het kader van het beheer van de Covid-19-crisis. 
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De opkomst van deze nieuwe protestmodellen leidt tot situaties waarbij het ingewikkeld is om de 
personen die het meeste risico lopen te identificeren. Deze moeilijkheden van voorbereiding, 
anticipatie en vervolgens identificatie kunnen ten grondslag liggen aan bepaalde klachten van burgers 
die men zou kunnen bestempelen als nevenslachtoffers. Aangezien deze manifestaties niet of slechts 
in geringe mate beantwoorden aan de geldende regels, neemt het risico immers toe dat er wordt 
ingegrepen ten aanzien van personen die geen enkele band met de manifestatie hebben. Het komt 
dus voor dat burgers, inwoners of voorbijgangers, verklaren dat ze aangevallen werden terwijl ze 
uiteindelijk ‘op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren’. Zeggen dat die personen 
verondersteld worden te weten dat er een manifestatie plaatsvindt en dat het feit daar aanwezig te 
zijn erop neerkomt dat ze het risico lopen om aangehouden te worden, is een principe waaraan in 
toenemende mate getornd kan worden bij het beheer van dit type van gebeurtenissen en hun nieuwe 
organisatiecodes76. 

1.4.4.2 Bedenking bij het gebruik van dwangmiddelen 

Politieambtenaren hebben, in het kader van hun opdrachten, de bijzondere bevoegdheid om op 
wettige wijze dwang en geweld te gebruiken. Wegens hun specifiek mandaat hebben politie-
ambtenaren immers niet dezelfde mogelijkheden als gewone burgers om geweldssituaties te 
vermijden. Integendeel, ze zijn er deontologisch en uitdrukkelijk toe gehouden om een eind te maken 
aan geweld of om het op de meest doeltreffende wijze te voorkomen77. 

Hoewel het gebruik van dwangmiddelen strikt gereglementeerd is, merken we bij lezing van bepaalde 
dossiers van de afgelopen drie jaar op dat er vaker verwezen wordt naar de kwestie van het misbruik 
van dwangmiddelen of het gebruik dat niet in verhouding staat tot de situatie. Met andere woorden, 
de manier waarop bepaalde dwangmiddelen werden gebruikt, zou het kader waarvoor ze 
aanvankelijk bedoeld zijn lijken te hebben overschreden. 

De omzendbrief OOP 41 verduidelijkt dat “Het gebruik van geweld zolang mogelijk moet worden 
uitgesteld en dient beperkt te blijven tot het strikt noodzakelijke. Deze bevoegdheid om geweld 
aan te wenden onderscheidt zich van andere bevoegdheden, doordat het geweldgebruik geen 
losstaande bevoegdheid is, maar dient om de uitoefening van andere bevoegdheden mogelijk te 
maken. Deze bijzondere bevoegdheid is onderworpen aan de beperkingen voorzien in de artikelen 1, 
derde lid, 37, 37bis en 38 WPA. Indien een politieambtenaar, al dan niet in geconstitueerd verband, 
onder leiding van een meerdere optreedt, die ter plaatse aanwezig is of met wie hij rechtstreeks in 
verbinding staat, zal hij handelen in functie van de geweldsinstructies van de meerdere. Dit doet 
geen afbreuk aan de verplichting van elke politieambtenaar om zelf een beoordeling te maken van 
de principes van wettelijkheid, subsidiariteit, proportionaliteit en opportuniteit inzake het gebruik 
van dwang. Deze geweldsinstructies kunnen voorafgaandelijk worden meegedeeld in een geschreven 
order”. 

Nemen we het voorbeeld van de collectieve spray78: “de collectieve spray wordt beschouwd als 
collectieve bewapening (neutraliserend middel) op basis van artikel 5 van het KB op de politie-
bewapening. Het is een ‘non lethal’ louter defensief middel waarvan het gebruik beperkt moet 
blijven tot de situaties met zware vormen van collectief geweld tegen de politie of tegen personen, 

 ·············································  
76  De recente protesttendensen stellen de doelstellingen op de proef die worden nagestreefd door de ministeriële omzendbrief 

OOP 41, meer bepaald met betrekking tot: ‘een bijzondere aandacht voor de aspecten van dialoog, overleg, 
responsabilisering, coördinatie en veiligheid (…)’. 

77  Rondzendbrief CP4 van 11 mei 2011 betreffende het genegotieerd beheer van de publieke ruimte voor de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus. 

78  Op basis van artikel 5 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I 
en van het personeel van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. 
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in de gevallen van wettige verdediging79 of wanneer de politieambtenaren de aan hun bescherming 
toevertrouwde personen, posten, gevaarlijke goederen of plaatsen op geen andere wijze kunnen 
verdedigen. Het middel wordt beschouwd als een ‘zachter’ alternatief voor zwaardere vormen van 
fysiek politiegeweld of gebruik van vuurwapens. De collectieve spray wordt in principe niet op een 
reactieve wijze aangewend om bijvoorbeeld een passief verzet te breken, om reactieve operaties 
(terugdrijven, ontruimen, uiteendrijven, ...) te ondersteunen, om collectieve aanhoudingen te 
vergemakkelijken in het kader van een evenement, ... De inzet gebeurt in functie van de 
risicoanalyse en op beslissing en verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie. De 
verantwoordelijke OBP dient te beslissen wanneer en hoe het middel wordt aangewend. Er dient ook 
een dispositief voorzien te worden voor de opvang en de ontsmetting van de getroffen personen, 
samen met maatregelen voor de minimale bescherming van het politiepersoneel”. 

Verschillende recente klachten maken echter melding van het reactief gebruik van de spray bij een 
of meerdere personen om, zo lijkt het, hun aanhouding te vergemakkelijken of zelfs om hen 
eenvoudigweg aan te sporen om achteruit te gaan of weg te gaan. 

Dezelfde opmerkingen gelden voor het gebruik van de wapenstok of de honden. Er komt ook een feit 
naar voren waarin de persoon en verschillende getuigen hebben verklaard dat de broek omlaag werd 
getrokken om de persoon blijkbaar te hinderen en hem naar het politievoertuig te slepen. Dit is 
misschien een opzichzelfstaand incident, maar dit neemt niet weg dat het gaat om handelwijzen die 
afbreuk doen aan de menselijke waardigheid. 

Deze elementen lijken aan te tonen dat het gebruik van dwangmiddelen enigszins gabanaliseerd 
wordt en dat deze banalisering snel zou kunnen ontsporen. 

1.4.4.3 Preventieve aanhoudingen? 

Gezien de meer onvoorspelbare aard van de recente manifestaties, zowel wat hun manier van 
organiseren als wat hun bedoelingen betreft, kan de vraag van preventieve aanhoudingen rijzen. Bij 
verschillende gelegenheden zou manifestanten bij aankomst immers belet zijn om zich naar de 
plaats(en) van bijeenkomst te begeven door georganiseerde controles op strategische punten zoals 
treinstations. Deze vorm van overpreventie van risico’s bij atypische protestbewegingen kan echter 
worden gezien als zijnde in strijd met de vrijheid om samen te komen om zijn mening te uiten. 
Uiteraard heeft de uitoefening van deze vrijheid grenzen die niet mogen worden overschreden: 
bijvoorbeeld het verstoren van de openbare orde of het plegen van misdrijven. Zoals hierboven is 
beschreven, berust het genegotieerd beheer van de publieke ruimte op een delicaat evenwicht tussen 
de eerbiediging van de wetten en de bescherming van de individuele vrijheden. 

1.4.5 Omstandigheden van vrijheidsberoving en eerbiediging van de 
individuele vrijheden 

De omstandigheden waarin mensen van hun vrijheid worden beroofd en worden opgesloten in 
collectieve cellen zijn nog steeds actuele kwesties voor het Vast Comité P80. Tijdens de periode 2018-
2020 handelden de dossiers over terugkerende thema’s zoals de omstandigheden van opsluiting, het 
langdurig aanhouden van plastic strips, het preventieve karakter van bestuurlijke aanhoudingen, het 
nemen van foto’s, het gebrek aan informatieverstrekking aan aangehouden personen, politiegeweld, 
het niet verwittigen van een vertrouwenspersoon, politieambtenaren die zich niet identificeren of 

 ·············································  
79  Artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek. 
80  Zie in dit verband het onderzoek naar de aanbevelingen in geval van grootschalige bestuurlijke aanhoudingen, Vast Comité P, 

2020. 
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het bijzondere geval van de naaktfouillering van mensen die bestuurlijk aangehouden zijn zonder 
gekende reden. 

Aangezien gebeurtenissen die mogelijk aanleiding kunnen geven tot grootschalige aanhoudingen zich 
herhaaldelijk voordoen, is het belangrijk te herinneren aan de aanbevelingen die het Vast Comité P 
heeft geformuleerd en meer bepaald aan het belang van het plannen van de organisatie en de 
behandeling van mensen die kunnen worden aangehouden zowel op het vlak van de voorziene 
ruimtes81 en de specifieke procedures82 als op het vlak van de ter beschikking gestelde middelen 
(toegang tot sanitaire voorzieningen, tot medische zorgen, voedsel, etc.). 

Afgezien van de herinnering aan deze aanbevelingen, zou het beheer van manifestaties de 
geïntegreerde politie er sinds 2018 moeten toe aanzetten om de tijd te nemen om na te denken over 
de aanpassing van werkwijzen en technieken die wellicht zullen worden gebruikt tijdens 
gebeurtenissen waarbij niet-protestbewegingen betrokken zijn. Het Vast Comité P zal niet nalaten 
aandacht te blijven besteden aan deze kwesties. 

 ·············································  
81  ‘Vermijden dat aangehouden personen worden vastgehouden in onaangepaste ruimtes zoals een manage, garages, …, meer 

in het bijzonder wanneer die niet van tevoren uitgerust zijn om de eerbiediging van de minimale normen inzake opsluiting 
van aangehouden personen te waarborgen en/of wanneer de aangehouden personen er mogelijk lange tijd zullen verblijven’, 
in ‘Aanbevelingen in geval van grootschalige bestuurlijke aanhoudingen’, Vast Comité P, 2020. 

82  Registratie van personen, beheer van verboden voorwerpen, … 
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2. Algemene en punctuele vaststellingen uit
klachtonderzoeken

2.1 Plaats van uitvoering van de gerechtelijke naaktfouillering 

Bij een naaktfouillering, waarbij de betrokkene zich dient uit te kleden, zijn fundamentele rechten 
en vrijheden zoals het verbod op folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen (art. 3 
EVRM)83 en het recht op bescherming van het privéleven (art. 8 EVRM) in beeld. Dat organisaties als 
het CPT84 en – wat betreft het gevangeniswezen – de federale ombudsman85 de jongste jaren aandacht 
besteedden aan de toepassing van deze dwangmaatregel in België is dan ook evident. 

In lijn met zijn taakstellende artikel 1, eerste lid, 1° van zijn organieke wet van 18 juli 1991 maar 
ook met de internationale en mensenrechtelijke aandacht voor een en ander boog ook het Vast 
Comité P zich al meerdere malen over de naaktfouillering. Zo focuste het in zijn jaarverslag 2016 op 
de lichaamsfouillering voor opsluiting in een cel zoals geregeld in artikel 28, § 3 Wet Politieambt86 87. 

In 2020 gaf een klachtendossier aanleiding tot een juridische analyse over de plaats van uitvoering 
van een gerechtelijke naaktfouillering. In casu werd een persoon, verdacht van een drugsdelict, door 
de politie in open lucht en op klaarlichte dag tot op het naakte lichaam gefouilleerd. Door de 
betrokken politiebeambten en de verantwoordelijke officier van gerechtelijke politie die vanop 
afstand toelating tot de naaktfouillering gaf, werd aangevoerd dat de fouillering volledig uit het zicht 
van anderen gebeurde: de betrokkene werd – zo werd gesteld – ver genoeg in een bos/de struiken 
meegevoerd waar hij, omgeven door bomen en hoge struiken en aan de voorzijde een hoge muur, 
naakt gefouilleerd werd. De verantwoordelijke officier van gerechtelijke politie gaf geen nadere 
instructies over de plaats van de naaktfouillering vanuit zijn overweging “dat de Wet Politieambt 
een algemeen gekend beginsel is”. 

Noch de tekst van artikel 28, § 2 Wet Politieambt dat de gerechtelijke fouillering regelt noch de 
voorbereidende werken ter zake sluiten juridisch absoluut uit dat een gerechtelijke fouillering, 
desgevallend tot op het naakte lichaam, uitgevoerd wordt in open lucht. Evenmin kan een dergelijk 
juridisch verbod gelezen worden in rechtspraak of in de omzendbrief van 2 februari 1993 met 
betrekking tot de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt88 die deze wet naar de praktijk 
vertolkt89. Ook indien artikel 35 Wet Politieambt (‘bescherming tegen publieke nieuwsgierigheid’) in 
het debat betrokken wordt, blijft volgens het Vast Comité P de slotsom overeind dat in de 
politieregelgeving een gerechtelijke naaktfouillering in open lucht niet absoluut verboden is: 

 ·············································  
83  Zie het rapport van het Vast Comité P over de aanpak van transmigranten waarin de naaktfouillering in relatie gebracht 

wordt met psychologisch geweld (VAST COMITÉ P, De controle en opsluiting van transmigranten door de politie naar 
aanleiding van grootschalige bestuurlijke aanhoudingen, www.comitep.be, 2019, 14). 

84  Zie in het bijzonder: COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS 
INHUMAINS OU DÉGRADANTS, Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 27 mars au 
6 avril 2017, Straatsburg, 8 maart 2018, 21. 

85  Zie: FEDERALE OMBUDSMAN, Naaktfouilleringen. Het evenwicht tussen de veiligheid in gevangenissen en de waardigheid 
van de gedetineerden, www.federaalombudsman.be, 2019, 162p. (en samenvatting). 

86  Voluit: Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992. 
87  Zie: VAST COMITÉ P, Jaarverslag 2016, www.comitep.be, 43-45 (alwaar op pagina 43 verwezen wordt naar een eerdere 

stellingname ter zake, uit 2009, van het Vast Comité P). Zie eerder ook: VAST COMITÉ P, Jaarverslag 2010, www.comitep.be, 
134. 

88  BS 20 maart 1993. 
89  In het verlengde van deze omzendbrief ligt de zogenaamde ‘Interventiegids terrein’ die inzake de plaats van de gerechtelijke 

naaktfouillering enkel globaal het volgende vooropstelt: “Aangepaste en discrete ruimte gebruiken (niet slotvast afsluiten)”. 
Wat onder de notie ‘ruimte’ verstaan moet worden, wordt niet gedefinieerd. Aan te stippen valt dat in de rechtsleer evenmin 
beargumenteerd blijkt te worden dat een gerechtelijke naaktfouillering in open lucht juridisch niet toegelaten zou zijn. DE 
VALKENEER bepleit wel, in lijn met de voormelde interventiegids, het gebruik van “een afgesloten ruimte” maar duidt deze 
notie niet verder: een en ander wordt duidelijk als een ‘good practice’ naar voor geschoven en het casuïstische karakter 
wordt beklemtoond (C. DE VALKENEER, Handboek strafonderzoek, Brussel, Politeia, 2018, 255). 
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artikel 35 Wet Politieambt schrijft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis in 
hoofde van de politiebeambten in die inhoudt dat zij zo goed als mogelijk van hun vrijheid benomen 
personen90 beschermen tegen publieke nieuwsgierigheid91. 

Een en ander betekent evenwel niet dat men ongebreideld in open lucht mag naaktfouilleren, praktijk 
waarbij het seksueel schaamtegevoel in beeld is. 

Vooreerst maakt het aangestipte artikel 35 Wet Politieambt, relevant voor de concrete fouillerings-
modaliteiten, dat de politiebeambten de nodige inspanningen moeten doen opdat de gefouilleerde 
in maximale mate beschermd wordt tegen de blikken van omstaanders. Of hieraan voldaan is, zal van 
geval tot geval verschillen, ook in functie van de afweging of voldaan is aan de eisen van subsidiariteit 
en proportionaliteit die de inzet van dwangmiddelen beheersen92. Vanuit de insteek van maximale 
reductie van risico op blootstelling aan publieke nieuwsgierigheid (inclusief het nemen van beelden) 
en derhalve als ultieme doortrekking van artikel 35 Wet Politieambt is naaktfouillering in een 
gesloten ruimte meer aangewezen, enerzijds als de omstandigheden (aard delict, hoeveel plegers, 
…) het faciliteren en anderzijds uiteraard als het gebruik van die gesloten ruimte privacybestendig 
is93. Het is namelijk evident dat de kans dat er een ongewenste toeschouwer passeert kleiner is als 
men intra muros een naaktfouillering doorvoert dan als dat in de open ruimte gebeurt, ook al is er 
sprake van muren, bos en struiken. Dit is des te meer het geval gelet op het recente fenomeen van 
de ‘drones’ waardoor politioneel optreden ook vanuit de lucht gecapteerd kan worden. 

Ten tweede, leidt het samenspel van in het bijzonder de artikelen 28, § 2 en 35 Wet Politieambt, de 
betrokken voorbereidende werken94 en omzendbrief en de hoger aangehaalde beginselen van 
subsidiariteit en proportionaliteit tot de conclusie dat een gerechtelijke naaktfouillering in open 
lucht voorbehouden moet worden voor uitzonderlijke situaties waar er geen tijd is om de 
betrokkene(n) over te brengen naar een lokaal, in een politiegebouw dan wel elders95, eventueel op 
risico de 6 urentermijn van artikel 28, § 2 Wet Politieambt te overschrijden. Gedacht kan worden aan 
terreursituaties waarbij een persoon ervan verdacht wordt explosieven op zich te dragen of aan een 
situatie waarin er, zonder te gebruiken gebouwen in de buurt, te veel naakt te fouilleren personen 
zijn (bijvoorbeeld bij bepaalde drugsdelicten met veel betrokkenen). Derhalve kan gesteld worden 
dat het gemak van de fouilleerders niet de reden mag zijn om een gerechtelijke naaktfouillering in 
open lucht te laten plaatsvinden: enkel indien een overbrenging naar een besloten ruimte onmogelijk 
dan wel inopportuun is in de hiervoor geschetste zin, kan een en ander juridisch verantwoord 
worden96. 

 ·············································  
90  Met DE RAEDT et al. kan aangenomen worden dat deze notie ook voor een fouillering opgehouden personen omvat (zie: 

E. DE RAEDT, P. ROSSEEL en B. VAN THIENEN, De Wet op het politieambt. Handboek van de politiefunctie en 
politieorganisatie, Brussel, Politeia, 2019, 448). 

91  Zie ter zake: Ontwerp van wet op het politieambt, Parl. St. Senaat BZ 1991-92, nr. 364-4 en 5, 2-3; Hand. Senaat 
15 juli 1992, 1520. Zie ook onder meer: A. LINERS, K. PEETERS en S. TUYPENS, Handboek openbare orde, Brussel, Politeia, 
losbl. (juni 2016), Deel II/Beeldmateriaal/10 en 11 (praktijkstituatie ‘Het maken van beeldmateriaal van politie-interventies 
door particulieren’). 

92  Zie punt 3 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van 
de politiediensten (BS 30 mei 2006) (Deontologische Code). Aan de voormelde eisen moet natuurlijk ook de beslissing of 
men überhaupt naakt zal fouilleren voldoen. 

93  Cf. het feit dat het Vast Comité P in het verleden ook waarschuwde voor privacyproblemen met betrekking tot 
naaktfouilleringen intra muros, meer bepaald in de toiletten van een dancing én in politiecommissariaten (L. ARNOU, “De 
fouillering na 10 jaar Wet op het politieambt” in G. BOURDOUX, H. BERKMOES en A. VANDOREN (ed.), Voor een 
verantwoorde, transparante, democratische politiezorg, Brussel, Politeia, 2004, (119) 136-140 met verwijzing naar de 
jaarverslagen 1998 en 2001 van het Vast Comité P; VAST COMITÉ P, Jaarverslag 2016, www.comitep.be, 43-44). 

94  Zie in het bijzonder: Hand. Kamer 19 mei 1992, 742 en 743; Wetsontwerp op het politieambt, Parl. St. Kamer 1990-91, 
nr. 1637/12, 101 (waar overigens de termijn van zes uren (naast het feit dat soms groepen personen gefouilleerd moeten 
worden) gerechtvaardigd wordt vanuit de betrachting een geslachtsgelijke fouilleerder te vinden). 

95  Cf. een door het Vast Comité P ook in 2020 behandeld klachtendossier waarin een gerechtelijke naaktfouillering in de wc-
ruimte van een feestzaal (mee) centraal stond. 

96  Bij gebreke waarvan strafrechtelijke (men denke in casu aan artikel 417quinquies Sw.), tuchtrechtelijke (zie punt 51, tweede 
lid en punt 53 Deontologische Code j° art. 3 Tuchtwet) dan wel – in geval van schade – burgerrechtelijke gevolgen dreigen. 
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De hoger geschetste casuïstiek, in 2020 door het Vast Comité P behandeld, geeft aan dat hetgeen ter 
zake door het Vast Comité P bevonden werd, in de praktijk niet steeds verworven is. Het komt het 
Vast Comité P voor dat een en ander gecapteerd kan worden97 in een geactualiseerde versie van de 
hoger aangestipte omzendbrief van 2 februari 1993, actualisering die al eerder bepleit werd. 

  

 ·············································  
97  Naast in de in voetnoot 89 aangestipte ‘Interventiegids terrein’ en in de opleiding. 
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2.2 Woonstbetredingen ter controle van de naleving van bepaalde 
maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus te 
beperken 

Het Vast Comité P heeft het initiatief genomen om de 416 individuele klachten, die tussen 
16 maart 2020 (begin van de Covid-19-crisis) en 31 december 2020 werden ingediend en die 
betrekking hadden op het politieoptreden in het kader van de maatregelen tegen het Covid-19-virus, 
te monitoren en globaal te onderzoeken98. 

Een kleine minderheid van deze klachten betrof de (grond)wettelijkheid van de betreding van de 
privéwoonst door de politiediensten, ter controle van de naleving van het verbod op samen-
scholingen. Dat verbod werd voorzien door de elkaar opvolgende ministeriële besluiten houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, nu het Covid-
19-MB van 28 oktober 202099. Voor de bestraffing van het verbod op samenscholingen verwijzen de 
bedoelde ministeriële besluiten naar artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 
veiligheid100. 

Gezien de opdracht van het Vast Comité P, in het bijzonder om toe te zien op de bescherming van 
de rechten die de Grondwet en de wet aan de personen waarborgen, draagt de kwestie van het 
betreden door de politie van privéwoningen vanzelfsprekend zijn bijzondere interesse weg. 
Artikel 15 Gw. waarborgt namelijk de onschendbaarheid van de woning. 

Bij het prille begin van de handhaving van de maatregelen bleek er op het politieterrein 
onduidelijkheid en onzekerheid te zijn over de rechtsgrond voor het betreden van privéwoningen met 
het oog op het vaststellen van de betreffende strafrechtelijke inbreuken. Kon de politie de woonst 
betreden in het kader van haar gerechtelijke bevoegdheden wanneer er sprake was van een 
heterdaadsituatie? Of kon de betreding gestoeld zijn op haar bestuurlijke bevoegdheden, in het 
bijzonder deze voorzien in artikel 27 Wet Politieambt101, om, eenmaal binnen, gerechtelijke 
vaststellingen te verrichten? 

De eerste versie (25 maart 2020) van de omzendbrief COL 6/2020 van het College van procureurs-
generaal poogde een en ander uit te klaren betreffende de gerechtelijke handhaving van de 
dringende maatregelen die op dat moment van toepassing waren bij ministerieel besluit om de 
verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken102. Het College van procureurs-generaal was 
van mening dat de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering op grond waarvan in geval van 
heterdaad een private plaats betreden kan worden, in dezen niet toegepast konden worden zonder 
het expliciete en voorafgaande akkoord van de procureur des Konings. Het in casu toepassen van 
deze bepalingen werd door het College van procureurs-generaal immers in principe geacht niet te 
voldoen aan de proportionaliteitsvereisten waaraan elke inmenging in het privéleven dient te 
beantwoorden. De COL 6/2020 erkende wel dat artikel 27 Wet Politieambt, dat een bestuurlijke 

 ·············································  
98  Voor de analyse van die klachten, zie ‘Tussentijdse overwegingen met betrekking tot het optreden van de geïntegreerde 

politie in het kader van het beheer van de eerste golf van de Covid-19-crisis’ in het punt 3.9 van het observatoriumrapport 
van dit jaarverslag. 

99  Voluit: Ministerieel besluit 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-
19 te beperken, BS 28 oktober 2020. 

100  BS 31 juli 2007. 
101  Voluit: Wet 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992. 
102  Omz. COL 6/2020 25 maart 2020 van het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het 

ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken. 
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doorzoeking van privéplaatsen mogelijk maakt, toegepast kon worden onverminderd de artikelen 14 
en 17 van deze wet.103 

Met de eindejaarsperiode in aantocht was er in de nationale pers opnieuw veel belangstelling voor 
het feit dat bepaalde actoren de rechtsgrond en de voorwaarden voor politionele woonstbetreding in 
het kader van de handhaving van de Covid-19-maatregelen in vraag stelden. 

Het College van procureurs-generaal heeft middels een wijziging van 15 december 2020 van zijn 
omzendbrief COL 6/2020 deze discussie beslecht. Het College expliciteerde dat de bestuurlijke 
doorzoeking van een private plaats op basis van artikel 27 Wet Politieambt niet toelaatbaar is met 
het oog op de opsporing en de vaststelling van inbreuken op het Corona-MB van 28 oktober 2020. De 
COL 6/2020 preciseert dat de opsporing en de vaststelling van inbreuken op het voornoemde MB in 
een private plaats (“een voor het publiek niet toegankelijke plaats”) een gerechtelijke finaliteit 
hebben en geregeld worden door het Wetboek van Strafvordering en door de Huiszoekingswet van 
7 juni 1969104. 

De COL 6/2020 geeft nu duidelijk aan welke mogelijkheden er zijn om in dezen tot woonst-
betredingen over te gaan en bepaalt dat, onverminderd de bevoegdheden van de onderzoeksrechter, 
de opsporing en de huiszoeking in een private plaats, zowel ’s nachts als overdag, kunnen gebeuren: 

 mits de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de persoon die het wettelijk genot
heeft van de plaats;
of

 wanneer het misdrijf op heterdaad vastgesteld wordt.

Ook bepaalt de COL 6/2020 in zijn versie van 15 december 2020 nog dat in het kader van de opsporing 
en de vaststelling van inbreuken op het Corona-MB van 28 oktober 2020 de bepalingen in het Wetboek 
van Strafvordering en de Huiszoekingswet op grond waarvan in geval van heterdaad105 een private 
plaats betreden kan worden, niet toegepast kunnen worden zonder het expliciete en voorafgaande 
akkoord van de procureur des Konings. De vernieuwde COL 6/2020 preciseert in dit verband opnieuw 
dat het in casu toepassen van deze bepalingen in principe immers niet voldoet aan de 
proportionaliteitsvereisten waaraan elke inmenging in het privéleven dient te beantwoorden 
waardoor een appreciatie door de parketmagistraat geboden is. Deze laatste zal onder meer nagaan 
of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat een inbreuk op het Corona-MB van 28 oktober 2020 
gepleegd wordt. Hierbij kan, in relatie tot het samenscholingsverbod, gedacht worden aan ernstige 
geluidshinder vanuit een woning of een hele resem voertuigen op de oprit van een vrijstaande woning. 

De COL 6/2020 bepaalt in zijn versie van 15 december 2020 tevens dat vaststellingen van inbreuken 
op het Corona-MB van 28 oktober 2020 die niet conform het voormelde zijn, geen aanleiding kunnen 
geven tot een voorstel van (onmiddellijke) minnelijke schikking of tot vervolging en dat eventueel 
opgestelde processen-verbaal zonder gevolg geklasseerd zullen worden. 

De COL 6/2020 werd op dit vlak sinds 15 december 2020 niet meer gewijzigd en draagt voor de 
politieambtenaren dus bij tot een verhoogde juridische zekerheid aangaande de vraag wanneer en 
onder welke voorwaarden zij een woonst mogen betreden ter – strafrechtelijke - handhaving van 
bepaalde Covid-19-maatregelen. 

 ·············································  
103  COL 6/2020, 5 (versie 25 maart 2020). 
104  Voluit: Wet 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding 

mag worden verricht, BS 28 juni 1969. 
105  Door de officieren van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings. 
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Of dit dan betekent dat het respecteren van de betrokken regels in het geval van strafvervolging zal 
leiden tot een uitspraak ten gronde door de strafrechter is dan weer een andere zaak. Op grond van 
de artikelen 33, 105, 108 en 187 Gw. wordt in de rechtsleer en de rechtspraak namelijk betwist dat 
een individuele minister wel gemachtigd kan worden maatregelen te nemen zoals bedoeld in het 
Corona-MB van 28 oktober 2020. Vanuit de overtuiging dat dit grondwettelijk niet kan, paste met 
name de politierechtbank van Charleroi bij vonnis van 22 oktober 2020 in lijn met artikel 159 Gw. 
alvast het Corona-MB niet toe106. Een en ander blijft op te volgen materie, in het bijzonder gelet op 
de parlementaire ontwikkelingen omtrent een eventuele zogenaamde ‘pandemiewet’. 

  

 ·············································  
106  Pol. Charleroi 22 oktober 2020, zoals besproken in: J. FLO, “Corona-MB verdeelt de rechtspraak”, Juristenkrant 2020, 

afl. 417, 1-2. 
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2.3 Politionele aanpak van misdrijven inzake dierenwelzijn 

Het Comité P ontving begin 2020 een schrijven van een politieambtenaar over de rol van de politie-
diensten in het domein van het dierenwelzijn. Het Vast Comité P besliste hierop de klachten van de 
burgers, de kennis van de dierenwelzijnswetgeving bij de politieambtenaren en de opvolging van het 
dierenwelzijn in de politiezones onder de loep te nemen. 

In opdracht van het Vast Comité P onderzocht de Dienst Enquêtes P: 

 de klachten die het Comité P over deze materie ontving; 

 het wettelijk kader en de politionele bevoegdheden; 

 de opleidingen en het aanbod van de vormingen in het kader van dierenwelzijn in de diverse 
politiescholen, en dit voor alle personeelscategorieën (inclusief het opvragen van brochures); 

 diverse cijfergegevens (aantal aangeboden vormingen, aantal oproepen 101 in het kader van 
dierenwelzijn binnen een welbepaalde provincie, criminaliteitsstatistieken dierenwelzijn, …). 

Wat de klachten betreft, maakte het Comité P een analyse van de onderzoeksresultaten van 
22 klachtendossiers die in 2020 werden afgesloten. Hieruit blijkt dat er geen disfuncties konden 
vastgesteld worden met betrekking tot het optreden van de politiediensten in het kader van de 
wetgeving dierenwelzijn. De klachten zijn eerder het gevolg van onduidelijkheden (of onwetendheid) 
die er bij burgers bestaan over onder meer de procedures, de bevoegdheden en de praktische 
afspraken tussen politie, bijzondere inspectiediensten en dierenwelzijnsorganisaties. De klachten 
hebben geen betrekking op functioneringsproblemen van structurele aard en behoren daarom niet 
tot het prioritair takenpakket van het Comité P. 

Uit de analyse van de klachten en de overige gegevens blijkt verder ook dat: 

 veel politiezones al beschikken over een aparte cel of eenheid en/of opgeleide specialisten in 
deze materie. De kennis over de wetgeving/procedures over dierenwelzijn blijkt bij de 
interventieploegen soms wat beperkter dan bij deze specialisten en dit onder andere voor het 
uitvoeren van inbeslagnames; 

 er weinig opleiding over dit thema voorzien is in de basisopleiding maar er wel een voldoende 
aanbod aan bijkomende vormingsmogelijkheden bestaat. 

Gezien het maatschappelijk belang beveelt het Vast Comité P de politiediensten aan om:  

 het dierenwelzijn en de mogelijke problemen daaromtrent te blijven opvolgen, in het bijzonder 
een voldoende aantal medewerkers intern te vormen op het vlak van wet- en regelgeving; 

 goede werkafspraken te maken met de diverse partners in dat domein. 
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3. Toezichtsonderzoeken 

3.1 Informatiestromen in het kader van de aanhouding van de heer 
Chovanec 

3.1.1 Inleiding 

Op 23 februari 2018 wordt de heer Chovanec, die zich een weg baande door de laatste controle voor 
boarding en daarbij noch zijn instapkaart noch zijn identiteitskaart toonde, tegengehouden door het 
personeel van de luchthaven. Hij weigert te gehoorzamen en gaat in het vliegtuig zitten, waar hij 
wordt uitgehaald. De politie, die ter versterking was opgeroepen, houdt hem aan op het tarmac en 
berooft hem van zijn vrijheid, eerst bestuurlijk via de officier van bestuurlijke politie en vervolgens 
gerechtelijk op bevel van de magistraat met wachtdienst. Zijn gedrag in de cel in de nacht van 23 op 
24 februari 2018 leidt ertoe dat de politie de cel binnengaat. Een dokter spuit de heer Chovanec een 
kalmeringsmiddel in. Hij krijgt een hartstilstand, wordt gereanimeerd en naar het ziekenhuis 
gebracht, waar hij op 27 februari 2018 overlijdt. 

Op 19 augustus 2020 worden in de pers fragmenten getoond van een video-opname van die 
interventie. De houding van sommige optredende politieambtenaren (meer bepaald een politievrouw 
die een gebaar maakt dat als ‘nazigroet’ wordt omschreven) hebben voor beroering gezorgd en 
talrijke reacties uitgelokt over de hele wereld. De reactie van de politietop en van de politionele 
overheden bestond erin te verklaren dat ze niet op de hoogte waren van die informatie. 

Op 27 augustus 2020 beslist het Vast Comité P om een onderzoek te openen naar de informatie-
stromen in het kader van de aanhouding van de heer Chovanec. Dit onderzoek heeft tot doel een 
analyse te maken van de informatiestromen in het kader van de aanhouding van de heer Chovanec 
op de luchthaven van Charleroi door de luchtvaartpolitie van de federale politie en van de 
informatiestroom betreffende het als ‘nazigroet’ omschreven gebaar. 

3.1.2 Vaststellingen en conclusies 

3.1.2.1 Toepassing van het reglementair kader wat het informatiebeheer betreft 

Ondanks een toereikend wetgevend en reglementair kader voor het informatiebeheer, dient te 
worden vastgesteld dat de toepassing en het gebruik ervan in deze zaak herhaaldelijk ontbrak. 

Tussen 24 februari en 1 maart 2018 zijn er op verschillende niveaus van de politie triggers opgedoken 
die de overmaking van informatie konden beïnvloeden zoals de belangstelling van de Ambassadeur 
van Slovakije, de klacht van de familie, de persbelangstelling, de inschakeling van het Stressteam, 
het overlijden in het ziekenhuis, de afstapping ter plaatse van de onderzoeksrechter en van het 
parket, … Noch het diensthoofd dat op 28 februari 2018 terug is, noch de directeur LPA (OBP op de 
dag van het incident) hebben zich vergewist van de overmaking van alle beschikbare informatie. Op 
1 maart, na het lezen van een artikel over deze zaak in het persoverzicht van de federale politie, zet 
de directeur-generaal bestuurlijke politie een reeks reacties in gang, waaronder het informeren van 
DAO en DGR. Deze directies werden op 2 maart ingelicht zoals voorzien in de voorschriften, maar in 
strijd met dit kader want pas 6 dagen na de feiten. Het onderzoek toont een gebrek aan samenhang 
aan tussen de interne nota uit 2017 ter duiding van de GPI 62 betreffende de bewapening van de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus en de omzendbrief zelf. Het niet overmaken 
van informatie heeft ervoor gezorgd dat de directeur-generaal bestuurlijke politie ‘blind en doof’ 
was omdat hij in het ongewisse werd gelaten door zijn leidinggevenden, gaande van LPA Gosselies 
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tot de directeur LPA. Alle reacties (voor of na 1 maart) legden de focus op het welzijn en niet op de 
operationele aspecten. 

3.1.2.2 Rol van de officier van bestuurlijke politie (OBP) in de informatiestroom 

De rol van de officier van bestuurlijke politie wordt verschillend geïnterpreteerd door de optredende 
politieambtenaren die werden verhoord in dit onderzoek. De rol van officier van bestuurlijke politie 
wordt verward met de rol van dienstverantwoordelijke en de rol van officier met permanentie. Deze 
rolverwarring maakt geen gezond beheer van informatie-uitwisseling mogelijk bij een dergelijke 
gebeurtenis want iedereen denkt dat de overmaking is gebeurd door de andere en dat ‘alles’ al 
gekend en overgemaakt is. Er moest een gestructureerde uitwisseling van de informatie betreffende 
het incident plaatsvinden tussen de OBP en het diensthoofd (voor een stand van zaken van de 
ondernomen en de te nemen acties), ook rekening houdend met het feit dat de OBP feitelijk niet 
snel ter plaatse kon gaan gezien de grote te overbruggen afstanden. 

In augustus en oktober 2020 worden twee nota’s uitgevaardigd waarin de modaliteiten worden 
verduidelijkt van het ter plaatse gaan van de officier van bestuurlijke politie (OBP) naar aanleiding 
van een interventie waarbij afbreuk is gedaan aan de fysieke integriteit van een persoon 
(politieambtenaar of burger) en waarin wordt herinnerd aan het belang van de informatiestroom 
zodat de OBP zijn verantwoordelijkheden zo goed mogelijk kan opnemen. Om voldoende OBP-
capaciteit te verzekeren over het volledige nationale grondgebied, bepleit de tweede nota een 
mechanisme van synergie tussen de eerstelijnseenheden van DGA en de gedeconcentreerde 
coördinatie- en steundirecties (CSD). 

3.1.2.3 Administratief-Technisch Secretariaat van de geïntegreerde politie bij de 
Minister van Binnenlandse Zaken en de informatiestroom 

Op 26 februari 2016 stelt het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van 
een vraag van de Slovaakse ambassadeur, per mail een vraag over het incident rechtstreeks aan de 
directeur LPA. Hij antwoordt met een uitgebreid verslag van het incident en wijst op de belangstelling 
van de Slovaakse televisie. In tegenstelling met wat voorzien is in de WGP en het KB SAT, wendt het 
kabinet zich rechtstreeks tot de directie LPA zonder de politionele hiërarchie hierin te kennen. De 
directeur LPA licht evenmin zijn directeur-generaal in, noch over de vraag, noch over de context, 
wat de hoge leidinggevenden binnen de politie belette om hun bevoegdheden uit te oefenen. Uit dit 
toezichtsonderzoek blijkt dat deze situatie niet uitzonderlijk was want zelfs belangrijke strategische 
materies werden door het kabinet rechtstreeks met de lagere hiërarchische echelons afgehandeld. 
Deze evolutie, die sinds de aanslagen was ontstaan, blijkt inmiddels te zijn bijgestuurd. 

Het kabinet stuurde de betrokken mails met de bijgevoegde stukken dezelfde dag door naar het SAT. 
Het SAT ondernam geen actie en wijst erop dat indien de correspondentie initieel via hen zou 
verlopen zijn, zij wel het hiërarchische echelon zouden hebben ingelicht. 

3.1.2.4 Integrale opvolging van de gevolgen van de aanhouding van de heer 
Chovanec 

De hiërarchie opteerde ervoor om de interne acties te beperken tot het welzijn en geen aandacht te 
schenken aan de operationele opvolging zoals het objectiveren van de operationele debriefing, de 
voortdurende verbetering, de risico-evaluatie, de aandachtspunten, … los van de bepalingen van de 
Deontologische code en van de rondzendbrief CP3 betreffende organisatiebeheersing in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
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Zonder de afstapping van de onderzoeksrechter op 27 februari 2018, zouden de beelden uit de cel 
automatisch gewist zijn binnen de 5 dagen en hadden ze later niet kunnen worden bekeken om een 
evaluatie van de interventie mogelijk te maken. 

3.1.2.5 Informatiestroom in verband met het als ‘nazigroet’ omschreven gebaar 

Het als ‘nazigroet’ omschreven gebaar, dat door de uitvoerster wordt toegegeven, heeft aanleiding 
gegeven tot een onmiddellijke opmerking, het inlichten van het diensthoofd (dat erkent dat hij die 
personen ontmoet heeft, maar dat hij niet heeft gesproken over het gebaar) en bovendien was het 
gerechtelijk onderzoek lopende. Deze elementen leidden tot de collegiale overtuiging dat het nodige 
gedaan was met betrekking tot dat gebaar. Deze waarneming moet worden afgewogen tegen een 
‘cultuur’ die het mogelijk heeft gemaakt dat er intern gedurende verscheidene dagen sarcastische 
opmerkingen werden gemaakt over het gebaar. De gewone tuchtoverheid (de directeur LPA) zal 
echter niet worden ingelicht over dat gebaar noch op het ogenblik van de aanhouding, noch in reactie 
op zijn nota van 5 maart 2018, noch tijdens zijn bezoek aan LPA Gosselies op 13 maart en evenmin 
tijdens de operationele debriefing op 21 maart 2018. 

Een kopie van de beelden van dat gebaar wordt op 13 augustus 2020 door de pers gestuurd aan het 
commissariaat-generaal van de federale politie (persdienst). Daarover ingelicht, stuurt de directeur-
generaal bestuurlijke politie alle nuttige informatie door aan de persdienst van het commissariaat-
generaal en vraagt aan de dienst intern toezicht van het commissariaat-generaal van de federale 
politie om een onderzoek te voeren. De dienst intern toezicht zal dit onderzoek pas aanvatten na 
september 2020. 

3.1.2.6 Cultuur en leiderschap 

Het onderzoek wijst erop dat elementen als: (1) het niet maken van duidelijke afspraken over de 
verdere afhandeling van incidenten; (2) het gebrek aan spontane overmaking van informatie aan de 
hiërarchie; (3) het louter bekijken van een incident vanuit de invalshoek welzijn zonder een reflex 
te hebben naar een verbetering van de eigen werking of het in vraag stellen ervan, en (4) een 
mogelijk gebrek aan integriteit aangezien tal van personeelsleden in een eenheid op de hoogte 
blijken van laakbaar gedrag maar er geen signaal ‘opstijgt’ tot bij de verantwoordelijke tucht-
overheid (integendeel, het gedrag wordt het onderwerp van grapjes in de gangen) een rode draad 
schijnen te vormen in de cultuur, de integriteit en het leiderschap binnen de directie LPA. Uit het 
onderzoek komt men minstens tot het besluit dat een gebrek aan verantwoordelijkheidszin de norm 
leek te zijn geworden. 

3.1.3 Aanbevelingen 

Met betrekking tot de GPI 62 beveelt het Vast Comité P aan (1) dat een nieuwe nota wordt opgesteld 
door de federale politie die de GPI 62 operationeel maakt, waarbij de bestaande nota’s worden 
afgeschaft vanuit een streven naar samenhang en de beginselen van de CP3 inzake risicobeheer in 
herinnering worden gebracht; (2) dat de federale politie een globale evaluatie maakt van de naleving 
van de GPI 62 en dit opdat alle incidenten op eenvormige wijze zouden worden gemeld; (3) dat de 
analyse van de incidenten op een geïntegreerde wijze gebeurt met alle betrokken diensten en volgens 
de objectieven voorgeschreven in de GPI 62; (4) dat binnen de federale politie de gebeurtenissen en 
hun gevolgen het voorwerp uitmaken van een gedocumenteerde overgave/overname tussen 
opeenvolgende officieren wier rol duidelijk op voorhand moet worden bepaald (officier van 
bestuurlijke politie, officier met permanentie en diensthoofd); (5) en dat de geïntegreerde politie 
duidelijke hiërarchische regels opstelt inzake informatie-uitwisseling van en naar het kabinet van de 
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minister van Binnenlandse Zaken en het Administratief-Technisch Secretariaat bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken (SAT) die het kader van de artikelen 97 en volgende van de Wet op de 
geïntegreerde politie alsook het Koninklijk besluit tot instelling van een Administratief-Technisch 
Secretariaat bij de Minister van Binnenlandse Zaken (SAT) respecteren. 

Wat cultuur en leiderschap betreft, beveelt het Vast Comité P aan dat de federale politie, mede op 
basis van de conclusies van huidig rapport, binnen de directie LPA een grondige probleemanalyse 
uitvoert met betrekking tot het waargenomen gebrek aan verantwoordelijkheidszin en de risico’s op 
het vlak van integriteit. Op basis daarvan dient een beleid geïmplementeerd waarbij verder wordt 
gewerkt aan een cultuur van integriteit, het versterken van het ‘moreel kompas’ en het elkaar kunnen 
aanspreken. Een sleutelrol ligt hierin bij het voorbeeldgedrag en de ondersteuning door de leiding 
(inclusief het middenkader). 
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3.2 Relaties tussen het OCAD en vier ondersteunende diensten 
met uitzondering van de politiediensten en de 
inlichtingendiensten 

3.2.1 Inleiding 

In december 2017 hebben de Comités P en I beslist om een toezichtsonderzoek te openen naar de 
ondersteunende diensten van het OCAD met uitzondering van de politie- en de inlichtingendiensten. 
Dit onderzoek had betrekking op de volgende vier ondersteunende diensten: de federale 
overheidsdienst (FOD) Financiën (meer in het bijzonder de Algemene Administratie der Douane en 
Accijnzen, de Administratie Opsporing), de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Binnenlandse Zaken 
(in het bijzonder de Dienst Vreemdelingenzaken) en de FOD Buitenlandse Zaken. Sindsdien werden 
door de overheid nieuwe ondersteunende diensten aangewezen. Zij maakten geen deel uit van dit 
onderzoek gezien hun te recente aanwijzing. 

Het doel van het onderzoek was om de relaties tussen elk van die vier ondersteunende diensten en 
het OCAD te onderzoeken, zowel wat de doorgifte van gegevens aan het OCAD (en omgekeerd) als 
wat de wettelijkheid, de doeltreffendheid en de coördinatie betreft. 

De methodologie is gebaseerd op een kwalitatieve analyse - bestaande uit een reeks gesprekken (bij 
het OCAD en binnen de ondersteunende diensten) en bezoeken ter plaatse aan de ondersteunende 
diensten - en een kwantitatieve analyse van de cijfergegevens over de informatiestroom voor de 
jaren 2015, 2016, 2017 en begin 2018. Uit dit onderzoek komen verscheidene algemene bevindingen 
en aanbevelingen voort. 

3.2.2 Vaststellingen en conclusies 

Elk van de vier ondersteunende diensten heeft een of twee personeelsleden naar het OCAD 
gedetacheerd als gedetacheerde deskundige(n) die de rol van verbindingsofficier vervullen. Conform 
de wetgeving zijn de voornaamste contactpunten duidelijk identificeerbaar binnen deze onder-
steunende diensten en werden er procedures ingevoerd voor het doorgeven van informatie, zoals het 
in kopie zetten van de functionele mailboxen van het OCAD en van deze contactpunten, waardoor 
het verlies van informatie aanzienlijk wordt beperkt. 

De informatiestroom bleek omvangrijk te zijn voor de FOD Binnenlandse Zaken (DVZ) en de FOD 
Buitenlandse Zaken en veel bescheidener voor de twee andere ondersteunende diensten (FOD 
Mobiliteit en FOD Financiën, Douane en Accijnzen). Deze geringe graad van informatie-uitwisseling 
kan worden verklaard door het feit dat een zekere hoeveelheid informatie al via andere kanalen (o.a. 
politionele) wordt doorgegeven en door het feit dat zij veel minder informatie hebben die voor het 
OCAD relevant is. Maar ook een gebrek aan kennis over het OCAD en over de functie als contactpunt 
voor het OCAD zou een oorzaak kunnen zijn. 

Er werd ook vastgesteld dat de minimale veiligheidsnormen voor de bewaring van geclassificeerde 
documenten worden nageleefd, behalve voor de FOD Financiën, waar men dit manco verklaarde 
doordat het moeilijk is om de nodige logistiek te verkrijgen. 
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3.2.3 Aanbevelingen 

De Comités P en I bevelen het OCAD aan: 

 om te zorgen voor een betere interne communicatie tussen de afdelingen van het OCAD, zodat 
iedereen beter weet wie wat doet; 

 om geregeld een opleiding of informatiesessie te geven voor de gedetacheerde deskundigen over 
de (ontwikkelingen binnen de) organisatie van hun ondersteunende dienst, aangezien zij hun 
dienst van oorsprong nog amper bezoeken en er soms nog nauwelijks contact mee hebben. 

De Comités P en I bevelen het OCAD en de ondersteunende diensten aan: 

 om de functionele mailboxen systematisch in kopie te zetten gezien de veelheid aan uitwisselingen 
(ook al gebeurt dit in het overgrote deel van de gevallen al); 

 om wanneer er bilaterale contacten worden ontwikkeld, de continuïteit te verzekeren in geval 
van afwezigheid van een personeelslid (OCAD of ondersteunende dienst); 

 om een synergie te ontwikkelen tussen het OCAD en de ondersteunende diensten om iedereen 
bewust te maken van de opdrachten van het OCAD en van de functie van ondersteunende dienst. 

De Comités P en I bevelen de FOD Financiën, Douane en Accijnzen aan: 

 om te analyseren welke informatie relevant zou kunnen zijn voor het OCAD en op basis daarvan 
na te denken of het wenselijk is om eventueel een ander contactpunt aan te wijzen binnen de 
Algemene Administratie der Douane en Accijnzen; 

 om de wettelijke voorschriften inzake bewaring en raadpleging van geclassificeerde documenten 
na te leven. 
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3.3 Toepassing van de Salduz-regelgeving door bijzondere 
federale inspectiediensten 

3.3.1 Situering en onderzoeksopzet 

Het Wetboek van Strafvordering werd in 2011 gewijzigd om uitvoering te geven aan enkele Europese 
richtlijnen en rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op het vlak van het 
verhoor in strafzaken en de toegang tot een advocaat. Deze zogenaamde Salduz-wet verleent aan de 
verhoorde, onder bepaalde voorwaarden, het recht op bijstand van een advocaat. Dergelijke bijstand 
komt in verschillende internationale aanbevelingen naar voor als een fundamenteel recht voor 
personen die van hun vrijheid zijn beroofd. 

Sinds deze wetgeving van kracht is, blijkt het aantal gegronde klachten over de werkwijze van de 
geïntegreerde politie in deze context uitermate beperkt, ook al was de implementatie ervan geen 
evidentie voor deze reguliere politiediensten. 

Voor de bijzondere inspectiediensten (BID) geldt een bijzondere uitdaging omdat zij veelal de 
mogelijkheid hebben om ook regulerend op te treden, waardoor er naast een eventuele straf-
rechtelijke, ook een administratief sanctionerende afhandeling kan bestaan. Hier rijst specifiek de 
vraag hoe ervoor wordt gezorgd dat de beoogde rechten voor de burger worden gegarandeerd 
wanneer de ene afhandelingsvorm overloopt in of gelijktijdig verloopt met de andere. Met dit 
onderzoek werd een beeld geschetst van de mate waarin deze diensten de Salduz-wetgeving 
toepassen en welke aspecten belemmerend werken voor de correcte toepassing ervan. 

Bij tien federale inspectiediensten107 werden interviews afgenomen van zowel leidinggevend als 
uitvoerend personeel en werden de documenten geanalyseerd die deze diensten ter zake hanteren. 
Er werd gepeild naar de vorming en de bijscholing van het personeel, als een van de belangrijkste 
aspecten, maar ook naar de mogelijkheden om de actualiteit in deze materie op te volgen. Ook de 
in plaats gestelde structuren, de logistieke voorzieningen, de beschikbare documentatie, de 
gehanteerde modellen en de kwaliteitscontrole werden onderzocht.   
Elke dienst kreeg de mogelijkheid om te reageren op een verslag met vaststellingen, conclusies en 
aanbevelingen. 

De onderzochte BID’s blijken niet te worden geconfronteerd met onoverkomelijke pijnpunten bij de 
toepassing van de Salduz-regelgeving en ze hebben allemaal een opmerkelijke inspanning geleverd 
om tegemoet te komen aan de beschikkingen zoals die werden ingevoerd door de Salduz-regelgeving 
in 2011, al is dit bij sommige BID’s beter verlopen dan bij andere en kunnen de volgende 
aanbevelingen worden geformuleerd. 

3.3.2 Conclusies en aanbevelingen 

Bij één inspectiedienst bestaat er minstens onduidelijkheid over de wijze waarop het wetgevend 
kader van zijn controlebevoegdheid zich verhoudt tot de Salduz-regelgeving. De gebruikte model-
formulieren zijn te divers en leiden tot een hybride toestand met als gevolg dat de medewerkers er 
geen uniforme aanpak opna houden.   
Het Vast Comité P beveelt de leiding van deze organisatie daarom aan om de werkwijze en de 

 ·············································  
107  (1) FOD Financiën: Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen; (2) FOD Mobiliteit en Vervoer: Dienst Controle van 

de Directie Controle van het Wegvervoer en Verkeersveiligheid; (3) Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst; (4) Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid; (5) FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg: Algemene Directie Toezicht op de Sociale 
Wetten; (6) Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag; (7) FOD Justitie: Kansspelcommissie; (8) FOD Binnenlandse Zaken: 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; (9) FOD Volksgezondheid: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen en (10) Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. 
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bijhorende modelformulieren ter zake aan te passen en aansluitend de medewerkers duidelijk te 
informeren over de juiste aanpak op het terrein. 

De tevredenheid van het personeel over de kwaliteit van de opleidingen blijkt sterk uiteen te lopen. 
Sommige medewerkers vragen om een aanvullende vorming of review.  
Het Vast Comité P beveelt daarom aan dat: 

 bijkomende opleidingen worden georganiseerd die terreingericht zijn en in het bijzonder ingaan
op de verhoudingen tussen het wetgevend kader van de controlebevoegdheid en de Salduz-
regelgeving en;

 een bijkomende waarborg voor het correct toepassen van deze regelgeving wordt geboden door
een praktische geheugensteun te voorzien, voor zover deze nog niet aanwezig is.

Wat de gehanteerde Salduz-verhoormodellen betreft, beveelt het Vast Comité P aan dat: 

 ze in beide landstalen naar inhoud en vorm uniform worden opgemaakt in de schoot van een zelfde
organisatie;

 ze steeds overeenstemmen met de laatste wijzigingen aan de Salduz-regelgeving zoals
weergegeven in de desbetreffende omzendbrief van het College van procureurs-generaal en;

 de BID’s die niet op de hoogte waren van het bestaan van de omzendbrieven en die daarover
werden geïnformeerd tijdens of na afloop van het onderzoek, de nodige stappen ondernemen om
systematische bestemmeling te worden van deze documenten afkomstig van de gerechtelijke
overheden.
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3.4 Grensoverschrijdende politiesamenwerking van de lokale 
politie met Frankrijk voor de provincies Henegouwen en West-
Vlaanderen wat het aspect politieoperaties en de informatie-
uitwisseling betreft 

3.4.1 Situering en onderzoeksopzet 

In de loop der jaren, naarmate de akkoorden en de supranationale criminele activiteiten zich verder 
ontwikkelden, is de internationale samenwerking een absoluut noodzakelijk onderdeel geworden van 
het voorkomen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Deze inter-
nationalisering vereist een uitbreiding van de expertise en van de internationale oriëntatie van de 
politieactiviteiten. De actoren op het terrein in de politiezones langs de Franse grens stellen vast dat 
de internationale politiesamenwerking steeds meer haar plaats inneemt in de dagelijkse politie-
praktijk. Deze evolutie onderstreept een essentiële nood aan coördinatie en verduidelijking met het 
oog op meer doeltreffendheid, evenals een voortdurende aandacht om de eerbiediging van de 
fundamentele rechten en vrijheden van de burgers te waarborgen, ongeacht de situatie en haar 
mogelijke complexiteit. 

De onderzoeksmethodologie is gebaseerd op een studie van de globale situatie van de grensover-
schrijdende politiesamenwerking waarbij het theoretisch kader (wettelijk kader, literatuur, federale 
perspectieven, ...) werd vergeleken met de aspecten van de politionele realiteit op het terrein aan 
de hand van de 7 basisfunctionaliteiten van politie en de directe samenwerking. De realiteit wordt 
beschreven aan de hand van de feedback van de korpschefs, de verantwoordelijke van het Centrum 
voor politie- en douanesamenwerking (CPDS), de directeurs-coördinators van de federale politie, de 
gouverneurs en de procureurs-generaal van de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen. Uit deze 
vergelijking van de stand van zaken komen verschillen naar boven die aanleiding geven tot het 
formuleren van conclusies en aanbevelingen. 

In eerste instantie spitste het onderzoek zich toe op de informatie-uitwisseling als grondslag van de 
samenwerking. Toen dit onderzoek werd uitgevoerd, werden zowat 17.500 verzoeken per jaar van 
Frankrijk aan België gericht via het CPDS (zonder rekening te houden met andere kanalen). 

Vervolgens wordt het onderzoek voortgezet via de eigen werking van de samenwerking rond 
3 coördinatieorganen: het lokaal overleg (volgens de 4 criminaliteitsbassins), de operationele 
werkgroep en de strategische stuurgroep. Deze verschillende organen zijn betrokken bij de opvolging 
van de samenwerking tussen Frankrijk en België. 

3.4.2 Onderzoeksbevindingen 

Uit deze overlegniveaus die vermeld zijn in het Akkoord van Doornik II (1 oktober 2015) blijkt dat de 
politionele opdeling in criminaliteitsbassins (7) en de structurering van de medewerking de dynamiek 
van samenwerking tussen de Belgische politiezones en hun rechtstreekse Franse tegenhangers 
concreet en operationeel opnieuw hebben aangezwengeld, tot grote tevredenheid van de regionale 
overheden van elk land (prefect, gouverneurs, procureurs-generaal). 

De zones uit de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen halen meer operationele en directe 
behoeften aan met betrekking tot de werking van het CPDS Doornik zoals een meer diepgaande en in 
real time uitgevoerde analyse van de criminaliteit en de fenomenen (Real Time Intelligence), 
ondersteuning bij gezamenlijke operaties, gemengde patrouilles of supralokale en grensover-
schrijdende gebeurtenissen, enz. Sommige gesprekspartners zien zelfs een coördinerende rol 
weggelegd voor het CPDS bij de uitwerking van een veiligheidsplan voor de grensstreek om de 



 

 

92/113 

structurering van de samenwerking te vergroten en echte ondersteuning te bieden aan het werk van 
de operationele werkgroep en de strategische stuurgroep van waaruit een grensoverschrijdend 
veiligheidsplan zou voortvloeien. 

3.4.3 Conclusies 

De onderzoeksconclusies worden als punten ter overweging voorgelegd om de 7 functionaliteiten in 
het beperkte kader van de grensoverschrijdende samenwerking, de directe samenwerking en de 
informatie-uitwisseling voor de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen te verbeteren. Daarnaast 
formuleert het Comité P, op basis van de analyse van de sterke en zwakke punten en van de kansen 
die zijn geïdentificeerd door de bevraagde zones, de CSD’s en het CPDS, zijn conclusies over deze 
punten. 

3.4.4 Aanbevelingen 

Als aanbeveling heeft het Vast Comité P, algemeen gesproken, onder meer het volgende onthouden: 
een nieuw akkoord waarin een aantal zaken worden geregeld zoals de opmaak van processen-verbaal 
door een Franse politieagent in België, de grensoverschrijdende achtervolgingen en het begrip 
‘vattingsrecht’, de uitwisseling van gerechtelijke verzoeken, de opleidingen en de rol van het CPDS. 

Voor de federale politie pleit het Vast Comité P ervoor dat een vertegenwoordiger in de operationele 
werkgroep (art. 17 Akkoord van Doornik) snel wordt benoemd, dat de verschillende alarmen en 
uitrolplannen in praktijk worden gebracht (werkelijke omstandigheden), dat een betere dekking van 
de radiocommunicatie wordt verzekerd, dat de specifieke opleidingen worden opgevolgd en dat de 
opleidingen verplicht worden gesteld voor elke politieambtenaar die naar de grensstreek wordt 
overgeplaatst. 

Voor de grenszones beveelt het Vast Comité P een betere samenwerking aan voor het onthaal van 
burgers, een gezamenlijke informatie/opleiding inzake handhaving van de openbare orde. Tevens 
beveelt het Vast Comité P aan dat Nederlandstalige politieambtenaren worden bijgestaan door een 
Franse politieagent wanneer ze technopreventief advies verstrekken aan Franse burgers die zich in 
Vlaanderen vestigen. 

Tot slot, acht het Vast Comité P het voor de coördinatieniveaus (strategische stuurgroep, 
operationele werkgroep en lokaal overleg in bassins) raadzaam dat de strategische stuurgroep een 
veiligheidsplan voor de grensstreek uitwerkt, meer communiceert over de activiteiten, relevante 
juridische problemen die van invloed zijn op het dagelijkse politiewerk (opmaak van PV’s, vattings-
recht, gerechtelijke verzoeken, …) behandelt, het gebruik van ANPR-camera’s operationaliseert ten 
behoeve van de thema’s die de grensstreek bezighouden en, tot slot, dat de bassins voordeel trekken 
uit de goede praktijken van de andere bassins die verder staan op het vlak van grensoverschrijdende 
samenwerking. 
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3.5 Bemiddeling als middel tot oplossing voor klachten van 
burgers tegen politieambtenaren 

3.5.1 Situering en onderzoeksopzet 

In zijn rapport betreffende de Europese benchmark inzake politietoezicht vermeldt het Comité P dat 
in een aantal van de bezochte landen, onder bepaalde omstandigheden, aan informele klacht-
behandeling kan worden gedaan. Hierbij staat bemiddeling tussen klager en betrokken (politie)dienst 
centraal. 

Bemiddeling wordt sinds enkele jaren gehanteerd als middel om interpersoonlijke conflicten te 
beheren. De studies en de praktijken inzake bemiddeling in België en in het buitenland tonen aan 
dat het erg belangrijk is om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Binnen het Belgische politie-
landschap kent de wet van 15 mei 2007 op de Algemene inspectie van de federale politie en van de 
lokale politie (AIG) aan de AIG de opdracht tot bemiddeling toe als wijze om een klacht betreffende 
feiten die geen misdrijf uitmaken van een burger tegen een politieambtenaar op te lossen. Bovendien 
vermeldt de rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de 
geïntegreerde politie terloops de mogelijkheid om gebruik te maken van bemiddeling voor de 
afhandeling van klachten ingediend bij de politiediensten door burgers. 

Het Comité P heeft beslist om het werk van en de resultaten behaald door de AIG inzake bemiddeling 
te evalueren. Aldus heeft het een denkoefening in gang gezet over bemiddeling als praktijk om het 
vertrouwen tussen politie en burgers te herstellen. 

3.5.2 Invalshoeken 

Hierbij rijst de vraag of zogenaamde alternatieve mechanismen - zoals bemiddeling (meer formele 
procedure) of verzoening (meer informele procedure) - aangewend kunnen worden om de gebroken 
vertrouwensband tussen burgers en politie te herstellen. 

Belangstelling tonen voor het herstellen van de vertrouwensband tussen burger en politiediensten en 
voor de mechanismen zoals bemiddeling komt voor als een moderne visie op conflictbeheersing tussen 
burger(s) en politie. 

3.5.3 Conclusies 

Het Comité P heeft de aandacht gevestigd op de moeilijkheden bij de toepassing van de 
bemiddelingsopdracht door de AIG. De resultaten op dit vlak zijn niet erg bevredigend, om 
verschillende redenen. De nodige middelen ontbreken en bepaalde ‘knopen’ blokkeren het proces 
om te investeren in die materie. 

Hoewel sommige politiezones werk hebben gemaakt van een bemiddelingsprocedure tussen burgers, 
blijft dat vrij beperkt, terwijl de alternatieve wijzen zoals bemiddeling zouden kunnen passen in de 
filosofie van ‘community policing’ (meer bepaald wat probleemoplossend werken en afleggen van 
verantwoording betreft) of van de CP3 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie. 

Door zich te steunen op zijn evaluatie en op een denkoefening over de mogelijkheid om de klachten 
te onderzoeken vanuit het oogpunt van alternatieve mechanismen, wenste het Comité P een 
dynamiek aan te wakkeren die de ontwikkeling van alternatieve wijzen voor klachtafhandeling zoals 
(o.m.) bemiddeling ondersteunt. Aangezien het Comité P geen “eerstelijnsklachtenbureau” is, zou 
het evenwel niet verstandig zijn dat het zelf belast wordt met deze bemiddelingsopdracht, maar wel 
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dat het deze opdracht kan toevertrouwen aan de AIG aan wie de wetgever deze bemiddelings-
opdracht trouwens heeft toevertrouwd. 

3.5.4 Aanbevelingen 

Vanuit die optiek zou de AIG deze bemiddelingsopdracht niet alleen moeten kunnen “reactiveren” 
binnen haar eigen instelling, maar ze ook moeten “dynamiseren” binnen de geïntegreerde politie, 
door de aspecten te identificeren die onontbeerlijk zijn voor haar “goede” toepassing. Tot die 
aspecten zouden behoren: (1) een definitie van de bemiddeling in het kader van de afhandeling van 
klachten betreffende feiten die geen misdrijf uitmaken tegen de politie; (2) de uitwerking van een 
strategie inzake organisatie die de basis vormt van de kwestie van de plaats van de bemiddeling in 
de organisatie en van de (overwegend menselijke) middelen (waaronder functieprofielen, opleiding, 
omkadering, enz.); (3) een (regelgevend) kader en/of een bijgewerkte procedure, rekening houdend 
met de evolutie van de materie en met de (positieve) ervaringen opgedaan buiten de instelling, 
binnen of buiten de politiewereld (in België en/of in het buitenland). 

  



 

 

95/113 

3.6 Coördinatie van de gerechtelijke opdrachten op 
gedeconcentreerd niveau sinds de optimalisatie van de 
federale politie in 2014 

3.6.1 Situering en onderzoeksopzet 

De wet van 26 maart 2014 houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten en het KB van 
23 augustus 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de 
organisatie en de bevoegdheden van de federale politie zette bij de federale politie een zgn. 
optimalisatiebeweging in gang die o.m. een functionele schaalvergroting omvatte, met consequenties 
voor de relatie lokale – federale politie.  

Met dit onderzoek werd ingegaan op de wijze waarop de coördinatie van de gerechtelijke opdrachten 
sindsdien wordt verzekerd en wat de impact daarvan is op de uitvoering van deze opdrachten zowel 
op federaal als op lokaal niveau. Dit resulteerde in een inventarisatie en gaf ook inzicht in de 
tevredenheid van (de recherchediensten van) de lokale politiezones over deze vorm van steun.  

Om de representativiteit te garanderen, vond er een onderhoud plaats met de korpschefs en/of 
diensthoofden van de lokale recherche van 3 politiezones per gerechtelijk arrondissement (2 in Halle-
Vilvoorde), de gerechtelijke directeurs en de procureurs des Konings in 7 van de 14 gerechtelijke 
arrondissementen en werd er gesproken met de covoorzitters van de vereniging van 
onderzoeksrechters en de directeur-generaal DGJ. Hieruit blijkt wat volgt.  

3.6.2 Onderzoeksbevindingen 

3.6.2.1 Onderhouden van dienstrelaties 

Alle gerechtelijke directeurs maken tijdens een zonale veiligheidsraad (ZVR) van de gelegenheid 
gebruik om contacten te onderhouden met de burgemeesters en de lokale korpschefs. Door de 
optimalisatie en de provincialisering vinden een aantal gerechtelijke directeurs het echter moeilijk 
om deze persoonlijke contacten frequent te onderhouden.  

3.6.2.2 Overlegfora 

Er zijn tal van overlegstructuren waarop de gerechtelijke directeur, de korpschef en de procureur 
des Konings of hun vertegenwoordigers aanwezig zijn en die bijdragen tot de coördinatie van de 
gerechtelijke opdrachten. Bepaalde overlegfora zijn evenwel te groot geworden, wat leidde tot 
bijkomende overlegstructuren op tussenliggende niveaus. 

Meermaals signaleerde men het ontbreken van een meer tactisch overleg tussen diensthoofden van 
de FGP en (dienst)hoofden van de lokale recherche in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van 
de procureur des Konings. Dit manco bleek zeker aan de orde in de arrondissementen waar geen 
overleggen worden georganiseerd per fenomeen.  

3.6.2.3 Functie van verbindingsambtenaren bij de lokale politie 

Ook al is deze functie niet langer bij wet voorzien, toch kiezen 4 van de 7 bezochte gerechtelijke 
directeurs duidelijk voor het behoud ervan. Het zijn niet toevallig de grootste arrondissementen die 
deze functie als noodzakelijk beschouwen voor het verzekeren van de geïntegreerde werking. 
Nochtans ervaren een aantal (vooral kleinere) politiezones net een vermindering van de contacten 
met de verbindingsambtenaar sinds de optimalisatie.  
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Onder meer daardoor zou de federale politie ook voeling met het terrein verliezen. 

3.6.2.4 Protocollen inzake structurele taakverdeling en andere steun- en 
coördinatieafspraken 

Door lokale politiezones werden er sinds de optimalisatie weinig of geen verzoeken geformuleerd 
voor het afsluiten van protocollen. Toch bestaan er in alle bezochte arrondissementen tal van 
geformaliseerde afspraken, al dan niet in protocolvorm, die vooral betrekking hebben op aspecten 
van gespecialiseerde steun (bv. labo, RCCU, BTS, …) en van meer operationele samenwerking en 
ondersteuning (ANPR, …). 

In 4 arrondissementen werden vernieuwde en/of aangepaste afspraken gemaakt rond de structurele 
taakverdeling inzake gerechtelijke opdrachten tussen de federale en de lokale politie. 

Een groot aantal korpschefs stellen dat zij geregeld onderzoeken uitvoeren die volgens de voor-
geschreven of afgesproken taakverdeling tot de materie van de federale politie behoren. 

Meerdere respondenten, waaronder verschillende magistraten, wezen op het belang van het culturele 
aspect met (informele) persoonlijke contacten tussen sleutelpersonen, in aanvulling op de structuren 
en protocollen. 

Voor meerdere lokale recherches zou het takenpakket de facto zijn gewijzigd door een striktere 
toepassing van de COL 2/2002 - Ministeriële richtlijn tot regeling van de taakverdeling, de samen-
werking, de coördinatie en de integratie tussen de lokale en de federale politie inzake de opdrachten 
van gerechtelijke politie. Verschillende korpschefs opperden dat deze omzendbrief herzien zou 
moeten worden, al blijkt dit minder aan de orde in de arrondissementen waar er op basis van overleg 
een protocol of omzendbrief tot stand kwam. De vraag naar herziening werd evenwel niet gedeeld 
door een meerderheid van de gerechtelijke directeurs noch door de procureurs des Konings. In de 
arrondissementen waar een draagvlak werd gecreëerd en in overleg met de lokale politie en de 
procureur des Konings gezamenlijke doelstellingen werden bepaald, worden de afspraken duidelijk 
meer gedragen dan waar dat niet gebeurde. 

3.6.2.5 Middencriminaliteit108 - bevoegdheid van de federale dan wel de lokale 
politie 

In de aanpak van criminaliteitsfenomenen ontstaat er door een kunstmatige bepaling van een boven- 
en ondergrens een zgn. grijze zone wat de bevoegdheid betreft. Dit zou vooral het geval zijn binnen 
fenomenen als verdovende middelen, sommige categorieën diefstallen, autozwendel en ook Ecofin. 
Daarin is er soms geen of slechts beperkt navolgend onderzoek.  

Volgens een aantal respondenten wordt deze grijze zone ook beïnvloed door capaciteitsproblemen 
bij de federale en de lokale politie of door een gebrek aan (aangepaste) onderzoeksmiddelen op 
lokaal niveau. 

Sommige gerechtelijke directeurs proberen dit op te lossen door meer in te zetten op (vormen van) 
samenwerking met de lokale politie, bijvoorbeeld in gemengde tijdelijke onderzoeksteams. 

 ·············································  
108  Middencriminaliteit is criminaliteit die door lokale zones als te zwaarwichtig wordt ingeschat, maar zich volgens de criteria 

van de FGP onderaan de “prioriteitenlijst” bevinden, dit wil zeggen als minder prioritair in functie van het uitgestippelde 
beleid. 
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3.6.2.6 Watervalsysteem en spanning tussen bestuurlijke en strafrechtelijke 
finaliteit 

Het capaciteitsprobleem bij de federale politie en het fenomeen van de middencriminaliteit zouden 
leiden tot wat verschillende korpschefs het watervalsysteem noemen. Als laatste in de keten zouden 
zij onder druk van zowel gerechtelijke als bestuurlijke overheden bepaalde dossiers moeten 
opnemen, ook al is alle capaciteit al ingezet. 

Voornoemde perceptie sluit aan bij een gerapporteerd spanningsveld tussen bestuurlijke en 
gerechtelijke verantwoordelijkheden en doelstellingen. Omdat in bepaalde onderzoeken tijd nodig 
is om het dossier te stofferen met de noodzakelijke bewijzen en opdat de zaak niet zou worden 
verbrand, wordt geregeld aan de lokale politie gevraagd om te wachten met de aanpak van de 
overlast die dergelijke criminaliteit veroorzaakt. Volgens de lokale politie duurt dit vaak te lang en 
is de kans op veroordeling bovendien onzeker. Maar tegelijkertijd werd ook al vastgesteld dat 
bestuurlijke controles bepaalde strafonderzoeken doorkruisen en hypothekeren. 

3.6.2.7 Recherchemanagementsysteem 

In meer of mindere mate zetten alle gerechtelijke directeurs in op het verspreiden van recherche-
managementsystemen zoals GES en in mindere mate ITINERA. Soms stelt men GES gewoon ter 
beschikking van de lokale politie (inclusief een eerste opleiding). In het arrondissement Oost-
Vlaanderen wordt GES actief geïntroduceerd in de lokale korpsen. 

Een meerderheid van de politiezones erkent de mogelijkheden van een gemeenschappelijk systeem 
onder meer op het vlak van coördinatie (uitwisselbaarheid van gegevens) en opvolging. Sommige 
korpsen gebruiken GES en zijn tevreden, terwijl andere nog sceptisch zijn. De standpunten van 
korpschefs blijken ook al eens te verschillen.  

3.6.2.8 Materiële en personele capaciteitsproblemen bij de federale politie 

Het grote knelpunt blijft het gebrek aan personele en materiële middelen bij de federale politie in 
het algemeen en de gedeconcentreerde federale gerechtelijke politie in het bijzonder. De federale 
steun kan vaak niet of onvoldoende worden geleverd en soms zijn de tekorten zo ernstig dat haast 
onmogelijke keuzes moeten worden gemaakt, waardoor bepaalde dossiers niet (kunnen) worden 
onderzocht. Ondanks begrip voor deze situatie op lokaal niveau, hypothekeert dit de relatie tussen 
de federale en de lokale politie. Afspraken (in protocollen) komen onder druk te staan en bepaalde 
lokale korpsen investeren zelf in domeinen die eigenlijk onder de noemer ‘gespecialiseerde steun’ 
vallen. 

De optimalisatie leidde vooralsnog niet tot een toename van de beschikbare middelen noch tot een 
betere verdeling ervan. Integendeel, er is zowat overal sprake van (grote) tekorten. Volgens 
verschillende respondenten is er een kritiek punt bereikt voor de geïntegreerde werking van de 
politiediensten. De geloofwaardigheid van de FGP als volwaardige partner en motor in het 
recherchegebeuren wordt hierdoor sterk ondermijnd. Dat neemt niet weg dat de lokale politie over 
het algemeen erg tevreden is over de kwaliteit van de steun- en coördinatietaken die de federale 
politie wel nog uitvoert. 
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3.6.2.9 Schaalgrootte lokale recherche 

Het lokale recherchelandschap blijft ook na de optimalisatie en ondanks enkele fusies erg divers. Er 
zijn grote, goed uitgebouwde recherchediensten maar ook beperkt uitgeruste en schaars bemande. 
Op het vlak van de coördinatie en het verlenen van steun vraagt dit van de gerechtelijke directeurs 
een gedifferentieerde aanpak willen ze iedereen gelijkwaardig behandelen. Volgens de respondenten 
zouden schaalvergrotingen van lokale politiezones dit kunnen bevorderen. Een doorgedreven samen-
werking tussen lokale recherches wordt op zijn minst aanbevolen door een groot aantal 
gesprekspartners. 

Een vermindering van het aantal lokale recherches, door een samenvoeging van recherchediensten 
(of politiezones) of een doorgedreven samenwerking, zou niet alleen het aantal gesprekspartners 
voor verschillende overlegfora beperken, maar ook lokale recherchediensten beter in staat stellen 
om omvangrijke onderzoeken aan te pakken en om expertise te verwerven en te behouden. 
Specialisatie vereist een zekere schaalgrootte. Volgens een procureur des Konings zou er nog veel 
terughoudendheid zijn bij bepaalde burgemeesters en korpschefs, maar daar waar al fusies zijn 
doorgevoerd, kijken burgemeesters tevreden terug en stellen ze dat de werking van hun politie 
verbeterd is. 

De meest gehoorde argumenten tegen fusies zijn het risico op een vervreemding van de lokale 
problematiek en het verlies van een gunstige informatiepositie. Grotere, meer performante 
recherches zouden zich meer met de middencriminaliteit gaan bezighouden, waardoor er voor eerder 
lokale problemen geen capaciteit meer over is. In geval van samenwerking of fusie wordt hier best 
rekening mee gehouden. 
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3.7 Interceptietechnieken van voertuigen 

3.7.1 Situering en onderzoeksopzet 

Verschillende door de Dienst Enquêtes behandelde dossiers hebben betrekking op het doen stoppen 
of staande houden van voertuigen door de politie, waarbij de bestuurder van het voertuig zich tracht 
te onttrekken aan de politiecontrole en waarbij vervolgens, soms mede ingevolge de reactie van de 
betrokken politieambtenaren, (al dan niet beoogde) materiële en/of lichamelijke schade wordt 
toegebracht. In enkele extreme gevallen leidde de tussenkomst van de politie zelfs tot de dood van 
een inzittende van het geviseerde voertuig of was er sprake van gewonden, soms ook bij omstanders 
of andere politieambtenaren. 

Deze vaststelling leidde tot een toezichtsonderzoek met als onderzoeksvraag: “Over welke middelen 
of technieken beschikt de politie om voertuigen te doen stoppen en/of voertuigen die tot 
stilstand werden gebracht te immobiliseren en op welke manier wordt dit vertaald in de 
basisopleiding van de leden van de politie?” 

Het onderzoeksverslag formuleert conclusies en aanbevelingen die betrekking hebben op de 
opleiding, het gebruik en de ontwikkeling van de beschikbare middelen/technieken en de 
coördinerende rol van de meldkamer.  

3.7.2 Onderzoeksbevindingen 

Uit een bevraging van de politiescholen blijkt dat de interceptie van voertuigen in alle politiescholen 
wordt behandeld. Er worden in de basisopleiding praktijkoefeningen georganiseerd waarbij de focus 
evenwel ligt op geplande statische dispositieven waarbij de bestuurders vrijwillig stoppen en 
meewerken. Om de veiligheidsrisico’s bij het gebruik van de middelen en technieken ter 
onderschepping van voertuigen te reduceren, zijn (periodiek herhaalde) praktijkoefeningen van groot 
belang. Hierbij dient, mits alle veiligheidsvoorschriften en de algemene basisprincipes (legaliteit, 
proportionaliteit, subsidiariteit en opportuniteit) in acht worden genomen, tevens aandacht te 
worden besteed aan de interceptie van voertuigen waarvan de bestuurder weigert te stoppen. Dit 
heeft uiteraard alleen zin als de middelen ook voor iedereen en op elk moment beschikbaar zijn. 

3.7.3 Aanbevelingen 

Alle operationele dienstvoertuigen dienen daarom minstens te beschikken over een basisuitrusting 
die kan worden gebruikt voor het opstellen van een interceptiedispositief. In de huidige stand van 
zaken wordt dan in het bijzonder gedacht aan stop sticks en/of spijkereggen. 

Bovendien wordt aanbevolen dat er niet alleen in de basisopleiding en de voorgezette opleidingen 
geweldsbeheersing maar ook in de periodieke schiettrainingen in de politiezones, bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de zeer lage effectiviteit van het schieten op voertuigen en dat wordt 
benadrukt dat dit alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan worden verantwoord.  

Daarenboven is het aan te bevelen dat er, zoals trouwens wordt voorgeschreven door de omzendbrief 
GPI 48 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het 
operationeel kader van de politiediensten, wordt voorzien in een gecentraliseerde kennis-
ontwikkeling in overleg met de operationele diensten die de middelen in de praktijk gebruiken en 
die vertrouwd zijn met het terrein waar de middelen/technieken moeten worden gebruikt. De 
ontwikkeling en ingebruikname van nieuwe middelen of technieken moet voorafgegaan worden door 
een nauwgezette toetsing aan het wettelijk kader en het voorwerp uitmaken van een uitgebreide 
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risicoanalyse, gekoppeld aan het opleidingsniveau van de gebruiker. Teneinde een overzicht te 
verkrijgen van de momenteel beschikbare middelen, is het aangewezen de verschillende lokale 
politiezones en de eenheden binnen de federale politie hieromtrent te bevragen. Tevens moet er 
periodiek een gecentraliseerde opvolging gebeuren van de beschikbare middelen. 

Er wordt gewezen op het belang van het organiseren van een structurele debriefing na elk gewelds-
incident met betrekking tot de interceptie van voertuigen, waaruit lessen moeten getrokken worden 
ten behoeve van de geïntegreerde politie als geheel, zonder evenwel in te gaan op de details van het 
concrete dossier, maar waarbij de geanonimiseerde casus louter wordt bekeken in functie van de 
gevolgde methodiek en de lessen die hieruit kunnen worden getrokken. Het is van belang dat ook 
positieve ervaringen worden gedeeld. De kennis die hieruit voortvloeit, moet op een gestructureerde 
manier worden gedeeld binnen de geïntegreerde politie.  

Hoewel de focus van dit onderzoek ligt op de middelen en technieken om over te gaan tot interceptie 
van voertuigen blijkt, zoals al werd vermeld in eerdere verslagen van het Vast Comité P, dat bij een 
achtervolging met het oog op onderschepping, de coördinerende rol van de meldkamer essentieel is. 
Bij de al genomen en in ontwikkeling zijnde initiatieven, die de geïntegreerde politie ingevolge 
eerdere aanbevelingen van het Vast Comité P ontwikkelde of wenst te ontwikkelen, dient er 
bijzondere aandacht te gaan naar de opleiding, training en terreinkennis van de leden van de lokale 
meldkamers en van de communicatie- en informatiecentra (CIC’s) die dienen in te staan voor de 
aansturing van de ploegen op het terrein. Dit vereist immers een nauwgezette coördinatie en 
samenwerking tussen de meldkamer en de verschillende ploegen op het terrein. Een degelijke 
opleiding en terreinkennis van de leden van de CIC’s is dan ook van primordiaal belang. Er kan worden 
vastgesteld dat er door de geïntegreerde politie in dit verband al initiatieven werden genomen of 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling ervan. 

3.7.4 Evolutie post factum 

Na de publicatie van het onderzoeksverslag vernam het Vast Comité P dat er op vraag van de 
commissaris-generaal een voortgezette vorming werd uitgewerkt betreffende het achtervolgen en 
intercepteren van voertuigen door de geïntegreerde politie, met aandacht voor zowel de theorie als 
de praktijk. 

Er kan ook worden opgemerkt dat het handboek ‘intercepteren van voertuigen’ op 1 oktober 2020 
werd geactualiseerd, waarbij het schieten op voertuigen nog sterker dan voordien wordt afgeraden. 
Bovendien werd het handboek afgestemd op de nota DAH-2015/1625 waarin technieken worden 
beschreven die tot de specialisatie behoren van de federale wegpolitie. Op deze manier wordt 
duidelijk gesteld welke technieken door elke politieploeg kunnen worden toegepast en welke 
technieken uitsluitend mogen worden toegepast door leden van de wegpolitie, die hiervoor een 
bijkomende opleiding hebben genoten.  

De nota DAH-2015/1625 werd op 18 december 2020 bovendien ook zelf herzien. De technieken 
worden duidelijker gekoppeld aan het gedrag van de bestuurder en de mate van weerspannigheid. 
Tevens wordt extra aandacht besteed aan de rol van de leidinggevende (gold of silver commander) 
die de eindbeslissing neemt met betrekking tot het voortzetten of stoppen van de achtervolging 
rekening houdend met alle omgevingsfactoren en de potentiële risico’s. De leidinggevende zal tevens 
toezicht houden op de coördinatie van de interceptie en de proportionaliteit van de toegepaste 
technieken rekening houdend met de risico’s en de dreiging die het ontvluchten van de dader kan 
teweegbrengen.  
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3.8 Informatiestromen op de luchthavens 

3.8.1 Situering en onderzoeksopzet 

Het Vast Comité P besliste in mei 2019 om het toezichtsonderzoek “Informatiestromen op de 
luchthavens” op te starten. In feite betrof het een opvolgingsonderzoek van de relevante en nog 
actuele aanbevelingen uit twee eerdere toezichtsonderzoeken: (1) “Operationele informatiestromen 
op de luchthavens” uit 2011 en (2) “Het doorgeven van informatie aan de badgecommissie” uit 2008. 

Het Comité P hield bij dit onderzoek tevens rekening met de aanbevelingen met betrekking tot de 
luchthavens geformuleerd door 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”, met dien 
verstande dat de Commissie enkel rapporteerde over haar bevindingen over de nationale luchthaven 
Zaventem en huidig onderzoek alle luchthavens beoogde. 

De volgende onderzoeksverrichtingen werden door het Comité P uitgevoerd van juni 2019 tot 
januari 2020: (1) duiding van het onderzoek aan de directie LPA (luchtvaartpolitie), (2) opsturen van 
vragenlijsten aan de directie LPA en de vijf secties LPA en analyse van hun antwoorden, 
(3) plaatsbezoek en onderhoud met de directie LPA en de vijf sectiechefs LPA op basis van hun 
antwoorden, (4) onderhoud met de dienst screening van de federale politie, leden FGP Halle-
Vilvoorde/Site Airport, de gerechtelijk directeur FGP Halle-Vilvoorde en de directeur BelPIU (Belgian 
Passenger Information Unit bij het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR)) en 
(5) globale analyse en uitschrijven van de eindconclusies en aanbevelingen. Het Comité P koos ervoor 
om, met uitzondering van de nieuwe dienst BelPIU, enkel politiediensten te bevragen. 

3.8.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies 

Het Vast Comité P stelde vast dat er vooral nog gebrek was aan: (1) een grondige analyse van het 
echte personeelstekort, (2) een analyse met betrekking tot het oprichten van een centraal 
aangestuurd informatiekruispunt en/of expertisecentrum ten voordele van alle entiteiten LPA, 
(3) een procesbeschrijving en -opvolging op basis van een duidelijke fenomeenanalyse, (4) een 
duidelijke communicatiestrategie (niet steeds duidelijk via welk kanaal of welke tool informatie moet 
doorgestuurd worden), (5) een opsporingsprogramma (niettegenstaande de nood eraan werd 
aangegeven). 

Het Vast Comité P kon concluderen dat, niettegenstaande LPA zich bewust is van een informatie-
gestuurde politiewerking en de informatiedoorstroming zowel intern als extern LPA al een stuk vlotter 
verloopt, er nog onvoldoende uitvoering werd gegeven aan de aanbevelingen uit 2011. Sommige 
aanbevelingen werden maar zeer partieel of zelfs helemaal niet uitgevoerd. De redenen hiervoor 
aangegeven en/of vastgesteld door het Comité P zijn: (1) personeelstekorten, (2) een te 
afwachtende houding van de directie LPA, (3) het onvoldoende stellen van prioriteiten en 
(4) tijdsgebrek. 

Niettemin vallen ook heel wat best practices te noteren, zoals: (1) het duidelijk communiceren van 
de visie en missie door de directie LPA, (2) diverse vaste overlegstructuren, (3) heel wat projecten 
en teams inzake intelligence zagen het daglicht, (4) de creatie van diverse tools, op diverse niveaus, 
met het oog op een betere verspreiding van informatie, (5) het wekelijks doorsturen van operationele 
informatie (cijfergegevens, te trekken lessen en trends) door de strategische analist van LPA BruNat 
naar de diverse secties LPA, (6) de geïntegreerde benadering van bestuurlijke en gerechtelijke 
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informatie, (7) diverse gestructureerde contacten en vergaderingen met zowel interne als externe 
partners, (8) de table top-oefeningen georganiseerd door LPA BruNat voor de partners van de 
luchthaven Zaventem en (9) de functionele opleiding. 

De verbeterpunten uit 2008 met betrekking tot de badgecommissie werden zo goed als weggewerkt. 
Er werd in dat kader, in samenwerking met de diverse partners en op basis van een efficiënte 
informatiedoorstroming, een goed functionerend en performant evaluatiesysteem op punt gezet. De 
screening – die sinds 2012 niet meer per luchthaven gebeurt maar wel nationaal – is er fel op 
vooruitgegaan. Voor de federale politie is de dienst screening nu het aanspreekpunt voor de Nationale 
Veiligheidsoverheid. Zo wordt nu bijvoorbeeld ook rekening gehouden met zware criminaliteit (cf. 
art. 90ter Sv.), radicalisme/extremisme en geweldsdelicten. Er wordt dus ruimer gescreend dan 
vroeger (toen enkel luchtvaartveiligheid). Hierbij steken evenwel enkele nieuwe problemen de kop 
op: zo o.a. is de internationale screening een probleem evenals het feit dat de screening slechts om 
de vijf jaar gebeurt en ook dient er nog werk gemaakt te worden van een nationaal opvolgingssysteem 
binnen de federale politie. 

3.8.3 Aanbevelingen 

Het Vast Comité P beveelt dan ook aan om verder invulling geven aan de aanbevelingen uit 2011 door 
o.a.: (1) een grondige analyse te maken van de personeelscapaciteit LPA en hieruit de nodige 
conclusies te trekken met betrekking tot de invulling van de nodige structuren op het vlak van 
informatiebeheer, (2) na te gaan of de oprichting van een centraal informatiekruispunt en/of 
expertisecentrum voor luchthavens of zelfs voor alle verbindingswegen een meerwaarde zou 
betekenen op het vlak van operationeel informatiebeheer en in dat kader verder bekijken of dit op 
niveau LPA directie of LPA BruNat kan komen, of zelfs nog verder, of LPA directie niet opnieuw moet 
geïntegreerd worden in LPA BruNat, (3) samen met de bevoegde overheden prioriteiten te stellen en 
dit vooral met betrekking tot de nieuwe opdrachten (zoals grenscontroles naar aanleiding van hits 
BelPIU, controles naar aanleiding van hits ANPR (Automatic Number Plate Recognition) en controles 
in het kader van het beveiligingsplan voor de luchthaven na de aanslagen), (4) de procesbeschrijving 
structureel aan te pakken in combinatie met een duidelijke fenomeenanalyse, (5) een 
communicatiestrategie uit te schrijven en te implementeren waarbij rekening moet gehouden worden 
met de vorming inzake het almaar toenemend aantal tools, (6) op termijn bepaalde 
overlegmomenten en -structuren te formaliseren met een protocol. Met betrekking tot de huidige 
goede samenwerking met BelPIU dienen de samenwerkingsbanden verder geoptimaliseerd te worden 
door regelmatige evaluaties en (7) een duidelijk opsporingsprogramma uit te schrijven op basis van 
de prioriteiten van LPA. 

In het kader van de aanbevelingen uit 2008 dient de federale politie samen met de voorziene partners 
te streven naar een verdere optimalisatie van het evaluatiesysteem. 
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3.9 Tussentijdse overwegingen met betrekking tot het optreden 
van de geïntegreerde politie in het kader van het beheer van de 
eerste golf van de Covid-19-crisis 

3.9.1 Situering en onderzoeksopzet 

Het lijdt geen twijfel dat de wereldwijde pandemie van het Covid-19-virus een ongeziene gezond-
heidscrisis heeft teweeggebracht en nog steeds teweegbrengt. De crisis heeft een enorme impact op 
de samenleving in haar geheel. De overheden zagen zich genoodzaakt ingrijpende maatregelen te 
nemen om de verspreiding van het virus te beperken. De geïntegreerde politie werd vanaf het begin 
van de gezondheidscrisis intensief ingezet om de handhaving van een aantal maatregelen te 
verzekeren. De geïntegreerde politie diende zich aan te passen aan de permanente evolutie van de 
gezondheidssituatie en aan het onuitgegeven reglementair kader dat door de bevoegde overheden 
was uitgevaardigd. Daarnaast had en heeft de gezondheidscrisis een aanzienlijke impact op de 
interne werking van de geïntegreerde politie doordat de politie uiteraard zelf ook deel uitmaakt van 
het sociale weefsel. 

Het Vast Comité P heeft het initiatief genomen om de sinds maart 2020 bij hem ingediende 
individuele klachten, die betrekking hadden op het politieoptreden in het kader van de maatregelen 
tegen het Covid-19-virus, te monitoren en globaal te onderzoeken, en dit voor het ganse jaar 2020. 

Op 24 april 2020 heeft het Vast Comité P aan de federale politie en aan alle lokale politiezones al 
een reeks aanbevelingen gestuurd die voortvloeiden uit de analyse van de tekortkomingen en/of 
feiten van strafrechtelijke aard, zoals ze waren beschreven en ervaren door de klagers. Die 
aanbevelingen zijn raadpleegbaar op de website van het Comité P, als bijlage bij het verslag dat 
onder de rubriek ‘toezichtsonderzoeken’ beschikbaar werd gesteld met als titel ‘het optreden van 
de geïntegreerde politie in het kader van het beheer van de eerste golf van de coronacrisis – 
tussentijdse overwegingen’. 

Daarenboven gelastte de parlementaire begeleidingscommissie in mei 2020 het Vast Comité P de 
moeilijkheden in kaart te brengen die de geïntegreerde politie ondervond bij het beheer van de 
coronacrisis, zodat de wetgever goed geïnformeerd zou zijn in het vooruitzicht van een mogelijke 
tweede golf. Daaraan gevolg gevend, heeft het Vast Comité P de commissaris-generaal van de 
federale politie alsook de voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie in juni 2020 
uitgenodigd om de moeilijkheden en uitdagingen waarmee de geïntegreerde politie geconfronteerd 
werd in de aanpak van deze crisis kenbaar te maken aan het Vast Comité P. Beide componenten van 
de geïntegreerde politie hebben daarop de nodige informatie verstrekt zodat het Vast Comité P een 
goed beeld zou hebben van de ondervonden problemen. 

3.9.2 Onderzoeksbevindingen 

3.9.2.1 Resultaten van de bevraging van de geïntegreerde politie over de 
moeilijkheden die ze ondervindt bij het beheer van de coronacrisis 

Zoals hierboven vermeld, verzocht het Vast Comité P in juni 2020 de vertegenwoordigers van de 
geïntegreerde politie om de problemen waarmee de geïntegreerde politie werd geconfronteerd in 
het beheer van de coronacrisis kenbaar te maken. 



 

 

104/113 

Met betrekking tot de regelgeving werd aangehaald dat er een gebrek aan consistentie en 
duidelijkheid bleek te zijn in de bepalingen van de ministeriële besluiten109 en de bijhorende FAQ’s110 
van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). Hierdoor werd er ruimte gelaten voor uiteenlopende 
interpretaties door de lokale autoriteiten en burgers alsook door de politiediensten bij de uitvoering 
van controles op het terrein. 

Met betrekking tot de timing en de methodologie van de beslissingen genomen in de Nationale 
Veiligheidsraad werd gewezen op de zeer korte tijdspanne tussen de beslissingen genomen in de 
Nationale Veiligheidsraad en meegedeeld tijdens de persconferentie, de opmaak en de bekendmaking 
van de opeenvolgende versies van de ministeriële besluiten, de opmaak en de verspreiding van de 
FAQ’s van het NCCN alsook de aanpassing en interne verspreiding van de operationele richtlijnen 
door de geïntegreerde politie. Die korte tijdspanne zorgde ervoor dat de nieuwe bepalingen slechts 
op het laatste ogenblik voordat ze van kracht zouden worden, konden worden meegedeeld aan de 
politiediensten gelast met de handhaving ervan. 

Met betrekking tot de communicatie kwam aan bod dat de externe communicatie gevoerd werd via 
verschillende kanalen zoals het NCCN, provincies, politiezones, en via de professionele sectoren, wat 
resulteerde in een verscheidenheid aan communicatie die niet altijd op elkaar was afgestemd. 
Daarnaast werd tevens gewezen op sommige interventies van ministers en virologen die een eigen 
standpunt innamen of een eigen interpretatie gaven aan wat beslist was op de Nationale 
Veiligheidsraad, wat een eenduidige communicatie niet in de hand werkte. 

Met betrekking tot het niet-operationele vlak werd aangehaald dat de geïntegreerde politie lang in 
de onzekerheid is gebleven inzake haar status van prioritaire dienst in het kader van de ‘testing’. 
Daarnaast was er bij aanvang van de crisis ook een gebrek aan individueel beschermingsmateriaal, in 
het bijzonder mondmaskers. In dat verband werd erop gewezen dat de aankoopprocedures die aan 
de federale politie worden opgelegd bijzonder log en complex zijn. De federale politie heeft zich in 
die context aangesloten bij een overheidsopdracht die georganiseerd werd door een lokale 
politiezone. 

Met betrekking tot het geïntegreerd beheer van de crisis werd gemeld dat de inplaatsstelling van de 
“Taskforce GPI Covid-19”111 en de bekendmaking van de ministeriële omzendbrief GPI 94 betreffende 
de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus Covid-19112 het 
geïntegreerde politiebeheer van deze crisis vergemakkelijkt en versterkt hebben. Anderzijds werd 
aangegeven dat sommige richtlijnen, zowel operationele als niet-operationele, uitgevaardigd door 
de “Taskforce GPI Covid-19” niet altijd op uniforme of conforme wijze toegepast werden binnen de 
geïntegreerde politie zelf. 

In het algemeen gaf de geïntegreerde politie nog aan voor verscheidene uitdagingen te staan die 
verband houden met het beheer van de coronacrisis, zoals de continuïteit van de basis-
functionaliteiten, het behoud van een reservecapaciteit om de opdrachten te kunnen blijven 
verzekeren en om klaar te zijn om (eventueel) het hoofd te bieden aan een grote operationele vraag 

 ·············································  
109  Ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken. 
110  FAQ of ‘Frequently Asked Questions’ van het Nationaal Crisiscentrum die volgden op het verschijnen van de ministeriële 

besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken.  
111  De “Taskforce GPI COVID-19”, bestaande uit de hoofdverantwoordelijken van de GPI, werd bij het begin van de 

gezondheidscrisis opgericht als een soort ‘realtimemanagement’. De daar genomen interne beslissingen werden vervolgens 
vertaald in GPI-richtlijnen, van toepassing op de ganse geïntegreerde politie. 

112  BS 1 april 2020, inmiddels vervangen door ministeriële omzendbrief GPI 94bis van 28 oktober 2020 betreffende de richtlijnen 
inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus Covid-19 en inzake de politionele monitoring, BS 
1 november 2020. 

 



 

 

105/113 

in het kader van het beheer van de zogenaamde exitstrategie voor het beëindigen van de 
coronamaatregelen of een volgende golf van coronabesmettingen, alsook het beheer van risico-
groepen zoals de transmigranten ten aanzien waarvan de overheden geen specifieke richtlijnen noch 
maatregelen hadden uitgevaardigd. 

3.9.2.2 Analyse van de individuele klachten 2020 

Het Comité P heeft in de periode van 16 maart tot 31 december 2020113 416 individuele klachten 
geregistreerd die betrekking hadden op het politieoptreden in het kader van de maatregelen tegen 
het coronavirus. 

De periode van 16 maart tot 30 april 2020 was bij uitstek deze waarin het vaakst gebeurtenissen 
plaatsvonden die aanleiding gaven tot het indienen van een klacht bij het Comité P. 

Uit de analyse blijkt dat in 85% van de klachten feiten worden vermeld die betrekking hebben op 
tekortkomingen die ondergebracht kunnen worden in de categorie van ‘Tekortkomingen inzake het 
uitvoeren van de taken en het aanwenden van de bevoegdheden’. In 80% van de klachten wordt 
melding gemaakt van tekortkomingen die thuishoren in de categorie ‘Tekortkomingen inzake de 
attitude van het individu’. Feiten die vallen onder de categorie ‘Strafrechtelijke inbreuken’ worden 
in 15% van de klachten vermeld. 

Type gemelde tekortkomingen/feiten van strafrechtelijke aard Aantal 

Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het aanwenden van de 
bevoegdheden 

350 

Tekortkomingen inzake de attitude van het individu 332 

Tekortkomingen van organisatorische of structurele aard 5 

Strafrechtelijke inbreuken 63 

Andere/onbepaald 25 

 
Elk dossier kan, in functie van de inlichtingen aangereikt door de klager of de verschillende 
instellingen, een of meer oriëntatiebeslissingen krijgen. Zo werd 35% van de klachten voor autonoom 
onderzoek toevertrouwd aan de betrokken politiedienst. In 16% van de klachten besliste het Vast 
Comité P het onderzoek toe te vertrouwen aan de dienst intern toezicht van de politiezone en in 15% 
van de klachten werd beslist deze over te maken aan de gerechtelijke overheden. In 26% van de 
klachten werd door het Vast Comité P vastgesteld dat de inhoud van de klacht een betwisting van de 
vaststellingen betrof. 

Wat de eindbeslissingen van het Vast Comité P betreft, blijkt er in 66,9% van de afgesloten dossiers 
geconcludeerd te zijn tot de afwezigheid van fout bij de politie. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat er in één enkel klachtendossier meerdere eindbeslissingen kunnen genomen worden. Het is aldus 
mogelijk dat in een klachtendossier wordt beslist dat er geen fout is gebeurd met betrekking tot één 
aspect van de klacht, maar dat er wel een individuele fout is gebeurd door de politieambtenaar met 
betrekking tot een ander aspect dat in de klacht wordt aangehaald. Er kan dus niet geconcludeerd 
worden dat twee derde van de ingediende coronagerelateerde klachten ongegrond zijn. In 6,7% van 
de afgesloten klachten is de eindbeslissing dat een politieambtenaar een individuele fout had begaan. 

 ·············································  
113  Voor dit gedeelte van de synthese werden de gegevens bijgewerkt voor het jaar 2020. Het tussentijds verslag waarvan hier 

sprake is, had immers enkel betrekking op de periode van 16 maart tot 18 juni 2020. 
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In eveneens 6,7% van de afgesloten klachten werd beslist dat er onvoldoende bewijzen voorhanden 
waren om tot een eventuele fout te kunnen concluderen. Het Vast Comité P besliste in 2,7% van de 
afgesloten klachten dat er een structurele fout bij de politie was aangetoond. Deze structurele fouten 
waren verschillend van elkaar en er kon geen verband worden gevonden tussen deze fouten. Het 
betrof onder meer: 1) het verschaffen van gebrekkige informatie aan de burger aan de grens en een 
verkeerde inschatting op het terrein, 2) de afwezigheid van een korpsnota over een specifiek, niet-
coronagerelateerd onderwerp, 3) het niet-dragen van individueel beschermingsmateriaal en het 
weigeren zich te identificeren en 4) het onvoldoende adequaat reageren op meldingen van een 
burger. 

3.9.3 Conclusies 

Enerzijds bleek, na bevraging van de commissaris-generaal van de federale politie, alsook de 
voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie (VCLP), dat de geïntegreerde politie bij het 
beheer van de coronacrisis met een aantal uitdagingen werd geconfronteerd. 

In dat verband haalden de vertegenwoordigers van de federale en de lokale politie dan ook volgende 
verbetervoorstellen aan, in volgorde van prioriteit: 

 “de opmaak van juridische teksten die beantwoorden aan de vereisten van duidelijkheid en 
coherentie die absoluut noodzakelijk zijn om ze onbetwistbaar uniform toe te passen. Proactief 
werk maken van de opmaak van een algemeen wettelijk kader waarin de verschillende aspecten 
van een dergelijke crisis worden aangesneden en geregeld (eenheid van commando op het niveau 
van de bestuurlijke en gerechtelijke politionele overheden, sanctioneringsmechanisme 
(administratieve sancties), vordering van de nodige middelen, …); 

 “een eenduidige en duidelijke communicatie vanuit de overheid naar de politie op het terrein en 
de burger”; 

 “een juridisch kader voor een beheersorgaan binnen de geïntegreerde politie”; 

 “een doeltreffend beheer door de overheden van de terbeschikkingstelling van de nodige 
materiële (beschermings)middelen”. 

De lokale politie gaf bovendien als voornaamste verzuchting mee om erkend, betrokken en 
vertegenwoordigd te worden binnen de diverse overheidsorganen bij crisisbeheer. 

Anderzijds kon het Vast Comité P uit de bevraging van de vertegenwoordigers van de federale en de 
lokale politie met tevredenheid vaststellen dat de geïntegreerde politie zeer snel een heel aantal 
organisatorische en structurele maatregelen en initiatieven heeft genomen teneinde deze 
gezondheidscrisis zo goed mogelijk te beheren op politioneel-strategisch niveau.114 Het stelde 
daarenboven vast dat de “Taskforce GPI Covid-19” tijd noch moeite gespaard heeft om de 

 ·············································  
114  De “Taskforce GPI Covid-19”, bestaande uit de hoofdverantwoordelijken van de GPI, werd bij het begin van de 

gezondheidscrisis opgericht als een soort real-time management. De daar genomen interne beslissingen werden vertaald in 
GPI-richtlijnen, van toepassing op de ganse geïntegreerde politie. Politiepersoneel kon een beroep doen op het “Infoportaal 
Covid-19” waar alle informatie en documentatie verzameld werd. Vanuit deze “Taskforce GPI” werd een operationele 
vertaalslag doorgevoerd van de beslissingen van de overheid om deze zo concreet mogelijk te maken voor de politie-
ambtenaar op het terrein. De GPI stelde inmiddels een (evolutief) “draaiboek Covid-19 voor politie” op dat een checklist 
bevat met de in plaats te stellen contactpunten, te ondernemen acties en procedures, alsook de nodige standaardtemplates 
voor de opvolging van cijfers of andere verslaggeving. Er werd ook een “Contact Center Covid-19” voor personeelsleden van 
de GPI opgericht. 
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overheidsbeslissingen te vertalen in operationele richtlijnen bestemd voor de politievrouw en –man 
op het terrein. 

In weerwil van deze maatregelen en initiatieven op structureel en organisatorisch niveau en de 
inspanningen om de overheidsbeslissingen zo snel en zo helder mogelijk te vertalen naar de 
werkvloer, heeft het Comité P in het jaar 2020 meer dan 400 klachten ontvangen van burgers over 
het optreden van de politiediensten op het terrein in het kader van deze coronacrisis.  

Deze klachten gingen hoofdzakelijk over de attitude van de politieambtenaar in kwestie (80%) en 
over het uitvoeren van taken en de aanwending van bevoegdheden (85%). 15% van de klachten 
bevatten feiten van strafrechtelijke aard. 

De gemelde tekortkomingen inzake de attitude van de politieambtenaar hangen nauw samen met de 
communicatie tussen politieambtenaar en burger. Ook in de aanbevelingen die het Vast Comité P al 
op 24 april 2020 verstuurde naar de federale politie en de lokale politiezones, wordt het aspect 
communicatie onder de aandacht gebracht.115 Het aspect communicatie werd ook door de 
vertegenwoordigers van de federale en de lokale politie als probleem vermeld, met name dat er 
vanuit de diverse overheden en experten niet steeds duidelijk en eenduidig gecommuniceerd is 
geweest. Niet geheel vreemd hieraan is bovendien het gemelde gebrek aan consistentie en 
duidelijkheid in de bepalingen van de ministeriële besluiten en de bijhorende FAQ’s van het NCCN. 
Hierdoor werd er ruimte gelaten voor uiteenlopende interpretaties door de lokale autoriteiten en 
burgers alsook door de politiediensten bij de uitvoering van controles op het terrein. Het Vast 
Comité P meende dan ook dat dit probleem van aard is om het draagvlak bij (een deel van) de burgers 
om de maatregelen te respecteren te verminderen, dat het de kans bovendien vergroot op een 
foutieve uitvoering van de taken door de politiediensten, alsook dat de geloofwaardigheid van de 
politie hieronder te lijden kan hebben. 

3.9.4 Aanbevelingen 

Het Vast Comité P kwam tot het besluit dat de aanbevelingen die het al op 24 april 2020 verstuurd 
heeft aan de geïntegreerde politie over het algemeen kunnen gehandhaafd blijven, met dien 
verstande dat wat de aanbeveling over het organiseren van briefings betreft, het voor zich spreekt 
dat de intervallen van de organisatie van operationele briefings uiteraard vrij kunnen worden 
aangepast aan de evolutie van de gezondheidscrisis, meer bepaald de snelle of minder snelle 
opeenvolging van wijzigingen op het vlak van het reglementair kader. 

 ·············································  
115  Uittreksel uit de op 24 april 2020 verstuurde aanbevelingen: “Het verdient aanbeveling om de nodige aandacht te besteden 

aan de communicatie met de geverbaliseerde persoon. Naast de motivatie waarom er werd geverbaliseerd, is het ook 
wenselijk om heldere duiding te verschaffen bij de gevolgde procedure en de aantekening van een eventuele betwisting of 
een beroep”. 
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

AIG  Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie 

ANPR  Automatic Number Plate Recognition 

BelPIU  Belgian Passenger Information Unit 

BID  Bijzondere inspectiedienst 

BS  Belgisch Staatsblad 

BTS  Bijzondere technieken/techniques spéciales 

CALog  Administratief en logistiek kader van de politie 

CAT  Comité tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of 
bestraffing van de Verenigde Naties 

CERD  Commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties 

CGCCR   Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering 

CIC  Communicatie- en informatiecentrum 

COC  Controleorgaan op de politionele informatie 

COL  College van procureurs-generaal 

Covid  Coronavirus disease 

CP  Community policing 

CPDS  Centrum voor politie- en douanesamenwerking 

CPS  Centrum voor Politiestudies 

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

CSD  Coördinatie- en steundirectie 

DAH  Directie van de wegpolitie 

DAO  Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie 

DAP  Directie bescherming 

DE  Dienst Enquêtes 

DG  Directeur-generaal 

DGA  Algemene directie bestuurlijke politie 

DGJ  Algemene directie van de gerechtelijke politie 

DGR  Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie 
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DIT  Dienst intern toezicht 

DPO  Data Protection Officer 

DVZ  Dienst Vreemdelingenzaken 

EVRM  Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

FAQ  Frequently Asked Questions 

FGP  Federale gerechtelijke politie 

FOD  Federale overheidsdienst 

FOD BOSA  Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning/Stratégie et Appui 

FRA  European Union Agency for fundamental rights of Europees bureau voor de 
grondrechten 

FTE  Fulltime-equivalent 

GPI  Geïntegreerde politie/police intégrée 

GRECO  Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa 

Gw.  Grondwet 

ICT  Informatie- en communicatietechnologie 

KB  Koninklijk besluit 

KLFP  Klachtenfiche/Fiche plainte 

KM  Knowledge Management of kennismanagement 

KSP  Klachtensectie/Section Plaintes 

LPA  Luchtvaartpolitie/Police aéronautique 

LPA BruNat Luchtvaartpolitie Brussel-Nationaal (Zaventem) 

MB  Ministerieel besluit 

NCCN  Nationaal Crisiscentrum/Centre de crise national 

NMP  Nationaal preventiemechanisme 

OBP  Officier van bestuurlijke politie 

OCAD  Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 

OPCAT  Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en 
onterende behandeling of bestraffing 

PV  Proces-verbaal 

PZ  Politiezone 

RCCU  Regionale computer crime unit 
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SAT  Administratief-Technisch Secretariaat bij de Minister van Binnenlandse Zaken 

Sv.  Wetboek van Strafvordering 

Sw.  Strafwetboek 

TIWK  Dienst tucht, interne werking–kwaliteit van de federale politie 

UPO  Universeel Periodiek Onderzoek 

UPR  Universal periodic review 

VCLP  Vaste Commissie van de lokale politie 

VSSE  Veiligheid van de Staat/Sûreté de l’État 

WGP  Wet op de geïntegreerde politie 

WPA  Wet op het politieambt 

ZVR  Zonale veiligheidsraad 
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