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VOORWOORD 
Ook voor het werkingsjaar 2021 zijn we er opnieuw in geslaagd ons jaarverslag binnen de 
vooropgestelde deadline af te werken. De wet voorziet dat het Comité P zijn jaarverslag 
overmaakt aan de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers 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. 

Het jaarverslag is immers 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. 

Omdat de nieuwe vorm van het jaarverslag 2020 in de smaak viel, hebben we ervoor 
gekozen deze vorm te behouden. Het jaarverslag bestaat dus opnieuw uit 2 grote 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 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. 

Deel 1, het activiteitenverslag, is op zijn beurt - net zoals in het verslag van 2020 - 
opgedeeld 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. 

In het observatoriumrapport (deel 2) belichten we voor het tweede jaar op rij de 
4 thema’s die we in het werkingsjaar 2020 hebben uitgekozen: politiegeweld, racisme en 
discriminatie, het weigeren om een klacht te akteren en inbreuken op de individuele 
vrijheden tijdens het beheer van manifestaties. Het zijn immers thema’s waarvan het 
Vast Comité P heeft vastgesteld dat zij niet alleen de parlementaire 
begeleidingscommissie 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. 

Wat het cijfermateriaal met betrekking tot de klachten en aangiften betreft, blijven we 
een onderscheid maken tussen de klachten en aangiften die binnengekomen zijn in het 
jaar 2021 en de dossiers die in 2021 op het niveau van het Vast 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. 

Opvallend voor 2021 is dat het aantal binnengekomen klachten gedaald is ten opzichte 
van 2020: van 3112 klachten in 2020 naar 2793 in 2021, wat het aantal klachten 
terugbrengt tot het niveau van de jaren voor 2020. 
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In 2021 werden er 1305 dossiers afgesloten op basis van een eindbeslissing genomen door 
de vijf vaste leden van het Vast Comité P. Het gaat hier niet enkel om dossiers die 
geopend werden in 2021, maar grotendeels over dossiers die het jaar voordien of eerder 
aangevat zijn. 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. 

In 2021 werden 11 toezichtsonderzoeken in de parlementaire begeleidingscommissie 
voorgesteld. Niet alle verslagen 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 er nogmaals aan te herinneren 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, was ook tijdens het werkingsjaar 2021 de 
Covid-19-pandemie prominent aanwezig. In 2020 stootten we al snel op enkele 
belemmeringen om als instelling nog sneller te kunnen inspelen op bepaalde behoeftes 
(denk hierbij bijvoorbeeld aan het opvangen van de dossiers die behandeld worden door 
langdurig zieken), ontdekten we de nood aan een beter opvolgsysteem voor de 
klachtdossiers, botsten we op mankementen in onze IT-omgeving en ook op het gebrek 
aan doorgedreven kennis in eigen huis om deze (digitale) omwenteling die we voorzichtig 
gestart waren in 2020 verder uit te rollen. Het hele werkingsjaar 2021 werd het Vast 
Comité P bijgestaan door een extern consultant/changemanager die ons doorheen dit 
veranderingsproces loodste. Stapje voor stapje wordt het pad geëffend om van het Vast 
Comité P een modern werkende, goed geoliede machine te maken, waarin ieders rol 
duidelijk beschreven is en de werkprocessen niet alleen worden uitgetekend maar ook 
op punt gezet en voor iedereen toegankelijk gemaakt. 

Deze veranderingen hadden in 2021 de grootste impact op de administratieve dienst en 
dit zonder kopman aan het stuur vermits de griffier verkoos om vanaf 1 mei andere 
professionele uitdagingen op te zoeken. 

Voor de aanwerving van de directeur-generaal en de twee adjunct-directeurs-generaal 
van de Dienst Enquêtes P werd een beroep gedaan op een assessmentbureau, zodat de 
rekrutering van deze sleutelposities binnen onze organisatie op een professionele en 
objectieve wijze kon gebeuren. 

Bovenop al deze interne vernieuwingen en veranderingen, viel ons de grote 
synergieoefening te beurt die het gevolg is van de audit door het Rekenhof van 2020. 

Kortom, als we het werkingsjaar 2021 zouden moeten samenvatten in 1 woord, dan is 
het VERANDERING. 

Verandering met als finaliteit nog beter tegemoet te kunnen komen aan de 
verwachtingen van de burgers, de noden van politie en de behoeftes van het parlement, 
zonder het welzijn van onze eigen medewerkers uit het oog te verliezen. 

http://www.comitep.be/
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Wij willen dan ook elke collega-medewerker van harte bedanken voor de openheid, het 
geduld, het constructief meedenken en meebouwen aan de vernieuwing van “ons” 
Comité P. Want zonder ieder van jullie zouden we er nooit in slagen te zijn wie we zijn 
en te staan waar we voor staan: samen ons steentje bijdragen aan een democratische, 
integere en gemeenschapsgerichte politie. 

 

 

 

Kathleen Stinckens Guy Cumps 
Voorzitter Ondervoorzitter 
 

 

 

 

Herman Daens Antonio Caci Ariane Braccio 
Vast Lid Vast Lid Vast Lid 
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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 Vast Comité P 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. 

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 samen-
werking 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 
de parketten en parketten-generaal wat betreft de opening van deze onderzoeken tegen een lid van 
··············································  
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, 
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/07/18/1991009963/justel#LNK0004. 

2  Artikelen 14, 24 en 27 van de organieke wet van 18 juli 1991, 
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/07/18/1991009963/justel#LNK0004 en artikel 13 van het huishoudelijk 
reglement, BS 7 oktober 1994. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/07/18/1991009963/justel#LNK0004
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/07/18/1991009963/justel#LNK0004
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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. 

Na het vertrek van adjunct-directeur-generaal Alain Etienne, die op 1 januari 2021 met pensioen is 
gegaan, werd de functie van adjunct-directeur-generaal bevoegd voor de strafonderzoeken 
opgenomen door de heer Wilfried De Schepper, die deze functie ad interim vervulde. 

Eind 2021 werden de vacatures voor de functies van directeur-generaal en adjunct-directeurs-
generaal opengesteld en werd een selectieprocedure opgestart. 

De Dienst Enquêtes P 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 zijn onderzoeksdienst. Daarnaast voeren deze 
onderzoekers, 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 de leden van de Dienst Enquêtes P tijdens deze 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 toezichts-
onderzoek meestal na het afsluiten van het strafonderzoek worden opgestart, maar het gebeurt dat 
beide types van onderzoek simultaan verlopen. Een toezichtsonderzoek zal echter nooit betrekking 
hebben op de strafrechtelijke aspecten, omwille van de scheiding der machten. 

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, waarbij ze twee petjes dragen. 

De leden van de Dienst Enquêtes P zijn allen 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. 



 

 

9/127 

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, mensen te horen, 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 in functie van 
hun specifieke competenties en specialiteiten in verschillende kennisdomeinen. De onderzoekers 
worden dan ook permanent bijgeschoold en in de mogelijkheid gesteld om specifieke opleidingen te 
volgen. 

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 verspreid over het hele land. 

Tot slot, 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. 

Op 30 april 2021 heeft mevrouw Eline Van De Weghe haar ambt van griffier neergelegd en werd de 
heer Christophe Légulier, bij beslissing van het Vast Comité P d.d. 3 mei 2021, aangesteld om haar 
taken over te nemen als griffier ad interim volgens de wettelijke en statutaire bepalingen. Hij 
combineerde deze functie met zijn functie van gedelegeerd ordonnateur, boekhouder en preventie-
ambtenaar (niveau 1). 

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

Binnen de administratieve dienst zijn de klachtensectie en de sectie gegevensbeheer samengevoegd 
tot één klachtensectie. 

Pro memorie, de klachtensectie is belast met een van de kernopdrachten van het Comité P, met 
name de behandeling van klachten en aangiften. 

Sinds 1 juli 2021 vervult een commissaris-auditor de functie van hoofd van de klachtensectie.  
Op de plenaire vergadering van 30 december 2021 van het Vast Comité P werd de functieomschrijving 
van manager van de klachtensectie goedgekeurd. 
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Tegen de achtergrond van de Covid-19-gezondheidscrisis handhaafde het Comité P in 2021 de 
aanpassingen die in 2020 werden doorgevoerd op het vlak van structuur en werkwijzen, zodat onze 
instelling haar opdrachten op een effectieve en efficiënte manier kon blijven vervullen. 
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1. Interne werking 
1.1 Beleid en strategie 

1.1.1 Algemeen 

Ook in 2021 overheerste de Covid-19-pandemie de normale werking van het Comité P. 

Telewerk was nog steeds de norm en vele medewerkers kwamen slechts eenmaal per week naar het 
kantoor voor het verrichten van taken die van thuis uit moeilijk of niet uit te voeren waren. 

Voor vergaderingen, waaronder de plenaire vergadering, werd gretig gebruikgemaakt van onze 
videoconferentiezaal en Webex zodat iedereen vanuit een veilige omgeving kon deelnemen. 

Zoals reeds geschreven in het jaarverslag 2020, schakelde het Vast Comité P vanaf eind 
december 2020 een extern consultant/changemanager in om de nodige risicoanalyses uit te voeren 
en een ICT-behoeftenplan op te stellen. Het Vast Comité P besefte immers dat het momentum er 
was om een digitale transformatie van zijn organisatie in gang te zetten. 

Bij de bevraging van de medewerker over dit ICT-behoeftenplan werd in de loop van 2021 al snel 
duidelijk dat er zich nog diverse verbetertrajecten opdrongen 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. 

Samen met de hulp van deze extern consultant/changemanager, besloot het Vast Comité P om de 
interne organisatie van de instelling grondig aan te pakken om er een performante, modern 
functionerende instelling van te maken, aangepast aan de noden en de behoeften van de huidige 
maatschappij. 

De structuur van de klachtencel werd herbekeken en er kwam een nieuwe leidinggevende aan het 
hoofd. Er kwam weer meer ruimte voor de opvolging van de parlementaire werkzaamheden, er werd 
intern een werkgroep mensenrechten opgericht die alle activiteiten hierrond opvolgt voor zover ze 
betrekking hebben op de toezichtsfunctie van het Comité P, de rollen/functieprofielen van een 
aantal medewerkers werden duidelijker gedefinieerd en uitgeschreven en de rol van de functioneel 
beheerder kreeg gestalte. 

In die volle verandering besliste de Commissie voor de Comptabiliteit eind maart 2021 om de 
aanbevelingen van de opvolgingsaudit van het Rekenhof te implementeren. De commissie kwam tot 
het besluit dat er over de verschillende dotatiegerechtigde instellingen heen mogelijkheden tot 
synergieën waren. 

De verschillende dotatiegerechtigde instellingen werden onderverdeeld in drie clusters. Het Comité P 
werd onderverdeeld bij de cluster Veiligheid en Bescherming, samen met de GBA, het Comité I, het 
COC en de BIM-commissie. 

Er werden vijf werkgroepen opgericht, aangestuurd door de diensten van Kamer, met als opdracht 
de vooropgestelde synergieën te realiseren. De cluster Veiligheid en Bescherming mocht een 
vertegenwoordiger afvaardigen voor de werkgroepen gemeenschappelijk dienstverleningscentrum, 
statuten, lokalen en voertuigen. 
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Het Comité P vertegenwoordigt de cluster in drie werkgroepen en de directeur-generaal van de Dienst 
Enquêtes P participeert daarenboven als expert in de werkgroep statuten. 

Ons ingrijpend intern veranderingsproces werd dus vanaf midden 2021 doorkruist door deze 
opgelegde, grootse synergie-oefening. De timing was dus verre van ideaal. 

Bovendien liggen het werkritme en de opgelegde deadlines van de verschillende werkgroepen 
bijzonder hoog door de strakke timing die werd opgelegd door de Commissie voor de Comptabiliteit 
en is ook gebleken dat in heel wat gevallen de werkgroepen vertrokken vanuit verkeerde premissen 
of zonder voldoende kennis van de eigenheden van elke instelling. Zo wist men bijvoorbeeld niet dat 
de Dienst Enquêtes P beschikt over prioritaire voertuigen die wettelijk gezien niet ter beschikking 
kunnen worden gesteld van andere instellingen. 

Daarbij komt nog dat deze synergie-oefening zorgt voor heel wat bijkomende onzekerheid bij het 
personeel, omdat een aantal van hen niet weten of ze nog voor de eigen instelling zullen kunnen 
blijven werken, dan wel of ze zullen worden overgeheveld naar het gemeenschappelijk dienst-
verleningscentrum. 

Ook het opmaken van nieuwe statuut, het verminderen van het aantal voertuigen en het herinrichten 
van heel wat lokalen, bovenop de interne veranderingen, zorgden ervoor dat 2021 een zeer intens 
jaar was met veel meer vragen voor onze medewerkers dan er antwoorden konden gegeven worden. 

2021 was het jaar van het startschot voor de veranderingen, waarvan de finish vermoedelijk pas in 
2023 bereikt zal worden. 

1.1.2 Jaarverslag 2020 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Vast Comité P zijn jaarverslag 2020 neergelegd bij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. Het jaarverslag werd op 7 juni 2021 besproken met de leden van de 
parlementaire begeleidingscommissie van de Comités P en I. 

1.1.3 Plenaire vergaderingen 

In 2021 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 2020 al het geval was, werd de plenaire vergadering van het Vast Comité P in 2021 
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. 

1.1.4 Externe communicatie 

In 2021 werd voortgewerkt aan de flyer. De vorige flyer dateerde van enkele jaren geleden en was 
aan een update toe. Er werd voor gekozen om de informatie niet enkel in een nieuw jasje te steken 



 

 

15/127 

maar ook om meer dan voorheen de focus te leggen op concrete en duidelijke informatie voor de 
burger die een klacht heeft over de politie. 

Deze flyer zal ter beschikking worden gesteld in de politiekorpsen zodat burgers, aan de hand van 
een aantal typevoorbeelden, weten met welke klachten ze bij het Comité P terechtkunnen, hoe ze 
een klacht kunnen indienen en wat er met hun klacht zal gebeuren. 

1.1.5 Aanpassingen in de administratieve dienst 

Tijdens het voorbije jaar werd de werking van de administratieve dienst van het Comité P met de 
hulp van een extern consultant/changemanager grondig geanalyseerd, met het oog op een 
systematische verbetering van het klachtafhandelingsproces. 

Een eerste ‘change’ werd het opnieuw samenvoegen van de Sectie Gegevensbeheer en de Sectie 
Klachten. Deze samenvoeging heeft tot doel het informatiedoorstromingsproces vlotter te laten 
verlopen door een uniformisering van de werkprocessen. Een commissaris-auditor, gedetacheerd 
vanuit de Dienst Enquêtes, werd aan het hoofd van deze nieuwe sectie geplaatst. 

De verantwoordelijke van de Sectie Gegevensbeheer werd functioneel beheerder van de database 
Case Management en verbonden systemen, ten dienste van het volledige Comité P. Door de creatie 
van deze functie kunnen we de interne processen met goedwerkende systemen ondersteunen. 

Belangrijk om weten is dat de functioneel beheerder het aanspreekpunt (Single Point of Contact) is 
voor alle vragen en problemen rond Case Management, KLFP en verwante systemen. Daardoor kan zij 
zich een volledig beeld vormen van de problemen, de noden en wensen, en ook daadwerkelijk werken 
aan oplossingen. 

Daarnaast neemt de functioneel beheerder een actieve rol op in de productie van correcte cijfers. 
Het voltallige Klachtenteam, de commissaris-auditors met specialisatie strategische analyse en de 
functioneel beheerder spelen elk een essentiële rol. De output alsook de wijze en de kwaliteit van 
de input zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De functioneel beheerder waakt over het waarborgen van de gegevenskwaliteit, creëert regels voor 
de invoer van gegevens, controleert of deze worden begrepen en gevolgd, zorgt voor kwaliteits-
dashboards en zoekt een oplossing als er problemen zijn vastgesteld. 

Het bovenstaande is dan ook van primordiaal belang voor de verdere digitalisering van de 
klachtafhandeling binnen de Sectie klachten. Zonder deze opvolging is de verdere digitalisering 
nagenoeg onmogelijk. 

1.1.6 Gegevensbescherming 

Naast de interne adviezen uitgebracht in antwoord op gerichte vragen in het kader van de afhandeling 
van klachten tegen de politie en meldingen van veronderstelde integriteitsschendingen en in het 
kader van toezichtsonderzoeken, heeft de DPO interne adviezen uitgebracht over verzoeken die 
burgers hadden gericht aan het Comité P omtrent de uitoefening van hun rechten met betrekking tot 
hun persoonsgegevens verwerkt door het Comité P. 

Ze heeft gezorgd voor het up-to-date brengen van het cookiesbeleid, de privacyverklaring en de 
gebruiksvoorwaarden voor de website van het Comité P en voor de aangifte van de 
bewakingscamera’s van het Comité P aan de FOD Binnenlandse Zaken. 
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In 2021 werkte de DPO ook aan de volgende thema’s, die nog steeds worden opgevolgd: 

• datalekken, met het ontwikkelen van een datalekprocedure en het nemen van aanvullende 
preventiemaatregelen, met name op technisch vlak; 

• informatieclassificatie, met het ontwikkelen van een informatiecategoriseringsbeleid. 

De DPO heeft ook informatie- en bewustmakingsacties gehouden met betrekking tot de beveiliging 
van gevoelige informatie tijdens haar overmaking, het gebruik van wachtwoorden en het herkennen 
van verdachte e-mails of phishing. 

Tot slot, heeft de DPO deelgenomen aan de vergaderingen van de werkgroep “DPO”, waarin de DPO’s 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het Rekenhof, het 
Controleorgaan op de politionele informatie en het Grondwettelijk Hof bijeen worden gebracht. 

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 2021 telde het reële kader 40 commissarissen-auditors. De personeelssamenstelling, 
op die datum, wordt in onderstaande tabel weergeven. 

Personele middelen Dienst Enquêtes P 

Aard Functie  

Commissaris-
auditor 

Directeur-generaal a.i. 1 

Adjunct-directeur-generaal a.i. 24 

Commissaris-auditor - gedetacheerd 27 

Commissaris-auditor - statutair 13 

   

Administratie5 
Niveau C 2 

Niveau D 1 

 

De Dienst Enquêtes P werkt zowel ten dienste van het Vast Comité P als op vordering van de gerechte-
lijke 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 
··············································  
4  Waarvan één statutaire commissaris-auditor. 
5  Administratief personeel ter beschikking gesteld van de Dienst Enquêtes P: 3 personen (2 niveau C en 1 niveau D). 
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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 2021 bedroeg het ingevulde personeelskader van de administratieve dienst 
29 eenheden. 

Bij dit getal van 29 eenheden dienen wel enkele nuances te worden aangebracht: 

- in dit ingevulde personeelskader zijn de drie leden van het administratief personeel 
(2 niveau C en 1 niveau D) die ter beschikking gesteld zijn van de Dienst Enquêtes P 
meegerekend; 

- er is ook rekening gehouden met een personeelslid van niveau A (budgettair ten laste van 
onze instelling) dat sinds 1 juli 2020 ter beschikking gesteld is van de Bibliotheek van het 
Belgische federale Parlement; 

- bij deze 29 eenheden zijn er zeven leden van het administratief personeel die niet voltijds 
werken omdat ze loopbaanonderbrekingen genieten (meer bepaald verlof om sociale en/of 
familiale redenen of ouderschapsverlof). De totale arbeidsduurvermindering bedraagt 
1,20 FTE. 

Wanneer men rekening houdt met de bovenstaande opmerkingen, bedraagt het werkelijk ingevulde 
personeelskader van de administratieve dienst 23,80 FTE. 

Bovendien moet worden opgemerkt dat voor 2021, op dit totaal van 23,80 FTE: 

- twee personeelsleden (1 niveau A en 1 niveau B van de Klachtensectie) slechts halftijdse 
prestaties leverden om medische redenen (respectievelijk sinds 1 juli 2021 en 
1 oktober 2021) en; 

- een personeelslid (1 niveau C van de Klachtensectie) langdurig ziek was (sinds 2 maart 2021) 
en; 

- een personeelslid (1 contractuele niveau B van het Secretariaat van het Vast Comité P) met 
ziektverlof was sinds 5 augustus 2021. 
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Beleidsondersteuning 

Functie Aantal 
statutair 

Niv A Niv B Niv C Niv D 

Juristen 2 2 - - - 

Financiën & Personeel 1 1 - - - 

Vertaling 1 1 - - - 

IT 1 - 1 - - 

Klachtensectie 

Functie Aantal 
statutair 

Niv A Niv B Niv C Niv D 

Klachtensectie 16 2 4 6 4 

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 - - 

Functioneel 
beheerder 1 1 - - - - - - - 

Logistiek 1 - - - 1 - - - - 

 

1.2.2 Interne communicatie 

De nieuwsbrief ‘Comm’P Weekly’, die gelanceerd werd in 2019, bleef ook in 2021 een vaste waarde 
en kreeg een nieuwe lay-out. Het voorpaginanieuws is onderverdeeld in twee rubrieken “Need to 
know” en “Nice to know”. Onder de rubriek “Need to know” wordt elke week een overzicht gegeven 
van de aanpassingen en wijzigingen op het vlak van ICT, veiligheid en beheer. Het gaat om informatie 
die de medewerkers nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Onder de rubriek “Nice to know” 
stellen nieuwe personeelsleden zichzelf voor, komt er informatie over studiedagen en over 
vergaderingen met externe partners. De Weekly wordt ook aangevuld met de agenda van de 
parlementaire commissies voor de komende week. De wekelijkse taaltip die in 2020 werd toegevoegd, 
is nog steeds een vaste rubriek. 

  



 

 

19/127 

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 opsporings- of gerechtelijke onderzoeken, is een brede en diepe kennis van alle 
aspecten van het politiewerk en de ‘politiekunde’ op de verschillende niveaus onmisbaar, en dit 
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 van 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 leeftijd en ervaring bij vacatures, alsook eisen inzake beroepsethiek. 

Om de aanwezige kennis te onderhouden, te verbreden of te verdiepen, wordt veel belang gehecht 
aan opleidingen 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 2020 lag zowat alles stil door de gezondheidscrisis, maar in 2021 konden de leden en de mede-
werkers weer deelnemen aan opleidingen inzake de afwikkeling van toezichts- en 
opvolgingsonderzoeken, klacht- en strafonderzoeken en interne werking. 

Personeelsleden van de Dienst Enquêtes P hebben onder meer opleidingen gevolgd inzake: 
overheidsopdrachten, tuchtprocedure bij de politie, EHBO, taal, social media, cybercrime, uitlezen 
van elektronische devices (smartphones, computers, …), camerabewaking, bodycams, 
telefonieonderzoek in strafzaken, … 

Personeelsleden van de administratieve dienst hebben opleidingen gevolgd in de volgende domeinen: 
EHBO, ergonomisch werken op kantoor, tuchtprocedure bij de politie, taallessen, project-
management, … 

1.2.3.2 Kennismanagement (Knowledge Management) binnen het Comité P 

Het ontwikkelen en 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. Competentie-
management is trouwens zowel een verantwoordelijkheid van elk individueel personeelslid als van 
de (leidinggevenden in de) organisatie. 

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. Deze tool vormt nu het referentiekader voor kennismanagement binnen het 
Comité P. 
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In 2020 werd het KM-House aangepast om beter aan te sluiten op de behoeften en de dagelijkse 
praktijk, maar in 2021 zijn er geen grote wijzigingen doorgevoerd. De fiches die de voornaamste 
nuttige en relevante elementen voor het opvolgen van kennisdomeinen samenvatten werden wel 
bijgewerkt, om ze operationeler en praktischer te maken voor de gebruikers. Deze tool is trouwens 
zeer nuttig gebleken voor de nieuwe medewerkers van de Dienst Enquêtes want zo hebben ze snel 
een zicht op de voornaamste kennis die aanwezig is binnen de organisatie en op de referentie-
personen voor die kennisdomeinen. 

In 2021 werd de Newsletter Knowledge Management gelanceerd. Om allerlei redenen hebben niet 
alle medewerkers immers altijd de tijd of de mogelijkheid om op gezette tijdstippen de verslagen, 
publicaties, wetgeving en richtlijnen - zowel nieuwe als gewijzigde - die op ene of andere wijze van 
belang kunnen zijn voor hun dagelijks werk te raadplegen. Er is ook nog altijd interessante informatie 
beschikbaar “intern” die niet of te weinig gedeeld wordt. Deze tweemaandelijkse Newsletter focust 
op die informatie en die kennis. Iedereen kan bovendien bijdragen tot de redactie van die nieuws-
brief. Zo hoopt de instelling nog beter te communiceren over de beschikbare kennis en iedereen te 
betrekken bij dit deel- en valorisatieproces. 

1.2.4 Socioculturele activiteiten 

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

In tegenstelling tot het jaar 2020, is het toch gelukt om op 3 september een teambuildingdag te 
organiseren. Het programma stelde zowel de sportievelingen als de natuurliefhebbers, de culinaire 
liefhebbers en zelfs de kunstliefhebbers tevreden. 

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. 

De begroting van het Comité P en alle boekhoudkundige en financiële verrichtingen die daaruit voort-
vloeien, 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 huis-
houdelijk 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. 
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Alvorens de begrotingscijfers 2021 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 Budgetrekening6 Boni7 Dotatie 

2017 10 181 743,91 EUR 535 618,08 EUR 537 096,31 EUR8 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 

2021 11 680 191,24 EUR 1 851 064,24 EUR 1 913 156,07 EUR 10 750 000,00 EUR 

 

1.3.2 Financieringsproblematiek 

De boni’s die in bovenstaande tabel zijn weergegeven, zijn bijna exclusief het resultaat van het feit 
dat het personeelskader niet volledig ingevuld is. 

In 2020 had het Comité P een dotatie van 10 750 000,00 EUR gekregen. 

Voor 2021 heeft het Comité P eenzelfde dotatie gekregen. Het Comité P heeft trouwens uit eigen 
beweging het bedrag van zijn dotatie geplafonneerd op 10 750 000,00 EUR van het 
begrotingsjaar 2020 tot het begrotingsjaar 2024 op voorwaarde dat het gedurende die periode kan 
beschikken over al zijn boni’s. 

Inmiddels is het ook duidelijk dat de destijds vooropgestelde kaders budgettair niet langer realistisch 
zijn, er wordt dus niet meer naar gestreefd om deze kaders systematisch in te vullen. Gelet op die 
vaststelling, zijn het Vast Comité P en de Dienst Enquêtes 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 binnen de instelling. Dat is de reden waarom in 2021 niet elke vertrekker onmiddellijk werd 
vervangen en er dus wat marge is op de begroting. Dit betekent evenwel niet dat het Comité P de 
gerealiseerde boni’s niet zal nodig hebben om de weddes van zijn personeel te kunnen blijven 
betalen. Integendeel, de gegenereerde boni’s zullen het mogelijk maken om de negatieve 
begrotingsresultaten in de toekomst aan te vullen. 

··············································  
6  Budgetrekening = bedrag van de begroting – totaalbedrag van de uitgaven (lopende en kapitaaluitgaven). 
7  Boni = bedrag van de budgetrekening + bedrag van eventuele inkomsten (financiële inkomsten, terugbetalingen, …). 
8  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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1.3.3 Uitgaven 

Op het vlak van het soort uitgaven ziet de uitsplitsing er voor 2021 als volgt uit: 

- 92,91% van de gerealiseerde begroting van het Comité P betreft personeelsuitgaven; 
- 2,65% voor het gebouw; 
- 3,72% voor alle andere werkingsuitgaven; 
- 0,72% voor kapitaaluitgaven. 

 

Wat de kapitaaluitgaven betreft, werden in 2021 op informaticavlak vooral de aankoop van 
Varonislicenties (voor de beveiliging van onze informatica-infrastructuur) en van MS Office 365-
licenties ingeschreven. 

Verdeling van de uitgaven 2021 

Lopende uitgaven Kapitaaluitgaven Gedane lopende 
uitgaven 

Gedane 
kapitaaluitgaven 

11 159 191,24 EUR 521 000,00 EUR 9 757 568,27 EUR 71 558,73 EUR 

Voornaamste posten lopende uitgaven 

Post Begrotingskrediet Uitgave Saldo 

I.A. Leden van het Vast 
Comité P 
      en griffier 

1 018 000,00 EUR 843 166,87 EUR 174 833,13 EUR 

I.B. Administratief personeel 2 895 000,00 EUR 2 676 132,69 EUR 218 867,31 EUR 

I.C. Personeel Dienst 
Enquêtes P 

6 365 000,00 EUR 5 611 593,84 EUR 753 406,16 EUR 

I.E. Gebouwen 300 000,00 EUR 260 130,56 EUR 39 869,44 EUR 

Kapitaaluitgaven 

Post Begrotingskrediet Uitgave Saldo 

II.EE. Gebouwen 10 000,00 EUR 0,00 EUR 10 000,00 EUR 

II.GG. Uitrusting en onderhoud 11 000,00 EUR 4 874,91 EUR 6 125,09 EUR 

II.JJ. Informatica en bureautica 100 000,00 EUR 66 683,82 EUR 33 316,18 EUR 

II.MM. Voertuigen 400 000,00 EUR 0,00 EUR 400 000,00 EUR 
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Controle en goedkeuring van de rekeningen 

De rekeningen 2020 werden door de commissarissen van de rekeningen geverifieerd en 
gecontroleerd. Zij dienden hun verslag in op 14 april 2021. De rekeningen 2020 werden dan door het 
Vast Comité P goedgekeurd tijdens zijn plenaire vergadering van 15 april 2021. In de loop van de 
maand juni 2021 (meer bepaald op 9 en 18 juni 2021) werden ze bovendien gecontroleerd door het 
Rekenhof, dat zijn verslag op 27 oktober 2021 aan het Comité P heeft overgemaakt. De Commissie 
voor de Comptabiliteit heeft de rekeningen 2020 van het Comité P goedgekeurd op 22 december 2021 
(DOC 55 2368/001). 

1.4 Partnerschappen 

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 Comité I, de Algemene 
inspectie van de federale politie en van de lokale politie, het Controleorgaan op de politionele 
informatie (COC), de Federale Ombudsman, enz. 

In 2021 was het Comité P lid van het Centrum voor Politiestudies. 

Op 5 februari 2021 hield het Comité P zijn jaarlijkse overlegvergadering met de directie van Unia 
(het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van racisme en discriminatie), 
ingevolge het samenwerkingsprotocol dat beide instellingen hebben gesloten. Er werd met name 
gesproken over Unia’s ‘position paper’ over politionele selectiviteit bij identiteitscontroles. Zoals 
bepaald in punt 2.2 van het protocol, heeft het Comité P de gedepersonaliseerde lijst overgemaakt 
van de klachten die het had ontvangen wegens een vermeende discriminerende behandeling door de 
politie op basis van een van de discriminatiecriteria waarvoor Unia bevoegd is. 

De jaarlijkse overlegvergadering met de directie van Myria (het Federaal Migratiecentrum) werd 
uitgesteld tot januari 2022; wat beide instellingen niet heeft verhinderd om samen te werken in 2021, 
zoals voorzien in het samenwerkingsprotocol dat ze zijn aangegaan. Op 26 april 2021 interviewden 
onderzoekers van de Dienst Enquêtes P immers de directeur van Myria en verscheidene van zijn 
medewerkers in het kader van het toezichtsonderzoek naar “Leiderschap en integriteit bij de 
luchtvaartpolitie (LPA)”. Dat gesprek ging over hun ervaringen en hun perceptie van de werking van 
de luchtvaartpolitie, in het bijzonder op het vlak van repatriëring. Er werden hen onder meer vragen 
gesteld over de risico’s op integriteitsschendingen voor de personeelsleden belast met de 
verwijderingen; het klachtenmanagement; de celinfrastructuur; het verwijderingsproces; de vorming 
(in het bijzonder over de omgang met kwetsbare groepen, slachtoffers van mensenhandel/mensen-
smokkel, verzoekers om internationale bescherming, enz.) en het etnisch profileren. De antwoorden 
van Myria werden verwerkt in het verslag over het toezichtsonderzoek9. 

Op 28 september 2021 had het Comité P een constructieve gedachtewisseling met het FIRM (het 
Federaal Instituut voor de rechten van de mens)10 over de aanbevelingen die het Comité tegen 
foltering (CAT) had geformuleerd met betrekking tot het gebruik van geweld door de politie, 
ingevolge de studie van het 4e periodiek rapport van België. 

Het Comité P heeft bovendien deelgenomen aan de maandelijkse vergaderingen van het 
“Mensenrechtenplatform” - het gemeenschappelijk overlegplatform dat instellingen samenbrengt 
die met een volledig of gedeeltelijk mandaat belast zijn met de eerbiediging van de rechten van de 

··············································  
9 https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/Leiderschap%20en%20integriteit%20bij%20de%20luchtvaartpolitie.pdf. 
10  Dat van start ging in februari 2021. 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/Leiderschap%20en%20integriteit%20bij%20de%20luchtvaartpolitie.pdf
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mens11. Het Comité P heeft er zijn verslag voorgesteld over het toezichtsonderzoek naar 
“Leiderschap en integriteit bij de luchtvaartpolitie (LPA)”. Een van de in 2021 besproken 
problematieken waarmee verschillende bij het platform aangesloten instellingen geconfronteerd 
worden, is de kwestie van het op poten zetten van het nationaal preventiemechanisme (NPM) 
foltering, in het verlengde van de ratificatie van het OPCAT12-protocol door België. Verschillende 
instellingen die lid zijn van het platform - waaronder het Comité P - zijn immers nauw betrokken bij 
de oprichting van dit nationaal preventiemechanisme. 

Begin juli 2021 verzocht de Franse défenseur des droits, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het 
IPCAN-netwerk (“Independent Police Complaints Authorities’ Network”13), het Comité P om een 
vragenlijst te beantwoorden die ontwikkeld is door een team van onderzoekers van de Faculteit 
Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Grenoble-Alpes, met de steun van het CNRS, en 
gefinancierd door de Franse défenseur des droits. Deze vragenlijst maakte onderdeel uit van een 
vergelijkende studie van de externe mechanismen die belast zijn met het toezicht op de politie-
diensten – “POLDEM” genoemd - en had betrekking op de volgende punten: de oprichting, het statuut 
en het mandaat van de organisatie; de aanwijzing van het hoofd van de organisatie; de ressources 
(staf) en de middelen van de organisatie; de klachtafhandeling; de competenties en de bevoegdheden 
van de organisatie; de opvolging van de beslissingen; de evaluatie van de doeltreffendheid van de 
instelling; en de coördinatie met andere actoren. Het Comité P heeft eind juli 2021 zijn bijdrage 
ingediend. 

Op 3 december 2021 nam het Comité P deel aan het 7e seminarie van IPCAN, dat focuste op het 
thema “externe en onafhankelijke mechanismen voor het toezicht op de politiediensten: werking, 
interacties en doeltreffendheid”. De eerste resultaten van bovengenoemde vergelijkende studie 
werden er voorgesteld en het Comité P behoort tot de goede leerlingen. Daarna volgden drie 
werksessies elkaar op: de eerste, over de plaats van de mechanismen voor extern toezicht in het 
nationale controlelandschap van de politiediensten; de tweede, over de garanties op het gebied van 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van deze mechanismen; en de derde, over de verwezenlijkingen 
en de obstakels met betrekking tot de doeltreffendheid van deze mechanismen. De voorzitter van 
het Comité P trad op als spreker tijdens de eerste werksessie en verstrekte toelichting over de 
specificiteit van de opdrachten van het Comité P en de reikwijdte van zijn optreden toe, evenals zijn 
concrete en functionele afstemming op de andere controlemechanismen en de nationale instellingen. 

  

··············································  
11  Met name: Unia, Myria, het College van Federale Ombudsmannen, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het Instituut voor 

de gelijkheid van vrouwen en mannen, de Médiateur de la Wallonie et de la fédération Wallonie-Bruxelles, de Ombudsmann 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft, de Kinderrechtencommissaris, de Délégué aux droits de l’enfant de la fédération 
Wallonie-Bruxelles, de nationale Commissie voor de rechten van het kind, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Comité I, de Hoge Raad voor de Justitie en de Centrale toezichtsraad voor 
het gevangeniswezen. In 2021 heeft het overlegplatform 2 nieuwe instellingen verwelkomd: het nationaal mensenrechten-
instituut en het Raadgevend comité voor Bio-ethiek. 

12  Het facultatief protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende 
behandeling of bestraffing (OPCAT) werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties in 2002 en 
is in werking getreden in 2006. België heeft dit facultatief protocol ondertekend op 24 oktober 2005, maar heeft het op heden 
evenwel nog niet geratificeerd; aangezien de ratificatie van het protocol de aanwijzing vereist van een of meer onafhankelijke 
nationale preventiemechanismen om foltering op nationaal niveau te voorkomen, met name door middel van een systeem 
van regelmatige bezoeken aan plaatsen waar zich personen bevinden die van hun vrijheid beroofd zijn. 
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-
cruel. 

13  Het “Independent Police Complaints Authorities’ Network” (IPCAN) is een informeel netwerk voor uitwisseling en 
samenwerking tussen 22 onafhankelijke nationale organen belast met het extern toezicht op veiligheidsdiensten. Deze 
organen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Unie, ontvangen en behandelen klachten tegen 
openbare veiligheidsdiensten, www.ipcan.org.   

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel
http://www.ipcan.org/
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Op 1 en 2 december 2021 nam een lid van de Dienst Enquêtes deel aan de 20e jaarlijkse professionele 
conferentie en algemene vergadering van EPAC/EACN (European Partners against Corruption14 
/European contact-point network against corruption). Verschillende thema’s met betrekking tot 
het bestrijden van corruptie en het toezicht op politie kwamen tijdens deze conferentie aan bod, 
onder meer: ontwikkelingen in Europees recht, het Europees Openbaar Ministerie (EOM); de herziene 
aanbevelingen van de OESO inzake anti-corruptie, nieuwe trends en uitdagingen; de actualisering 
door Europol van zijn corruptiebestrijdingsactiviteiten; de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
het openbaar ministerie en/of onderzoeksinstellingen; het verband tussen corruptie en nationale 
veiligheid; de heroverweging van de corruptiebestrijding en het politietoezicht voor de komende 
20 jaar – toekomstige prioriteiten en uitdagingen voor EPAC/EACN en zijn leden. Daarnaast werd de 
door een werkgroep ontwikkelde handleiding gepresenteerd met betrekking tot het bevorderen van 
integriteit en de preventie van corruptie. 

1.5 Bijdragen van het Comité P ter attentie van internationale 
instellingen die toezicht houden op de mensenrechten en 
opvolging van hun rapporten, conclusies en aanbevelingen 

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. Uit eigen beweging of op vraag van de regering 
(vooral via de FOD’s Justitie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken) 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 moesten sommige activiteiten van die instellingen die aanvankelijk 
gepland waren in 2020 worden verschoven naar 2021. Dit was met name het geval voor het onderzoek 
van de periodieke rapporten van België door het Comité van de Verenigde Naties inzake de uitbanning 
van rassendiscriminatie (CERD) en door het Comité van de Verenigde Naties tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing (CAT), die aanvankelijk waren gepland 
voor de zomer 2020. 

Drie Belgische staatsrapporten waaraan het Comité P meewerkte, werden in 2021 onderzocht door 
VN-organen: 

• het rapport van België dat geldt als 20e tot 22e periodieke verslagen aan het Comité van de 
Verenigde Naties inzake de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD), dat werd bestudeerd 
op 20 en 21 april 2021; 

• het rapport van België aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in het kader van 
het 3e Universeel Periodiek Onderzoek (UPO) aan België, dat plaatsvond op 5 mei 2021; en 

• het 4e periodiek verslag van België aan het Comité van de Verenigde Naties tegen foltering 
en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing (CAT), dat werd 
bestudeerd op 15 en 16 juli 2021. 

··············································  
14  EPAC (European Partners against Corruption) is een onafhankelijk netwerk van anti-corruptiediensten en politietoezicht-

houders van landen behorende tot de Raad van Europa. Het werd opgericht onder het Belgische voorzitterschap van de EU 
in 2001, www.epac-eacn.org. 

http://www.epac-eacn.org/
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Voorafgaand aan het onderzoek van deze rapporten, werd het Comité P meermaals door de FOD’s 
Justitie en Binnenlandse Zaken gevraagd om de cijfers over racisme en discriminatie en over 
mishandeling door de politie die het had verstrekt op het ogenblik van de opmaak van de respectieve 
staatsverslagen te updaten en aanvullende informatie mee te delen in antwoord op de vragen en 
aandachtspunten die aangeroerd zijn in de alternatieve verslagen voor de staatsrapporten. 

Het Comité P heeft kennisgenomen van de conclusies en aanbevelingen van de 3 bovengenoemde VN-
organen inzake politiediensten15 en neemt ze in overweging in het kader van zijn eigen activiteiten. 
De meeste van de geuite bezorgdheden zijn niet nieuw en vaak neemt de ene instelling ze van de 
andere over. Ze hebben meer bepaald betrekking op de volgende onderwerpen:  

• de mishandeling en het onrechtmatig gebruik van geweld door de politie, met bijzondere 
aandacht voor kwetsbare personen (zoals mensen behorend tot etnische minderheden, 
migranten, asielzoekers en geesteszieken) en voor de context van de manifestaties; 

• de behandeling van klachten tegen de politie; 
• de doeltreffendheid en de onpartijdigheid van de onderzoeken; 
• het ontbreken van precieze en actuele cijfers over politiegeweld (inclusief racistisch geweld) 

(zowel wat de klachten als wat de gerechtelijke vervolgingen ter zake betreft); 
• het toezicht op de repatriëringsoperaties; 
• de onvolledige toepassing van het tuchtrecht; 
• de identificatie van politieambtenaren; 
• de toegang tot een advocaat tijdens een bestuurlijke aanhouding; 
• het etnisch profileren en 
• de opleiding van politieambtenaren met betrekking tot het gebruik van dwang en 

politietechnieken. 

Reactie van het Vast Comité P op 2 vaak terugkerende aanbevelingen die rechtstreeks betrekking 
hebben op zijn werking en zijn opdracht 

Twee aanbevelingen die de internationale instanties die toezicht houden op de eerbiediging van de 
mensenrechten herhaaldelijk formuleren hebben rechtstreeks betrekking op de werking en de 
opdracht van het Comité P: de ene gaat over zijn operationele onafhankelijkheid en de andere over 
het vergaren van precieze en geactualiseerde gegevens over politiegeweld. 

- Met betrekking tot de onpartijdigheid van de onderzoeken naar aantijgingen van mishandeling 
en geweld zonder wettige reden door politieambtenaren 

Tijdens de onderzoekszitting van het 4e Belgische staatsrapport, op 15 en 16 juli 2021, uitte het 
Comité van de Verenigde Naties tegen foltering (CAT) nogmaals zijn bezorgdheid over de 
onafhankelijkheid van de controlemechanismen op de politiediensten (zowel het Comité P als de 
Algemene Inspectie en de diensten intern toezicht), vanwege de status van politieambtenaar of 
gedetacheerde politieambtenaar van de onderzoekers of bepaalde onderzoekers van deze controle-

··············································  
15  Cf. Concluding observations of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination on the combined twentieth to 

twenty-second periodic reports of Belgium (CERD/C/BEL/CO/20-22),   
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2FBEL%2FCO%2F20
-22&Lang=en; Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Belgium (A/HRC/48/8), https://daccess-
ods.un.org/tmp/2232837.82601357.html en Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and 
replies presented by the State under review – Belgium (A/HRC/48/8/Add. 1),   
https://daccess-ods.un.org/tmp/1138856.18746281.html; Concluding observations of the UN Committee against torture on 
the fourth periodic report of Belgium (CAT/C/BEL/CO/4), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ 
Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FBEL%2FCO%2F4&Lang=en. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2FBEL%2FCO%2F20-22&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2FBEL%2FCO%2F20-22&Lang=en
https://daccess-ods.un.org/tmp/2232837.82601357.html
https://daccess-ods.un.org/tmp/2232837.82601357.html
https://daccess-ods.un.org/tmp/1138856.18746281.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FBEL%2FCO%2F4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FBEL%2FCO%2F4&Lang=en
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mechanismen16. In zijn slotaanbevelingen herhaalde het CAT zijn aanbeveling dat er geen praktische, 
institutionele of hiërarchische link mag bestaan tussen de onderzoekers en de vermeende daders van 
de feiten17. 

Het Vast Comité P heeft zich in het verleden meermaals uitgesproken om uit te leggen dat zijn 
operationele onafhankelijkheid niet in het gedrang komt door het feit dat een deel van de leden van 
zijn Dienst Enquêtes gedetacheerd zijn vanuit de politiediensten en dat deze samenstelling 
integendeel absoluut noodzakelijk is voor de goede uitvoering van zijn opdrachten18. Het Vast 
Comité P wenst nogmaals te verduidelijken dat deze kritiek puur theoretisch blijft en brengt hierna 
de contouren van het statuut van de leden van zijn Dienst Enquêtes in herinnering: 

De leden van de Dienst Enquêtes P worden benoemd en afgezet door het Vast Comité P. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën van enquêteurs: enerzijds, de enquêteurs die definitief 
benoemd zijn in het statutaire organieke kader van de Dienst Enquêtes P (thans 1/3e van het 
personeel van de Dienst Enquêtes P) en anderzijds, de enquêteurs die tijdelijk benoemd zijn, voor 
een hernieuwbare termijn van 5 jaar, door detachering uit een politiedienst of een bestuur waarin 
ze minstens 5 jaar ervaring hebben opgedaan in functies die verband houden met de activiteiten van 
de politiediensten (thans 2/3e van het personeel van de Dienst Enquêtes P). 

Alle enquêteurs zijn onderworpen aan een statuut dat eigen is aan de Dienst Enquêtes P, verschillend 
van dat van de personeelsleden van de geïntegreerde politie, en goedgekeurd is door het parlement. 
De organieke wet van 18 juli 1991 en het statuut van de leden van de Dienst Enquêtes P voorzien 
verscheidene maatregelen om de operationele onafhankelijkheid te garanderen van de enquêteurs 
die gedetacheerd zijn uit een politiedienst. Zo is er geen praktische, hiërarchische noch institutionele 
band tussen de enquêteurs van de Dienst Enquêtes P en de gecontroleerde politieambtenaren. 

Deze gemengde samenstelling van de Dienst Enquêtes P houdt rechtstreeks verband met het soort 
van onderzoeken die hem worden toevertrouwd: toezichtsonderzoeken naar de werking van de 
politiediensten; klachtonderzoeken; en strafonderzoeken naar misdaden en wanbedrijven lastens 
politieambtenaren. 

De strafonderzoeken die aan de Dienst Enquêtes P worden toevertrouwd, zijn van nature uiterst 
delicaat of belangrijk. Denk maar aan het onderzoek naar de zaak-Chovanec of de zaak-Mawda. Voor 
die onderzoeken is het absoluut noodzakelijk te kunnen rekenen op enquêteurs die beschikken over 
een doorgedreven politionele opleiding, ervaring en expertise. Wanneer ze een strafonderzoek 
uitvoeren, werken de enquêteurs van de Dienst Enquêtes P uitsluitend voor rekening en onder het 
gezag van de gerechtelijke overheid die in alle onafhankelijkheid beslist over de opening van het 
onderzoek, de wijze waarop het wordt gevoerd en het gevolg dat eraan wordt voorbehouden. 

Om niet-strafonderzoeken tot een goed einde te brengen en voorstellen en realistische aanbevelingen 
te kunnen formuleren die uitvoerbaar zijn op het terrein, is niet enkel een grote beheersing van de 
politieorganisatie en van de politionele materies nodig, maar ook een expertise inzake onderzoek en 

··············································  
16  Cf. Summary record of the 1830th meeting of the CAT, during its seventy-first session, on 15 July 2021 (CAT/C/SR.1830, 

§13, p. 3),   
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fSR.1830&Lang=en. 

17  Cf. Concluding observations of the UN Committee against torture on the fourth periodic report of Belgium, 
(CAT/C/BEL/CO/4, p. 3, §8, b)), 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FBEL%2FCO%2F4&L
ang=en. 

18  Cf. in het bijzonder de informatie met betrekking tot de onafhankelijkheid en de doeltreffendheid van het toezicht van het 
Comité P die eind 2014 aan het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties (CAT) werd bezorgd in het kader van de 
tussentijdse opvolging van België, die werd opgenomen in het rapport van de Belgische Staat aan het CAT naar aanleiding 
van het gevolg dat werd gegeven aan de slotopmerkingen van het CAT betreffende het 3e periodiek verslag van België 
(Information received from Belgium on follow-up of the concluding observations, CAT/C/BEL/CO/3/Add. 1, point D “The 
oversight and monitoring body of the Police Service: Committee P”, §§39 until 70, https://daccess-
ods.un.org/tmp/6385843.7538147.html). 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fSR.1830&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FBEL%2FCO%2F4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FBEL%2FCO%2F4&Lang=en
https://daccess-ods.un.org/tmp/6385843.7538147.html
https://daccess-ods.un.org/tmp/6385843.7538147.html


 

 

28/127 

een zekere terreinervaring zodat men zich bewust is van de problemen die er zich voordoen. Bij 
gebrek hieraan dreigt het Comité P te evolueren naar een meer theoretische aanpak die onvoldoende 
verankerd zou kunnen zijn in de realiteit. Wanneer ze een toezichtsonderzoek of een klachtonderzoek 
uitvoeren, werken de enquêteurs van de Dienst Enquêtes P rechtstreeks en uitsluitend onder het 
gezag en de verantwoordelijkheid van het Vast Comité P. Het zijn dus steeds de 5 leden benoemd 
door de Kamer voor een mandaat van 6 jaar die, als college, in alle onafhankelijkheid beslissen over 
de onderzoeken die ze voeren, over de wijze waarop die onderzoeken worden gevoerd en over de 
conclusies en aanbevelingen die na afloop van die onderzoeken dienen te worden geformuleerd. De 
opgestelde verslagen zijn van de hand van het Vast Comité P en niet van zijn Dienst Enquêtes of een 
enquêteur in het bijzonder. 

In ieder geval wordt er bij de toebedeling van de opdrachten aan de enquêteurs van de Dienst 
Enquêtes P die gedetacheerd zijn uit de politie feitelijk rekening gehouden met hun herkomst uit een 
bepaalde dienst of een bepaald politiekorps. Het spreekt voor zich dat deze enquêteurs nooit belast 
zullen worden met een onderzoek binnen hun dienst of korps van oorsprong. 

- Met betrekking tot het gebrek aan precieze en geactualiseerde gegevens over politiegeweld 

Het Comité P heeft nota genomen van de aanbeveling van het CAT “to improve the system for 
collecting data and registering complaints pertaining to police violence, including when such 
violence is racially motivated, by ensuring that comprehensive, disaggregated statistical data are 
gathered on complaints, reports of violence and the excessive use of force, administrative and 
judicial inquiries, prosecutions, convictions and sentences handed down, decisions to discontinue 
criminal proceedings and decisions not to prosecute”19. Dat is een omvangrijke taak waaraan het 
Comité P zich sinds vele jaren wijdt en die de medewerking van een groot aantal actoren en het 
beheer van een aanzienlijke informatiestroom impliceert. 

Het Comité P nam ook als waarnemer deel aan 4 vergaderingen georganiseerd door de FOD Buiten-
landse Zaken over de opvolging van de aanbevelingen geformuleerd door de GRECO (de “Group of 
States against Corruption”) na afloop van de 5e evaluatiecyclus over de voorkoming van corruptie 
en de bevordering van integriteit binnen centrale regeringen (hoge ambten binnen de uitvoerende 
macht) en strafrechtelijke diensten – waaraan het in 2019 had bijgedragen. 

Op 3 december 2021 heeft de GRECO zijn compliance report aangenomen20. Dit rapport evalueert de 
maatregelen die de Belgische autoriteiten hebben genomen om uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport over de 5e evaluatiecyclus van België, dat op 
6 december 2020 door de GRECO was goedgekeurd. Van de 8 aanbevelingen van de GRECO inzake de 
voorkoming van corruptie en de bevordering van integriteit binnen de federale politie, werden slechts 
2 aanbevelingen met betrekking tot respectievelijk de human resources van de dienst CG/Integriteit 
en de actualisering van de deontogische code naar tevredenheid uitgevoerd. De overige 6 GRECO-
aanbevelingen werden niet uitgevoerd. Ze hebben betrekking op: de middelen om de stabiliteit van 
het leidinggevend kader van de federale politie te versterken; de integriteitstoetsing van kandidaten 
in het kader van mobiliteit en bevordering (inclusief naar mandaatfuncties) alsook op geregelde 
tijdstippen tijdens de loopbaan; het vaststellen van objectieve en transparante criteria om de 
mogelijkheden van nevenactiviteiten strikt te omlijnen en het opzetten van een effectief controle-
systeem; de invoering van een aangifteplicht voor vermogens/belangen bij directiefuncties en/of 
··············································  
19  Cf. Concluding observations of the UN Committee against torture on the fourth periodic report of Belgium, (CAT/C/BEL/CO/4, 

p. 3, §8, f),  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FBEL%2FCO%2F4&L
ang=en). 

20  Cf. Compliance report of Belgium following the fifth evaluation round “Preventing corruption and promoting integrity in central 
governments (top executive functions) and law enforcement agencies” (GrecoRC5(2021)11, https://rm.coe.int/fifth-
evaluation-round-preventing-corruption-and-promoting-integrity-i/1680a53b99). 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FBEL%2FCO%2F4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FBEL%2FCO%2F4&Lang=en
https://rm.coe.int/fifth-evaluation-round-preventing-corruption-and-promoting-integrity-i/1680a53b99
https://rm.coe.int/fifth-evaluation-round-preventing-corruption-and-promoting-integrity-i/1680a53b99
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bepaalde risicovolle functies bij de politie; de proactieve rol van het intern toezicht bij het leveren 
van een relevant algemeen overzicht van de statistische evolutie in tuchtzaken binnen de federale 
politie; en de verplichting voor de leden van de politie om hun hoedanigheid van politieambtenaar 
mee te delen wanneer ze het voorwerp uitmaken van een strafonderzoek of een strafrechtelijke 
veroordeling en/of om de bevoegde interne dienst van de geïntegreerde politie op de hoogte te 
brengen. De GRECO verwacht tegen 30 juni 2023 aanvullende informatie over de uitvoering van deze 
aanbevelingen. Het Comité P zal de tenuitvoerlegging van deze aanbevelingen van de GRECO van 
nabij blijven opvolgen. 

Op 28 april 2021 hadden de voorzitter en een vast lid van het Vast Comité P een onderhoud met de 
diensten van de Europese Commissie in het kader van de opmaak van het rapport over de 
rechtsstaat 2021 in België (“Rule of Law Report 2021 – Belgium”). Dit rapport maakt deel uit van 
het globale rapport over de situatie van de rechtsstaat in de Europese Unie. Het gesprek spitste zich 
onder meer toe op de rol van het Comité P als externe component van het systeem voor de melding 
van een veronderstelde integriteitsschending wanneer de veronderstelde integriteitsschending wordt 
gemeld door een politieambtenaar. 

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 essentieel vindt 
om ook 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 2021 die gepubliceerd zijn op onze website. 

2.1 Tien jaar aanbevelingen 

In de afgelopen jaren heeft het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten doorheen zijn onder-
zoeken naar de werking van politie-, inspectie- of handhavingsdiensten, naast heel wat goede 
praktijken, ook een groot aantal verbeterpunten geïdentificeerd. Deze verbeterpunten die kunnen 
bijdragen tot een betere doeltreffendheid, doelmatigheid en coördinatie van deze diensten met 
politiebevoegdheid of tot de wijze waarop zij hun taken kunnen uitoefenen zonder al te veel te raken 
aan de fundamentele rechten en vrijheden van burgers worden in fine van de onderzoeksverslagen 
geformuleerd als aanbevelingen. 

In de periode 2011-2020 werden 671 aanbevelingen geformuleerd voor politiediensten, politie-
overheden of het Parlement. 

Rekening houdend met hun actuele relevantie en de mate waarin de aanbevelingen kaderen in de 
prioriteiten van het Vast Comité P, werden 49 aanbevelingen waarvoor wetgevende initiatieven nodig 
zijn in een afzonderlijk overzicht gebundeld. Onderverdeeld in de drie criteria waaraan een 
kwalitatief functionerende politie moet voldoen, werden die aanbevelingen aangeboden overeen-
komstig de mate waarin ze respectievelijk bijdragen tot de democratische, gemeenschapsgerichte of 
integere werking. 

Het Vast Comité P dacht dat het nuttig zou kunnen zijn voor de parlementaire begeleidingscommissie 
om deze specifieke selectie van aanbevelingen van de afgelopen 10 jaar te bundelen omdat het 
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Parlement daarin enige actie kan ondernemen, via zijn wetgevende bevoegdheid of zijn interpellatie-
recht ten aanzien van de bevoegde minister. Dit overzicht werd op 19 januari 2022 besproken in de 
parlementaire begeleidingscommissie. 

2.2 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 tegelijker-
tijd 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 2021 werden door het Vast Comité P elf verslagen gefinaliseerd en vervolgens aan de parlementaire 
begeleidingscommissie overgemaakt. Acht van die verslagen konden publiek worden bekendgemaakt, 
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. 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; 

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

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; 

5. Steun en samenwerking tussen politiediensten en sociale inspectiediensten; 
6. Synthese van het opvolgingsonderzoek naar de aanbevelingen geformuleerd in het 

toezichtsonderzoek naar de laboratoria voor wetenschappelijke en technische politie met 
focus op sporenopname in de geïntegreerde politie binnen het fenomeen diefstallen in 
woningen; 

7. Opvolgingsonderzoek van bepaalde aanbevelingen opgenomen in het toezichtsonderzoek 
‘Eenheden van gespecialiseerde interventie’; 

8. Leiderschap en integriteit bij de luchtvaartpolitie (LPA). 

Het Vast Comité P startte in 2021 vijf nieuwe toezichtsonderzoeken, al dan niet op eigen initiatief, 
met name: 

1. De toepassing van naaktfouilleringen door de politiediensten; 
2. Beeldvorming en fenomeenanalyse bij de geïntegreerde politie betreffende geweld door de 

politie en betreffende geweld tegen de politie; 
3. Beeldvorming van de wijze waarop de lokale politiekorpsen de woonstcontrole uitvoeren; 
4. Problematiek inzake genegotieerd beheer van de publieke ruimte; 
5. De wijze waarop de AIG de controle uitoefent op de repatriëringen. 

Daarnaast werden eerder aangevatte onderzoeken verder afgewerkt en werden er ook kleinere, niet-
gepubliceerde, rapporten opgesteld die een antwoord gaven op punctuele vragen gesteld door de 
leden van de parlementaire begeleidingscommissie. 
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2.3 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 klachten21 die hem worden voorgelegd. Het Comité P krijgt ook 
regelmatig aanvragen van diverse gesprekspartners die wensen te beschikken over cijfergegevens 
rond bepaalde problematieken22. Deze gegevens dragen in grote mate bij tot de monitoring van de 
politiewerking en vergen in die zin permanente aandacht. 

Vanuit een streven naar voortdurende verbetering en gezien de vaststelling dat sommige statistische 
gegevens moeilijk te leveren en te interpreteren kunnen zijn, heeft het Vast 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 tabellen en grafieken in dit deel werden opgemaakt volgens hetzelfde 
stramien als het vorige jaarverslag. 

De telbasissen van vorig jaar bleven behouden. Met betrekking tot de cijfers over klachten die hierna 
weergegeven zijn, heeft het Vast Comité P ervoor gekozen om een duidelijk onderscheid te maken 
tussen de delen gewijd aan de analyse van: 

1. de kerncijfers, die een overzicht geven van alle klachten die rechtstreeks werden ingediend 
bij het Comité P gedurende het jaar 2021; 

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 2021 en voordat 
er een onderzoek was gevoerd; 

3. de beslissingen genomen door het Vast Comité P en de tijdens het afgelopen jaar vast-
gestelde 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 bespreken, vullen ze elkaar aan en dienen ze als dusdanig te worden gelezen. 

2.3.1 Kerncijfers 

2.3.1.1 Geheel van klachten 

In het volgende overzicht komen de klachten 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 hierna-
volgende 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 meegedeeld werd. De procedure wordt enkel opgestart op basis van een 
schriftelijk document. 

Onderstaande tabel geeft het aantal klachtdossiers weer die beheerd worden door de klachtensectie 
van het Comité P. 

 

··············································  
21  Onder klachten moet worden verstaan: zowel de klachten afkomstig van slachtoffers als de aangiften die worden ingediend 

door getuigen.  
22  Sommige thema’s worden verder in dit verslag geanalyseerd. 



 

 

32/127 

Verdeling van de geopende klachtdossiers per jaar – 2017-2021 

Klachten 2017 2018 2019 2020 2021 

Totaal 2733 2965 2646 3112 2793 

 

In 2021 heeft het Vast Comité P 2793 klachtdossiers geopend, dit is een daling van 10,25% ten 
opzichte van 2020 en dit aantal is vergelijkbaar met de jaren voor 2020. Het aantal ingediende 
klachten is een indicator die een gedeeltelijk beeld van de grieven van burgers over politiediensten 
schetst; het is ook de weergave van de geregistreerde activiteit zonder dat het Vast Comité P zich 
heeft uitgesproken over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van die klachten. 

Onderstaande tabel omvat indicatoren zoals het gemiddelde aantal maandelijks geopende 
klachtdossiers en het minimum- en maximumaantal geopende klachtdossiers. 

Indicatoren ter vergelijking van het aantal maandelijks geopende klachtdossiers – 2017-2021 

Indicatoren 2017 2018 2019 2020 2021 

Gemiddelde 228 247 221 259 233 

Minimum 182 212 185 174 190 

Maximum 269 286 259 311 272 

 

In 2021 bedroeg het gemiddelde aantal maandelijks geopende klachtdossiers 233. 

2.3.1.2 Politiekorpsen genoemd in de klachtdossiers 

In onderstaande tabel zijn de politiezones en -diensten weergegeven waartegen het Vast Comité P 
het meeste dossiers geopend heeft. Merk op dat er enkel rekening is gehouden met de klachten 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 recht-
streeks ingediend zijn bij de instelling. Het gaat bijgevolg om de weergave van de inkomende stroom 
per politiekorps zonder dat het Vast Comité P zich heeft uitgesproken over de ontvankelijkheid en 
de gegrondheid van deze klachten. 
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Evolutie van het aantal klachten per lokaal politiekorps 

In onderstaande tabel zijn de politiezones weergegeven waartegen het Comité P in 2021 het meeste 
klachten heeft ontvangen. Ter informatie, de gegevens zijn weergegeven voor de afgelopen vijf jaar. 

Politiezone 2017 2018 2019 2020 2021 

PZ Brussel-Hoofdstad/Elsene 199 214 170 229 280 

PZ Antwerpen 136 107 98 123 121 

PZ Gent 59 61 63 67 89 

PZ Brussel-Noord 65 60 48 68 77 

PZ Charleroi 69 71 75 66 60 

PZ Brussel-Zuid 77 96 77 71 58 

PZ Brussel-West 67 63 68 72 46 

PZ Luik 29 32 28 35 44 

PZ Aalst 16 27 20 30 34 

 

Het groter aantal klachten in de Brusselse regio wordt onder meer verklaard door het groot aantal 
manifestaties die er regelmatig plaatsgrijpen. Zo bijvoorbeeld kreeg het Comité P in 2021 bijna 
honderd klachten in het kader van manifestaties in Brussel tegen de maatregelen genomen in het 
kader van de Covid-19-pandemie. 

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 2017 2018 2019 2020 2021 

Federale wegpolitie 64 65 43 35 36 

Federale ondersteunende diensten (CIC, 
Interventiekorps, …)23 -  8 24 41 27 

Federale gerechtelijke politie 39 32 26 33 21 

Federale spoorwegpolitie 22 20 15 33 20 

Federale luchtvaartpolitie 31 33 28 23 19 

 

  

··············································  
23  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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2.3.1.3 Beslissingen inzake oriëntatie 

Wanneer een dossier georiënteerd wordt, zijn er verschillende mogelijkheden: de behandeling van 
het dossier kan worden beëindigd zonder verder onderzoek24, het dossier valt niet binnen de 
bevoegdheidssfeer25 van de instelling en wordt desgevallend overgemaakt aan de bevoegde instantie 
voor verdere afhandeling of het dossier krijgt de oriëntatie ‘voor onderzoek’. 

Aan elk klachtdossier 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. 

Nu deze inleidende opmerking gemaakt is, herinneren we eraan dat er twee grote categorieën van 
oriëntaties worden onderscheiden: 

1) de afsluitingen zonder verdere tussenkomst van het Vast Comité P zelf: dit zijn de klachten 
die niet tot het wettelijke bevoegdheidsdomein van het Comité P behoren, de kennelijk 
ongegronde klachten, de klachten die reeds behandeld worden door een andere dienst en, 
tot slot, de klachten die voor autonome afhandeling overgedragen worden aan de dienst 
intern toezicht van het betrokken politiekorps; 

2) de dossiers waarvoor, op basis van de uitvoering van onderzoeksdaden, een beslissing wordt 
genomen door het Vast Comité P. Het onderzoek kan dan gevoerd worden door de Dienst 
Enquêtes P of de diensten intern toezicht van de lokale of de federale politie. 

Het zijn in principe de dossierbeheerders van de klachtencel die in elk klachtdossier een voorstel 
doen van oriëntatie. Deze voorstellen worden wekelijks op een plenaire vergadering door de vijf 
vaste leden besproken, gevalideerd of bijgestuurd. 

Met betrekking tot de klachten die het voorwerp van onderzoek uitmaken26, 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.27 

  

··············································  
24  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 verder niet meer tussen te 
komen wanneer de klager onvindbaar is, weigert mee te werken of afziet van zijn klacht. Deze beslissing wordt met redenen 
omkleed en schriftelijk ter kennis gebracht van de klager. 

25  Bijvoorbeeld een klacht tegen een burgemeester, een magistraat, … 
26  Door de dienst intern toezicht van het korps of van de politiedienst of door de Dienst Enquêtes van het Comité P. 
27  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, https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/07/18/1991009963/justel#LNK0004). 

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/07/18/1991009963/justel#LNK0004
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De volgende verdeling omvat de voornaamste categorieën. 

Types van oriëntatie 2020 2021 

Voor autonome afhandeling toevertrouwd aan de politiedienst 23,3% 22,7% 

Voor onderzoek toevertrouwd aan de dienst intern toezicht van een 
politiedienst28 22,4% 26,2% 

Voor onderzoek toevertrouwd aan de Dienst Enquêtes P 8,5% 6,3% 

Tot beschikking overgemaakt aan de gerechtelijke overheid 13,2% 11,9% 

Tot beschikking overgemaakt aan de hiërarchische of tuchtrechtelijke 
overheid 4,7% 6,8% 

 

In 2021 werd een deel van de dossiers toevertrouwd aan de politiediensten: 22,7% voor autonome 
afhandeling en 26,2% voor onderzoek door de dienst intern toezicht. Aan de Dienst Enquêtes P werd 
in 2021 6,3% van de rechtstreeks bij het Comité P ingediende klachten toevertrouwd. Wanneer het 
strafbare feiten betreft, worden de dossiers tot beschikking overgemaakt aan de gerechtelijke 
overheid, dit was in 2021 het geval voor 11,9% van de dossiers. 

Het Vast Comité P beslist achteraf zelf over de gegrondheid van de klachten die zijn toevertrouwd 
aan zijn Dienst Enquêtes en over de klachten die voor onderzoek zijn toevertrouwd aan een dienst 
intern toezicht van een politiedienst, op basis van de onderzoeksrapporten die hem worden 
meegedeeld. 

2.3.2 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 
woorden om hun perceptie van de politiediensten. Voor het Vast Comité van Toezicht op de politie-
diensten is het belangrijk om de grieven te analyseren zoals ze zijn gemeld, om verslag te kunnen 
uitbrengen over het beeld van de waargenomen werking29, de waargenomen doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de politiediensten. 

Deze analyse is verricht op een deel van de klachten van 2021, ze stoelt op 1932 klachten30 die voor 
onderzoek werden overgemaakt aan een toezichthoudende dienst31 of aan andere bevoegde 
overheden (gerechtelijke, tuchtrechtelijke, hiërarchische). Alle in deze rubriek weergegeven 
tabellen en gegeven toelichting is dus gebaseerd op deze selectie van klachten. 

  

··············································  
28  Het Vast Comité P vraagt aan de dienst intern toezicht van het betrokken politiekorps om de aangevoerde feiten te 

onderzoeken en hem de resultaten en conclusies van het onderzoek te bezorgen om daarna zelf een beslissing te nemen in 
het dossier. 

29  Het Vast Comité P is zich ervan bewust dat het geheel van deze klachten niet zal leiden tot de vaststelling van disfuncties. 
30  Op een totaal van 2793 klachten ontvangen in 2021. 
31  Door een dienst intern toezicht van een politiekorps, door de Dienst Enquêtes van het Comité P. 
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2.3.2.1 Tekortkomingen en/of strafbare feiten 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 of strafbare 
feiten die worden gemeld in de klachten die voor deze analyse in aanmerking zijn genomen. Elke 
categorie wordt daarna afzonderlijk besproken. 

Voornaamste categorieën 2020 (%) 2021 (%) 

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

89,6% 91% 

Tekortkomingen inzake de attitude 85,1% 80,2% 

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

Strafbare feiten 17,5% 15,6% 

 
In een klacht kunnen verscheidene feiten worden gemeld32. 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 2021 werden voor de 1932 klachten waarop deze analyse gebaseerd is 3678 tekortkomingen of 
feiten gemeld. 

De meldingen betreffen hoofdzakelijk tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het 
aanwenden van de bevoegdheden (91%) en tekortkomingen inzake de attitude (80,2%). De tekort-
komingen van organisatorische of structurele aard vertegenwoordigen het overige deel van de 
gemelde feiten (2,6%). 

Terwijl in 2020 een stijging werd vastgesteld van de strafbare feiten33, vertonen deze dit jaar een 
daling van 1,9% ten opzichte van het vorige jaar, waardoor het aantal gemelde strafbare feiten zich 
weer situeert op het niveau van het jaar 2019. 

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

  

··············································  
32  De categorieën mogen dus niet worden opgeteld. 
33  De klachten waarin strafbare feiten onder de aandacht worden gebracht, worden overgemaakt aan de gerechtelijke 

overheden. 
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2.3.2.1.1 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 

2020 (%) 2021 (%) 

Niet uitvoeren van de taken 29,2% 30,8% 

Overschrijden of afwenden van de bevoegdheden 29,9% 30,1% 

Slecht uitvoeren van de taken 21,6% 23,4% 

Niet naleven van de procedures 8,9% 6,7% 

 
In de categorie van feiten omtrent taakuitvoering en 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 werk34; 

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. 

2.3.2.1.2 Tekortkomingen inzake de attitude 
 

Tekortkomingen inzake de attitude 2020 (%) 2021 (%) 

Met betrekking tot het niet-verbale gedrag 43,1% 43,6% 

Met betrekking tot het verbale gedrag 34,8% 30,6% 

Met betrekking tot de manier waarop de 
dienstmiddelen worden ingezet 

2,2% 1,8% 

Met betrekking tot de aanwending van de 
hoedanigheid 

1,6% 1,5% 

Met betrekking tot het voorkomen 1,8% 1,3% 

Pesterijen en ongewenst gedrag op het werk 0,6% 0,7% 

Gebruik van alcohol, medicijnen, tabak en drugs 0,4% 0,3% 

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

Met betrekking tot beroepsonverenigbaarheden 0,3% 0,2% 

··············································  
34  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. 
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De tekortkomingen inzake de attitude 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, net als in 2020, in een 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 taak-
uitvoering. 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 een op de tien klachten melden burgers ook een agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik35. 
Vorig jaar werd dit type van attitude gemeld in zowat een op de vijf klachten. 

2.3.2.1.3 Tekortkomingen van organisatorische of structurele aard 
 

Tekortkomingen van organisatorische of structurele 
aard 

2020 (%) 2021 (%) 

Met betrekking tot de interne organisatie 1,3% 2,5% 

Ten aanzien van andere overheden en/of diensten 0,3% 0,1% 

 
Organisatorische of structurele tekortkomingen 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. 

2.3.2.1.4 Strafbare feiten 

Wanneer in de klachten strafbare feiten worden gemeld, worden deze aan de gerechtelijke 
overheden gestuurd. Omwille van de leesbaarheid omvat onderstaande tabel niet alle gemelde 
strafbare feiten maar beperkt hij zich tot de voornaamste feiten36. 

Strafbare feiten 37 2020 (%) 2021 (%) 

Opzettelijke slagen en verwondingen 9,1% 6,5% 

Willekeurige vrijheidsberoving 1,5% 2,1% 

Schending van het beroepsgeheim 1,0% 1,7% 

Andere 5,9% 5,3% 

 

··············································  
35  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. 

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

37  Het gaat om klachten ingediend bij het Comité P in 2021 die een oriëntatie “overgemaakt aan de gerechtelijke overheden” 
hebben gekregen gelet op de strafrechtelijke aard van de gemelde feiten. 
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Aangezien opzettelijke slagen en verwondingen strafbare feiten zijn, worden deze klachten 
overgemaakt aan de bevoegde gerechtelijke overheden. Deze categorie onderscheidt zich van de 
niet-naleving van het legaliteits-, subsidiariteits- of proportionaliteitsbeginsel bij het aanwenden van 
dwang wanneer de klacht geen gewag maakt van strafbare 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. Slagen en verwondingen vertegenwoordigen 6,5% van de feiten gemeld in 
de klachten die voor deze analyse in aanmerking zijn genomen, wat een daling is ten opzichte van 
de vorige jaren. Deze vaststelling kan ten dele worden verklaard door het feit dat sommige types van 
manifestaties38 die aanleiding geven tot meer klachten over slagen en verwondingen niet meer 
hebben plaatsgevonden. 

2.3.2.2 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 functionaliteiten 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 2020 en 202139. 

Basisfunctionaliteiten van politie vermeld in de klachten (%), 2020-2021 

 

 

··············································  
38  Bijvoorbeeld de manifestaties van de ‘gele hesjes’. 
39  In sommige klachten is de functionaliteit niet altijd vermeld/identificeerbaar of doen de gemelde feiten zich bijvoorbeeld voor 

in de privésfeer.  
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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. 

De functionaliteit interventie wordt geïdentificeerd in bijna een derde van de klachten. Bij dit type 
van klachten worden hoofdzakelijk gewelddaden 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 derde van de feiten 
die gemeld worden in de klachten met betrekking tot de functionaliteit interventie. Daarna volgen, 
in een vijfde van de klachten, 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. 

De contexten zijn dezelfde als in 2020: (al dan niet familiale) geschillen, aanhoudingen of controles 
(identiteits- of wegcontroles) maken de top 3 uit van de contexten die in deze klachten worden 
geïdentificeerd. Bij deze interventies kan het nodig zijn om dwang aan te wenden, die wordt gemeld 
omdat ze als niet-proportioneel en/of onrechtmatig wordt ervaren. Sinds 2020 en het ontstaan van 
de gezondheidscrisis en de maatregelen die ermee gepaard gaan, wordt het Comité P geconfronteerd 
met zowel klachten waarin melding wordt gemaakt van interventies die als overmatig worden 
aangevoeld40 als klachten waarin een zekere laksheid41 van de politieambtenaren op de korrel wordt 
genomen. Het specifieke punt van het beheer van de protestbewegingen gelinkt aan Covid-19 of 
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 (14,4%), heeft net zoals in 2020 een derde van de gemelde feiten 
betrekking op het weigeren te akteren, gevolgd door meldingen over het onjuist, onnauwkeurig of 
niet pertinent uitvoeren van taken, het agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik en een 
partijdige, niet-neutrale of ongelijke behandeling. 

Bij deze klachten hebben de terugkerende problematieken betrekking op het ouderlijk gezag en het 
niet meegeven van (een) kind(eren) aan een van de ouders, intrafamiliaal geweld, aanhoudende 
burenruzies. In bijna een derde van de gevallen wordt de op het onthaal aanwezige personeelsleden 
een partijdige houding42 in een burgerlijk geschil verweten. 

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. 

··············································  
40  Bijvoorbeeld voor het niet of niet correct dragen van het masker en interventies naar aanleiding van meldingen wegens niet-

naleving van de op dat ogenblik geldende maatregelen (houden van privéfeestjes, niet-naleving van de sluitingsuren in de 
horeca, …). 

41  De politieambtenaren zouden niet of laat hebben opgetreden naar aanleiding van klachten wegens niet-naleving van de 
gezondheidsmaatregelen, de politieambtenaren droegen zelf geen masker, … 

42  Leden van het onthaal wordt bijvoorbeeld verweten dat ze de klager beoordelen, commentaar leveren of nog de situatie 
minimaliseren. 
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Deze functionaliteit is geïdentificeerd in 12,8% van de in dit deel vermelde klachten. In dit type van 
klachten melden de klagers voornamelijk een agressief verloop van politiecontroles of -acties. Er is 
meer sprake van agressief taalgebruik en overijver. Dit soort klachten wordt voornamelijk ingediend 
naar aanleiding van onmiddellijke inningen, individuele controles en interventies voor verkeers-
ongevallen met stoffelijke schade. 

Sinds 2020 handelen heel wat klachten betreffende deze functionaliteit in het bijzonder over het 
niet dragen van het masker door de optredende politieambtenaar, naast de betwisting van de vast-
gestelde inbreuken op de wegcode. 

De klagers klagen ook aan dat het werk onjuist, onvolledig uitgevoerd is, meer bepaald geldt dit voor 
de overijver bij takelingen. Net zoals in 2020, zijn sommige klagers in deze specifieke context 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 8,5% van de in dit deel vermelde 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. 

De voornaamste tekortkomingen die de wijkagent worden verweten blijven een partijdige, niet-
neutrale houding of een ongelijke behandeling; niet tussenkomen, niet optreden, niet ter plaatse 
gaan en de taak onnauwkeurig of niet correct uitvoeren gevolgd door het weigeren te akteren. 

De gehekelde feiten spelen zich voornamelijk af bij woonstcontroles en bij het beheer van intra- en 
extrafamiliale conflicten. Meer in het bijzonder wat de domiciliëringskwesties betreft, handelen 
verscheidene klachten over de domiciliëring of de ambtshalve schrapping, wat financiële gevolgen 
kan hebben voor de betrokkenen. De klagers stellen de verantwoordelijkheid van de wijkagent aan 
de kaak terwijl deze laatste wel een (al dan niet gunstig) verslag opstelt met zijn 
vaststellingen/bedenkingen (maar de eindbeslissing wordt genomen door de gemeente). 

Met betrekking tot de burgerlijke geschillen en meer bepaald de aanhoudende burenruzies wordt de 
nadruk vooral gelegd op de informatiestroom tussen de wijkwerking en de andere functionaliteiten 
(meer bepaald de interventie). 

De functionaliteit recherche en onderzoek is geïdentificeerd in 6,3% van de klachten. Deze 
functionaliteit heeft betrekking op de strafonderzoeken die worden gevoerd door de politiediensten 
onder het gezag van een magistraat. De gemelde feiten houden voornamelijk verband met het 
onjuist, onvolledig, onverzorgd of niet pertinent uitvoeren van de taak, alsook een partijdige, niet-
neutrale houding of een ongelijke behandeling. De gemelde feiten zouden zich meer bepaald hebben 
voorgedaan naar aanleiding van (betwiste) huiszoekingen en tijdens verhoren. 

De functionaliteit genegotieerd beheer van de publieke ruimte is geïdentificeerd in 4% van de 
klachten. 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 actie-
terrein 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. 
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Deze klachten gaan vooral over de niet-naleving van het legaliteits-, proportionaliteits- en 
subsidiariteitsbeginsel in de context van crowd management door de politie, hoofdzakelijk tijdens 
manifestaties maar ook tijdens of na voetbalwedstrijden. 

Een deel van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte, meer specifiek het beheer van 
manifestaties, maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke opvolging in het punt betreffende de 
thematische analyses in het deel Observatorium van dit verslag. 

Tot slot, wordt politionele slachtofferbejegening43 als functionaliteit het minst vaak geïdentificeerd 
in de klachten in 2021. 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 van 
het (de) personeelslid(leden) in het beheer van het dossier. 

2.3.3 Klachtonderzoeken door de Dienst Enquêtes P 

In 2021 heeft het Vast Comité P 2793 klachtdossiers geopend op basis van rechtstreeks bij het 
Comité P gemelde klachten. Van alle klachtdossiers die het voorwerp van onderzoek hebben 
uitgemaakt, werden er 176 (6,3%) aan de Dienst Enquêtes P toegewezen tegenover 8,5% in 2020. 

Hoewel het percentage dossiers toevertrouwd aan de Dienst Enquêtes P afgenomen is tussen 2020 en 
2021, dient te worden opgemerkt dat in 2020 het aantal dossiers toevertrouwd aan de Dienst Enquêtes 
(264) hoger lag dan alle vorige jaren. Ondanks deze daling blijft het aantal dossiers dat in 2021 werd 
toevertrouwd aan de Dienst Enquêtes groter dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar (160) en 
zijn de verhoudingen vrij gelijk aan de vorige jaren (met uitzondering van 2020). 

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 onderzoeks-
methodes, (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. 

De klachten die voor onderzoek zijn overgemaakt aan een politiedienst worden nauw opgevolgd op 
het niveau van het Comité P. In 2021 heeft het Vast Comité P om de tussenkomst van de Dienst 
Enquêtes verzocht in het kader van de afsluiting van 71 dossiers die aanvankelijk voor onderzoek 
toevertrouwd waren aan de dienst intern toezicht van een politiedienst (meer bepaald klachten 
ingediend in het kader van een specifieke manifestatie). Op die manier werd gebruik gemaakt van 
de expertise van de leden van de Dienst Enquêtes zowel met betrekking tot de inhoud als met 
betrekking tot de vorm van het dossier, wat volledig aansluit bij de marginale controle van de 
klachtafhandeling die het Vast Comité P sinds verscheidene jaren heeft ingevoerd en bij de wil van 
het Vast Comité P om in te staan voor een kwaliteitsvolle opvolging van de klachten die voor 
onderzoek worden toevertrouwd aan de diensten intern toezicht. 

Tevens in het kader van de klachtafhandeling, buiten de dossiers die hem voor onderzoek worden 
toevertrouwd, wordt de Dienst Enquêtes vaak door het Vast Comité P aangezocht om advies te geven 
omtrent de oriëntatie die moet worden voorbehouden aan een klacht of om meer precieze informatie 
aan te leveren of meer gerichte opzoekingen te doen. 

··············································  
43  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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2.3.4 Beslissingen: voornaamste redenen voor afsluiting en analyse van de 
vastgestelde disfuncties na onderzoek door het Vast Comité P 

Deze rubriek geeft het aantal klachtdossiers weer dat het Vast Comité P44 in 202145 na onderzoek 
heeft afgesloten, alsook een overzicht van de beslissingen die werden genomen. Daarna worden de 
dossiers besproken waarvoor een disfunctie werd vastgesteld. 

In 2021 heeft het Comité P 1305 klachtdossiers afgesloten (tegenover 1466 dossiers in 2020, 
1315 dossiers in 2019 en 1286 in 2018). Deze afsluitingen46 hadden voor 41,2% betrekking op dossiers 
geopend in 2021, 52,9% handelde over dossiers geopend in 2020, in 3,1% was het dossier geopend in 
2019 en het restpercentage betrof oudere dossiers.47  

De voornaamste redenen tot afsluiting van een dossier zijn weergegeven in onderstaande grafiek. 

Voornaamste redenen voor de beslissingen tot afsluiting en maatregelen genomen in 2020-2021 

 
Van al deze afgesloten dossiers heeft 72,3% geleid tot een beslissing afwezigheid van disfunctie, heeft 
9,6% geleid tot de vaststelling van een disfunctie en konden in 6% van de gevallen de niet-strafbare 
feiten onvoldoende worden bewezen. De betrokken politiekorpsen hebben aan het Comité P gemeld 
dat ze een ordemaatregel hadden genomen in 13% van de gevallen; 7,9% van de dossiers waren al 
behandeld of werden overgemaakt aan de gerechtelijke overheid en in 3,2% van de gevallen heeft 
het Vast 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. 

  

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

in de dossiers die hen zijn toevertrouwd. 
45  Ongeacht de openingsdatum van het dossier. 
46  Het gaat om de ventilatie van de afgesloten dossiers volgens het jaar van opening, zijnde ten opzichte van 1305 dossiers. 
47  Deze percentages worden ter informatie meegegeven. Deze percentages kunnen niet worden vergeleken met die van de 

vorige jaren omdat de telbasis elk jaar verschillend is: ze stemt overeen met het aantal dossiers die zijn afgesloten in het 
beschouwde jaar (in 2021, 1305 dossiers, in 2020, 1466 dossiers, in 2019, 1315 dossiers, …). 
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2.3.4.1 Analyse van de vastgestelde disfuncties 

In dit punt is er enkel sprake van de klachten waarvoor het Vast Comité P, in 2021, heeft besloten 
tot het bestaan van een individuele en/of organisatorische disfunctie en worden hieromtrent enkele 
opmerkingen geformuleerd48. Dit was het geval voor 143 klachten49; dit zijn er 37 minder dan in 2020. 
Het aantal afgesloten dossiers werd vorig jaar beïnvloed door het het feit dat er 47 dossiers van 2018 
gelijktijdig werden afgesloten omdat zij betrekking hadden op dezelfde gebeurtenis, met name de 
manifestatie van de ‘gele hesjes’ waarbij er disfuncties werden vastgesteld. 

Van de huidige 143 klachten waarin minstens één disfunctie werd vastgesteld, hadden er 19 
betrekking op de gezondheidscrisis (buiten manifestaties50). Het gaat onder meer over de afsluiting 
van in 2020 ingediende klachten die hebben geleid tot de vaststelling van disfuncties. In twee 
gevallen ging het om politieambtenaren die de naam hadden bekendgemaakt van de klager die bij 
de politie een melding deed over het niet naleven van de geldende gezondheidsmaatregelen. In twee 
andere gevallen werd de aandacht gevestigd op de gebrekkige communicatie aan de klager over de 
geldende maatregelen in de gezondheidscontext. In één geval annuleerde een politieambtenaar een 
afspraak voor het indienen van een vermoedelijk niet-dringende klacht, daarbij verwijzend naar de 
gezondheidscontext. 

Meer in het algemeen betroffen de gemelde feiten in alle 143 dossiers onder andere een partijdige, 
niet-neutrale houding of een ongelijke behandeling in 15% van de geanalyseerde dossiers, met name 
tijdens politie-interventies in het kader van geschillen tussen burgers. Ongeveer een op de 10 dossiers 
die leidden tot de vaststelling van een disfunctie wees op de niet-naleving van het legaliteits-, 
proportionaliteits- of subsidiariteitsbeginsel bij de aanwending van dwang, voornamelijk tijdens of 
na individuele controles. Dit is een significante daling ten opzichte van de bevindingen in het 
jaarverslag 2020. Dit wordt onder meer verklaard door het feit dat veel dossiers die in 2020 werden 
afgesloten betrekking hadden op klachten die in 2018 waren ingediend in het kader van de 
manifestaties van de ‘gele hesjes’. 

Bij de vrijheidsberoving komt ook de niet-naleving van de procedures naar voren: deze categorie 
verwijst voor een deel naar het niet eerbiedigen van de rechten van de aangehouden personen51. 

Een vijfde van de geanalyseerde dossiers die hebben geleid tot de vaststelling van een disfunctie in 
2021 betrof feiten van weigeren te akteren, voornamelijk aan het onthaal maar ook tijdens inter-
venties of bij het doen van vaststellingen bij verkeersongevallen. De situaties zijn net zo divers als 
de voorgaande jaren: het niet opmaken van een proces-verbaal bij een interventie, het weigeren om 
klachten te akteren in het kader van (intra- of extrafamiliale) geschillen aan het onthaal van het 
commissariaat of door de wijkagent52. 

Aanhoudende burenruzies liggen nog vaak ten grondslag aan klachten wegens weigeren te akteren. 
Na onderzoek blijkt vaak dat de communicatie en de informatiestroom tussen de diensten 
(wijkwerking, interventie, verkeer, etc.) voor verbetering vatbaar zijn. Er werden enkele gevallen 
opgemerkt waarin de burger zich aanmeldde voor feiten (bedreigingen, intimidatie, enz.) gepleegd 

··············································  
48  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. 
49  Dit cijfer kan niet worden vergeleken met de grafiek van de voornaamste redenen voor afsluiting na onderzoek: in die grafiek 

kunnen verscheidene redenen aanleiding geven tot een beslissing 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. 

50  Deze klachten maken het voorwerp uit van een specifieke analyse in punt 1.4 van het observatoriumrapport. 
51  Verzoek om medische bijstand, bellen naar een vertrouwenspersoon, recht op een maaltijd, … 
52  In sommige gevallen werd bijvoorbeeld de voorkeur gegeven aan andere middelen dan de klachtneerlegging. 
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met behulp van informaticamiddelen. Het komt voor dat de onthaalbeambte mensen wegstuurt door 
een gebrek aan kennis van de procedures wanneer de materies complexer en/of recenter zijn, zoals 
computercriminaliteit. In één geval werd een burger doorverwezen tussen politiezones om redenen 
van toegankelijkheid. De kwestie van de doorverwijzing bestond al vóór de gezondheidscrisis53; de 
initiatieven die steeds meer politiezones nemen, onder meer het maken van afspraken, het 
doorverwijzen van niet-dringende klachten of het doorverwijzen van mensen die niet op het 
grondgebied van de zone gedomicilieerd zijn, zouden in de toekomst echter tot meer van dergelijke 
klachten kunnen leiden. 

Een opmerkelijk punt dit jaar betreft de afgesloten dossiers die hebben geleid tot de vaststelling van 
een disfunctie in de privésfeer van personeelsleden van de politiediensten. Het gaat om elf dossiers. 
De gemelde feiten waren onder andere bedreigingen, een probleem van agressieve, dreigende of 
intimiderende houding, tekortkomingen in de aanwending van de professionele hoedanigheid of het 
overschrijden of afwenden van de bevoegdheden. Merk op dat verscheidene dossiers verband houden 
met moeilijke scheidingen. Een dossier had betrekking op beroepsonverenigbaarheden waarin 
meerdere politieambtenaren een nevenactiviteit (commerciële) activiteit hadden die niet in 
overeenstemming was met de ter zake geldende regels. 

Op het vlak van de basisfunctionaliteiten54 van politie springt bij de afgesloten dossiers die hebben 
geleid tot de vaststelling van een disfunctie vooral de interventie naar aanleiding van individuele 
controles, het onthaal en het verkeer in het oog. Bij bepaalde individuele controles kan dezelfde 
bedenking als vorig jaar worden gemaakt: een door de klager als agressief ervaren individuele 
controle leidt tot een escalatie en, in fine, tot een aanhouding. 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 
voorrang te geven aan de principes van neutralisering van risicosituaties (op geweld) en van de-
escalatie. 

De politiekorpsen waarvoor een individuele en/of structurele disfunctie werd vastgesteld, zijn zeer 
divers. We merken op dat zeven dossiers respectievelijk de politiezones Antwerpen en Gent 
betroffen, vijf dossiers de politiezone Brussel-Noord, vier de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene, 
drie respectievelijk de politiezones Machelen-Vilvoorde en de regio Turnhout. 

2.4 Marginale controle van de klachtafhandeling 

2.4.1 Situering 

Het Vast Comité P heeft zijn visie op klachtafhandeling systematisch toegelicht in zijn laatste jaar-
verslagen. 

In overeenstemming met de filosofie van de ministeriële rondzendbrief CP355 en overwegende dat, 
volgens artikel 10 van zijn organieke wet, het Comité P geen “eerstelijnsklachtenbureau” is, worden 
de klachten zo veel mogelijk doorgestuurd om afgehandeld te worden door de betrokken 
politiedienst, en dit om de leidinggevenden te responsabiliseren voor het klachtenmanagement als 
essentieel onderdeel van de organisatieontwikkeling. Om die reden moet het Comité P, gezien zijn 

··············································  
53  De doorverwijzing tussen zones volgens het criterium van de domiciliëring en/of de plaats waar de feiten gepleegd zijn. 
54  In dezelfde klacht kunnen verscheidene functionaliteiten worden vermeld. 
55  Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 

niveaus, BS 21 april 2011. 
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observatoriumfunctie, kunnen rekenen op politiediensten die op dit vlak efficiënt en plichtsgetrouw 
verslag uitbrengen. 

2.4.2 Methodologie 

Om een geactualiseerd beeld te krijgen van de (autonome) klachtafhandeling binnen de 
geïntegreerde politie, werd in 2017 een grootschalig onderzoek opgestart. De eerste fase van dat 
onderzoek werd gevoerd in 48 lokale politiezones en bij de federale politie. Het eindresultaat van 
het onderzoek werd gepubliceerd in het jaarverslag 2019 van het Comité P. Nadat de leidinggevenden 
van de politiezones hadden kunnen kennisnemen van de bekendgemaakte resultaten van de eerste 
fase, werd in 2020 een tweede onderzoeksfase opgestart. In deze tweede fase, waarbij het onderzoek 
werd voortgezet in een aantal politiezones die geen deel uitmaakten van het aanvankelijke staal, 
was het de bedoeling om meer de nadruk te leggen op de klachtafhandeling sensu stricto. De 
gehanteerde methodologie bleef wel dezelfde, met name op basis van de analyse van 3 klachtdossiers 
afgehandeld binnen de politiezone werd, aan de hand van vormelijke en inhoudelijke criteria, 
nagegaan op welke wijze de betrokken politiezone de haar ter kennis gebrachte klacht had 
afgehandeld. De vormelijke en inhoudelijke criteria gebruikt voor de analyse zijn deze die bepaald 
zijn in de bijlage 2 aan de rondzendbrief CP3 “Een (minimale) procedure voor het beheer van 
klachten in het kader van administratieve (niet-gerechtelijke, niet-tuchtrechtelijke onderzoeken)”. 
Daarna werd verslag uitgebracht aan de betrokken korpschefs, eerst mondeling en dan schriftelijk. 
Nu meer dan de helft van de dossiers zijn geanalyseerd en meer dan de helft van de geplande 
bezoeken zijn afgelegd in deze tweede onderzoeksfase, kan worden gesteld dat de gedane 
vaststellingen precies dezelfde zijn als die uit de eerste fase. De toen geformuleerde aanbevelingen 
blijven ook actueel en kunnen bijgevolg worden bevestigd. Die aanbevelingen worden infra in 
herinnering gebracht. Zich steunend op die vaststellingen heeft het Vast Comité P beslist om het 
onderzoek niet voort te zetten in zijn huidige vorm, maar om na te denken over een andere werkwijze 
die het mogelijk zou maken om meer specifiek, snel en gericht te handelen ten aanzien van 
politiezones waar een of ander aspect van de werking als (punctueel) problematisch zou worden 
beschouwd. 

2.4.3 Aanbevelingen 
Op basis van de gedane vaststellingen moeten de aanbevelingen die al geformuleerd zijn in het 
jaarverslag 2019 van het Comité P nogmaals in herinnering worden gebracht, met name dat: 

- voor alle ontvangen klachten, na registratie, een dossier wordt geopend waarvan de stukken 
genummerd zijn en geïnventariseerd worden; 

- er systematisch een ontvangstmelding wordt gestuurd aan de klager door de politiezone die 
belast is met het onderzoek naar de klacht, ook wanneer die klacht werd overgemaakt door 
een instelling/dienst die, op haar/zijn niveau, een dergelijke ontvangstmelding heeft 
gestuurd; 

- de versie van alle betrokken partijen (klager en intervenanten) idealiter wordt ingewonnen 
via verhoren of formele bevragingen zodat de versie van de feiten omstandig en 
gedocumenteerd wordt uiteengezet; 

- na afloop van elk intern onderzoek een gedetailleerd eindverslag wordt opgesteld door de 
verantwoordelijke die het onderzoek heeft uitgevoerd, waarop de korpschef zich zal baseren 
om te beoordelen welk gevolg er moet worden voorbehouden aan het gevoerde onderzoek; 

- de betrokken medewerkers worden ingelicht over het resultaat van het gevoerde onderzoek, 
zeker als ze werden ingelicht over het bestaan van de klacht; 

- hetzelfde geldt voor het Comité P en voor de klager aan wie bovendien de naam moet worden 
meegedeeld van de persoon die hij binnen de politieorganisatie kan contacteren met het oog 
op een eventuele feedback; 

- de klager bovendien wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om een tweede lezing te 
vragen aan het Vast Comité P en over de modaliteiten voor de indiening van zo’n vraag. 
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2.4.4 Interne initiatieven ter verbetering van de klachtafhandeling 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 

Voor de klachtafhandeling en de uitvoering van de wettelijke opdracht van het Comité P zijn we 
genoodzaakt om informatiegestuurd te werken, dit wil zeggen dat we afhankelijk zijn van de 
informatie (data) die we verzamelen. Wat de informatiegaring betreft, passen we een continu 
verbetersysteem toe om de kwaliteit van de binnenkomende informatie te optimaliseren. Het 
pijnpunt ligt bij het verkrijgen van de externe informatie. 

2.4.4.1 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 

Zoals we reeds in het jaarverslag 2020 hebben meegedeeld, 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. 

Er wordt gebruikgemaakt van een standaardbrief die naar de parketten wordt gestuurd in het kader 
van een oriëntatie “overmaking aan de gerechtelijke overheid” waarin uitdrukkelijk het verzoek 
wordt geformuleerd om het Comité P in te lichten als er in de loop van het strafonderzoek politionele 
tekortkomingen zouden worden vastgesteld. Tevens wordt uitdrukkelijk vermeld dat als er tijdens 
het strafonderzoek 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. 
In overleg met het College van procureurs-generaal werd immers besloten dat het bevoegde parket, 
als titularis van een dergelijk onderzoek, het best geplaatst is om te oordelen op welk moment tijdens 
het gevoerde onderzoek het best een tuchtrechtelijke overheid in kennis wordt gesteld, zonder het 
lopende onderzoek in gevaar te brengen. Helaas komen we tot de bevinding dat deze expliciete vraag 
niet steeds wordt opgevolgd, waardoor we hier geconfronteerd worden met een ‘dark number’ en in 
de uitvoering van onze wettelijke opdracht worden gehinderd. 

Daarnaast blijft het Vast Comité P vaststellen dat de algemene informatiestroom uit hoofde van 
artikel 14 van de organieke wet - de mededeling door de parketten van een kopie van de 
beschikkingen, vonnissen en arresten betreffende misdaden of wanbedrijven begaan door de leden 
van de geïntegreerde politie enerzijds, en de melding van de opening van een strafonderzoek 
anderzijds – nog steeds niet optimaal verloopt. Omdat het Comité P in zijn jaarverslag bijzondere 
aandacht besteedt aan o.a. het fenomeen “politiegeweld” werd aan het College van procureurs-
generaal de vraag gesteld naar cijfermateriaal over het aantal strafdossiers dat werd geopend tegen 
politieambtenaren in het kader van het onrechtmatig gebruik van geweld. Dit enerzijds om te 
vermijden dat het Comité P zich zou baseren op onvolledige informatie en anderzijds om zich te 
baseren op dezelfde cijfers als deze die justitie gebruikt om analyses te maken. 

In antwoord op onze vraag stelde het College van procureurs-generaal dat het ons op heden geen 
cijfers kon geven enerzijds omdat de hoedanigheid van politieambtenaar als dader vaak niet 
geregistreerd wordt in zijn softwareapplicatie en anderzijds omdat het softwaresysteem geen 
variabele voorziet om politiegeweld te detecteren. 
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Om aan het gebrek aan betrouwbare cijfers op het niveau van justitie tegemoet te komen, heeft men 
onlangs een werkgroep opgericht om dit aan te pakken. 

Het spreekt voor zich dat wanneer men op het niveau van het College van procureurs-generaal niet 
over betrouwbare cijfers beschikt, het de logica zelve is dat het Comité P al evenmin beschikt over 
betrouwbare cijfers vermits het diezelfde parketten zijn die het Comité P deze informatie moeten 
aanleveren. 

Hoewel het College van procureurs-generaal zelf verwijst naar de meldingsplicht die op grond van 
artikel 14 van de organieke wet berust bij de verschillende parketten, heeft het Vast Comité P 
moeten vaststellen dat deze wettelijke verplichting de facto regelmatig vergeten wordt. 

Bij wijze van voorbeeld kan er verwezen worden naar cijfers die het Comité P ontving van het parket 
van Luik dat op eigen initiatief antwoordde op de vraag naar cijfers over onrechtmatig politiegeweld 
die aan het College van procureurs-generaal werd gesteld. 

Op 14 december 2021 deelde het parket van Luik mee in 2021 189 dossiers geopend te hebben in het 
kader van onrechtmatig gebruik van geweld door een politieambtenaar, terwijl het Comité P in totaal 
slechts 10 meldingen van nieuwe opsporingsonderzoeken lastens een politieambtenaar (dus ruimer 
dan enkel politiegeweld) mocht ontvangen zoals voorzien in artikel 14 van de organieke wet. Volgens 
datzelfde schrijven zouden er in 2021 11 vonnissen of arresten zijn geveld in verband met het 
onrechtmatig gebruik van geweld, terwijl er in totaal slechts 1 arrest en 3 vonnissen werden 
overgemaakt in het jaar 2021. 

De tabel hierna geeft het overzicht van de rechterlijke beslissingen uitgesproken lastens 
politieambtenaren in 2021 die door de parketten(-generaal) gemeld werden aan het Comité P56. Van 
sommige parketten ontving het Comité P geen informatie hoewel het via de pers of andere kanalen 
van het bestaan van dergelijke rechterlijke beslissingen op de hoogte werd gebracht. Voor de goede 
uitoefening van zijn opdracht als observatorium van het politiewezen is het namelijk noodzakelijk 
dat het Comité P kan beschikken over alle rechterlijke beslissingen uitgesproken lastens leden van 
de geïntegreerde politie. Het Vast Comité P zal verder inspanningen leveren om in samenwerking 
met de parketten tot een volwaardige informatiestroom te komen. 

  

··············································  
56  De cijfers in onderstaande tabel zijn getrokken uit de gegevensbank van het Comité P waarin de meldingen van de parketten 

geregistreerd worden (toestand op 31 maart 2022). 
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Overzicht van het aantal rechterlijke beslissingen uitgesproken lastens politieambtenaren in 
2021 (“artikel 14, 1e lid”) meegedeeld aan het Comité P per parket(-generaal) 

Gerechtelijke instantie die de informatie heeft 
overgemaakt Aantal 

A
N

TW
ER

PE
N

 Parket-generaal Antwerpen 257 
Parket Antw. afd. Antwerpen 3 

Parket Antw. afd. Mechelen 1 

Parket Antw. afd. Turnhout 2 

Parket Limburg afd. Hasselt 2 

Parket Limburg afd. Tongeren 0 

Subtotaal: 10 

G
EN

T 

Parket-generaal Gent 4 

Parket West-Vlaanderen, afd. Brugge 1 

Parket West-Vlaanderen, afd. Kortrijk 0 

Parket West-Vlaanderen, afd. Ieper 1 

Parket West-Vlaanderen, afd. Veurne 1 

Parket Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 0 

Parket Oost-Vlaanderen, afd. Gent 1 

Parket Oost-Vlaanderen, afd. Oudenaarde 0 

Subtotaal:  8 

BR
U

SS
EL

 

Parket-generaal Brussel 2 

Parket Brussel 9 

Parket Halle-Vilvoorde 0 

Parket Leuven 3 

Parket Waals-Brabant 2 

Subtotaal: 16 

BE
RG

EN
 Parket-generaal Bergen 858 

Parket Bergen, afd. Bergen 1 

Parket Bergen, afd. Doornik 3 

Parket Charleroi 8 

Subtotaal:  20 

LU
IK

 

Parket-generaal Luik 1 

Parket Luik, afd. Hoei 0 

Parket Luik, afd. Luik 3 

Parket Luik, afd. Verviers 0 

Parket Namen, afd. Namen 0 

Parket Namen, afd. Dinant 0 

Parket Luxemburg, afd. Aarlen 0 

Parket Lux., afd. Marche-en-Famenne 0 

Parket Luxemburg, afd. Neufchâteau 0 

Parket Eupen 0 

Subtotaal: 4 

 TOTAAL: 58 

··············································  
57  Eigenlijk 3 meldingen maar waarvan 2 betrekking hadden op dezelfde gerechtelijke beslissing. 
58  Eigenlijk 11 meldingen maar waarvan 3 betrekking hadden op 3 gerechtelijke beslissingen die eerder gemeld waren door de 

parketten in eerste aanleg. 
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Wat betreft de informatiestroom vanuit de parketten uit hoofde van artikel 14, 2e lid, van de 
organieke wet, wordt een onderscheid gemaakt tussen de meldingen van de opening van een straf-
onderzoek lastens een of meerdere politieambtenaren (“artikel 14, 2e lid – opening”) en de 
meldingen van de afsluiting van een strafonderzoek lastens een of meerdere politieambtenaren met 
een beslissing tot klassering zonder gevolg (“artikel 14, 2e lid – afsluiting”). 
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De tabellen hierna geven een overzicht van deze respectieve informatiestromen vanuit de 
verschillende parketten van het land in verband met beslissingen genomen in de loop van het 
jaar 202159. 

 

Overzicht van het aantal strafonderzoeken geopend lastens politieambtenaren in 2021 
(“artikel 14, 2e lid - opening”) gemeld aan het Comité P per parket60 

Gerechtelijke instantie die de informatie heeft 
overgemaakt Aantal 

A
N

TW
ER

PE
N

 Parket Antw. afd. Antwerpen 79 

Parket Antw. afd. Mechelen 9 

Parket Antw. afd. Turnhout 38 

Parket Limburg afd. Hasselt 27 

Parket Limburg afd. Tongeren 9 

Subtotaal: 162 

G
EN

T 

Parket West-Vlaanderen, afd. Brugge 20 

Parket West-Vlaanderen, afd. Kortrijk 14 

Parket West-Vlaanderen, afd. Ieper 6 

Parket West-Vlaanderen, afd. Veurne 2 

Parket Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 31 

Parket Oost-Vlaanderen, afd. Gent 12 

Parket Oost-Vlaanderen, afd. Oudenaarde 1 

Subtotaal:  86 

BR
U

SS
EL

 Parket Brussel 414 

Parket Halle-Vilvoorde 8 

Parket Leuven 11 

Parket Waals-Brabant 26 

Subtotaal: 459 

BE
RG

EN
 Parket Bergen, afd. Bergen 19 

Parket Bergen, afd. Doornik 38 

Parket Charleroi 97 

Subtotaal:  154 

LU
IK

 

Parket Luik, afd. Hoei 0 

Parket Luik, afd. Luik 10 

Parket Luik, afd. Verviers 0 

Parket Namen, afd. Namen 0 

Parket Namen, afd. Dinant 0 

Parket Luxemburg, afd. Aarlen 1 

Parket Lux., afd. Marche-en-Famenne 0 

Parket Luxemburg, afd. Neufchâteau 4 

Parket Eupen 1 

Subtotaal: 16 

 TOTAAL: 877 
··············································  
59  De cijfers in onderstaande tabellen zijn getrokken uit de gegevensbank van het Comité P waarin de meldingen van de 

parketten geregistreerd worden (toestand op 31 maart 2022). 
60  De extractie uit de gegevensbank van het Comité P wordt gedaan op basis van de parketreferte, die het jaartal “2021” moet 

bevatten (toestand op 31 maart 2022). 
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Overzicht van het aantal beslissingen tot klassering zonder gevolg genomen in 
strafonderzoeken lastens politieambtenaren in 2021 (“artikel 14, 2e lid - afsluiting”) gemeld 
aan het Comité P per parket61 

Gerechtelijke instantie die de informatie heeft 
overgemaakt Aantal 

A
N

TW
ER

PE
N

 Parket Antw. afd. Antwerpen 76 

Parket Antw. afd. Mechelen 11 

Parket Antw. afd. Turnhout 45 

Parket Limburg afd. Hasselt 20 

Parket Limburg afd. Tongeren 13 
Subtotaal: 165 

G
EN

T 

Parket West-Vlaanderen, afd. Brugge 11 

Parket West-Vlaanderen, afd. Kortrijk 1 

Parket West-Vlaanderen, afd. Ieper 7 

Parket West-Vlaanderen, afd. Veurne 2 

Parket Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 30 

Parket Oost-Vlaanderen, afd. Gent 20 

Parket Oost-Vlaanderen, afd. Oudenaarde 0 
Subtotaal:  71 

BR
U

SS
EL

 Parket Brussel 370 

Parket Halle-Vilvoorde 5 

Parket Leuven 11 

Parket Waals-Brabant 27 
Subtotaal: 413 

BE
RG

EN
 Parket Bergen, afd. Bergen 39 

Parket Bergen, afd. Doornik 34 

Parket Charleroi 113 
Subtotaal:  186 

LU
IK

 

Parket Luik, afd. Hoei 0 

Parket Luik, afd. Luik 4 

Parket Luik, afd. Verviers 0 

Parket Namen, afd. Namen 1 

Parket Namen, afd. Dinant 0 

Parket Luxemburg, afd. Aarlen 1 

Parket Lux., afd. Marche-en-Famenne 1 

Parket Luxemburg, afd. Neufchâteau 3 

Parket Eupen 1 
Subtotaal: 11 

 TOTAAL: 846 

 

··············································  
61  De extractie uit de gegevensbank van het Comité P wordt gedaan op basis van de datum van de klasseringsbeslissing van 

het parket (i.e. een beslissing in 2021 genomen) (toestand op 31 maart 2022). 
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2.4.4.2 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 

Na vele jaren van herinneringsbrieven sturen en andere initiatieven zoals werkbezoeken en 
opleidingen in verschillende politiezones is de tijd aangebroken om de toekomst van het werken met 
het KLFP-systeem (meldingstool voor de klachten ontvangen door de AIG, de federale politie en de 
lokale politiezones) grondig te evalueren. Uit de analyse van de KLFP-bestanden blijkt dat slechts 
een miniem aantal politiezones nog gebruikmaakt van dit registratiesysteem, waardoor het voor het 
Comité P onmogelijk is om zijn taak optimaal uit te voeren daar het niet over alle noodzakelijke 
gegevens beschikt, ondanks de wettelijke verplichting voorzien in artikel 14bis, 1e lid, van de 
organieke wet. De pandemie heeft deze werkzaamheden nog meer bemoeilijkt en onderbroken. 

Op basis van deze vaststelling werd er een visievergadering georganiseerd tussen het Comité P en de 
Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie om de toekomst van KLFP en de 
verantwoordelijkheden duidelijk te stellen. Het resultaat van deze vergadering is een gedragen visie 
waarbij er wordt geopteerd voor één nationaal systeem voor het beheer van de klachten tegen de 
politie zodat het mogelijk is om over volledige en coherente gegevens te beschikken, waardoor de 
controle op het functioneren van de politiediensten, zowel de interne als de externe controle, 
slagkrachtiger wordt. Idealiter worden alle politiediensten (bij wet) verplicht om dit systeem te 
gebruiken en kunnen zij ook hun eigen klachten beheren in het systeem. 

Het Comité P zou het beheer van dit systeem op zich nemen vanuit zijn onafhankelijke controle-
positie. Het is belangrijk om deze onafhankelijkheid te bestendigen. De AIG zou als hoofdgebruiker 
van het systeem betrokken worden bij de conceptie ervan en er zullen duidelijke afspraken worden 
gemaakt voor de ondersteuning van de eindgebruikers. 

In een volgende fase zal er worden gewerkt aan het capteren van de behoeften en aan het uitwerken 
van de volgende concrete stappen. Intussen wordt KLFP verder gebruikt en gaan ook de wijzigingen 
aan KLFP die voorzien waren gewoon door.  

2.4.4.3 Verbetering van de interne processen binnen de Klachtensectie 

Met de komst van het nieuwe diensthoofd van de Klachtensectie is er onder begeleiding van de 
externe consultant/changemanager een analyse gestart van de informatieflow binnen de sectie met 
als doel de processen te vereenvoudigen en te visualiseren. In een latere fase zal deze oefening 
gebruikt worden voor een verdere digitalisering van de processen. 

Zo is het belangrijk om een duidelijk zicht te krijgen op de antwoorden op volgende vragen: hoe 
verloopt de informatieflow? Waar komt de informatie binnen? Hoe komt de informatie binnen? Wie 
creëert informatie en hoe? Wie informeert wie en hoe? Welke informatie moet bewaard worden en 
hoe? Wie beslist op welk niveau? Wie heeft toegang tot welke informatie? Hoe verlopen de huidige 
processen en hoe kunnen we deze verbeteren? Waar kunnen we het proces vereenvoudigen? Waarom 
doen we een aantal zaken? 

Antwoorden op deze vragen zorgen ervoor dat de processen visueel uitgetekend kunnen worden om 
een beter beeld te schetsen van de volumes en de doorlooptijden. In een eerste analyseronde hebben 
we samen met de ICT-verantwoordelijke en de functioneel beheerder reeds een aantal vereen-
voudigingen van processen kunnen doorvoeren. 
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Een heel belangrijke ingreep naar aanleiding van deze beeldvorming is het afschaffen van de papieren 
workflow. Er werd medio 2021 beslist om niet meer systematisch voor alle klachtdossiers een 
papieren dossier aan te leggen en voorrang te geven aan de elektronische flow. 

Tevens werd er een workflowopvolgingssysteem uitgewerkt in de schoot van de databank, waardoor 
dossierbeheerders en titularissen via de consultatie van de databank de stand van zaken van een 
dossier in realtime kunnen opvolgen zonder dat er sprake is van nodeloos veel mailverkeer. De keuze 
werd gemaakt om af te stappen van de klassieke manier van werken, zijnde het ‘pushen van 
informatie’ en geleidelijk aan over te schakelen naar het ‘information pull’-systeem, waar de 
gebruiker zelf het initiatief neemt om de gewenste informatie op te zoeken indien nodig. Zo komen 
we tegemoet aan de vraag om de informatieoverlast in de mailboxen te beperken. 

Diverse standaardbrieven werden ook ter beschikking gesteld aan de dossierbeheerders om de 
administratieve handelingen te uniformiseren en te stroomlijnen. 

2.4.4.4 Bewaren van mediabestanden 

De mediatisering en de digitalisering van onze samenleving hebben tot gevolg dat ook de klachten 
gestoffeerd worden met soms zeer lijvige en multiple mediabestanden. Om deze bestanden optimaal 
te kunnen bewaren zonder de databank te vertragen of te zwaar te belasten, werd er gezocht naar 
een oplossing. De ICT-verantwoordelijke schreef een programma om zeer lijvige bestanden op veilig 
wijze te downloaden en te linken aan het desbetreffende dossier. Door deze ingreep hoeven we geen 
lijvige bestanden meer te bewaren op externe gegevensdragers. 

2.4.4.5 Vraag om camerabeelden te vrijwaren 

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 klachtafhandeling. 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 diensten (politie, De Lijn, MIVB, 
enz.). 

2.5 Strafonderzoeken uitgevoerd door de Dienst Enquêtes P 

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

In 2021 werden bij de Dienst Enquêtes P 72 nieuwe strafonderzoeken geopend en werd verder 
gewerkt aan 55 strafonderzoeken die voor 2021 werden aangevat. 

Vergelijkingen met vorige jaren zijn met deze cijfers niet mogelijk omdat bij de telling dit jaar een 
nieuwe telmethode werd gebruikt. De nieuwe telmethode wil een duidelijker onderscheid maken en 
enkel rekening houden met het aantal strafdossiers die de Dienst Enquêtes P heeft uitgevoerd in 
opdracht van de gerechtelijke overheden. Het aantal aanvankelijke processen-verbaal dat de Dienst 
Enquêtes P opstelde en aan de gerechtelijke overheden heeft overgemaakt en die niet hebben geleid 
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tot een verder strafonderzoek op beslissing van de gerechtelijke overheden, werden niet meer 
opgenomen in het overzicht. 

In navolging van de ministeriële richtlijn van 22 september 201162 stuurde de directeur-generaal van 
de Dienst Enquêtes P in 2021 na overleg 10 dossiers terug naar de opdrachtgever van het onderzoek. 
In 2020 waren er dat vier. Van deze 10 strafonderzoeken kwamen zes opdrachten van onderzoeks-
rechters en vier van procureurs des Konings. Het ging hierbij onder meer over dossiers met de 
gerechtelijke kwalificaties63 ‘misbruik van hoedanigheid’, ‘opczettelijke slagen en verwondingen’, 
‘willekeurige vrijheidsberoving’, ‘poging afpersing’, ‘wapens’ en ‘valsheid in geschrifte’. 

De Dienst Enquêtes P verzekert een 24 urenpermanentie. In 2021 deden gerechtelijke overheden 
vijfmaal een beroep op deze permanentie na een incident waarbij er sprake was van gebruik van 
politioneel geweld (of een vermoeden van). Bij twee tussenkomsten was er sprake van een schiet-
incident. Dit is een daling ten opzichte van 2020 toen er 19 afstappingen plaatsvonden, waarvan 13 
voor een schietincident. 

Bij het ene schietincident uit 2021 vuurden de politieambtenaren toen ze zelf onder vuur werden 
genomen en bij het andere schietincident schoten de politieambtenaren toen ze met een mes werden 
bedreigd. Bij de drie overige incidenten waarvoor de permanentie van de Dienst Enquêtes P werd 
opgeroepen, was er sprake van een aangehouden persoon die respectievelijk levenloos werd 
aangetroffen in de cel, onwel werd of een poging tot zelfmoord ondernam. 

Volledigheidshalve moet worden vermeld dat het hierboven geschetste overzicht met de omstandig-
heden waarin de incidenten hebben plaatsgevonden, gebaseerd is op de eerste informatie die door 
de gerechtelijke overheid aan de permanentiedienst werd meegedeeld 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. 

Nieuw aangevatte strafonderzoeken Dienst Enquêtes P in 2021 

Gerechtelijke overheid  

Procureur des Konings 48 

Onderzoeksrechter 22 

Arbeidsauditeur 2 

 72 

In 2021 startte de Dienst Enquêtes P 48 strafonderzoeken op vraag van de procureurs des Konings. De 
onderzoeksrechters maakten 22 dossiers over aan de Dienst Enquêtes P en de arbeidsauditeurs 2. 

··············································  
62  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 Vast Comité P inzake de opdrachten van 
gerechtelijke politie betreffende misdrijven waarbij politieambtenaren (in de brede zin) betrokken zijn (niet gepubliceerd). 

63  Bij de kwalificatie van een strafbare handeling wordt een wettelijke benaming gegeven aan een handeling overeenkomstig 
het artikel uit de wet dat de handeling strafbaar stelt. In een lopende strafprocedure kennen de verschillende actoren in de 
strafrechtsketen een kwalificatie toe, ieder binnen zijn bevoegdheid. 
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Opvallend is dat er in 2021 geen enkel strafrechtelijk onderzoek gevraagd werd door het federaal 
parket, noch door een parket-generaal. 

Volgende tabel geeft per ressort van hof van beroep en gerechtelijk arrondissement een jaaroverzicht 
van de strafonderzoeken die in 2021 op vraag van de gerechtelijke overheden werden opgestart door 
de Dienst Enquêtes P. Deze tabel geeft ook weer voor welke gerechtelijke overheid elk van de 72 in 
2021 nieuw opgestarte strafonderzoeken werden gevoerd. 

In 2021 voerde de Dienst Enquêtes P vooral strafonderzoeken uit in opdracht van de gerechtelijke 
overheden te: Brussel (16 strafonderzoeken), Oost-Vlaanderen (15 strafonderzoeken), Limburg 
(12 strafonderzoeken), Antwerpen (10 strafonderzoeken) en West-Vlaanderen (9 strafonderzoeken). 
Van de opsporingsonderzoeken (48) kwamen er in eerste instantie 12 van de procureur des Konings 
te Limburg, gevolgd door 11 onderzoeken van de procureur des Konings te Oost-Vlaanderen en 
8 onderzoeken van de procureur des Konings te Brussel.  
Van de gerechtelijke onderzoeken waarin onderzoeksrechters aan de Dienst Enquêtes P opdrachten 
overmaakten, kwamen er zeven uit het gerechtelijk arrondissement Brussel en telkens vier uit de 
gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Oost-Vlaanderen.  
De arbeidsauditeurs uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en Brussel maakten elk 
een dossier over aan de Dienst Enquêtes P. 
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Aantal nieuwe strafonderzoeken 2021 per ressort van hof van beroep en gerechtelijk arrondissement 

Hof van beroep Gerechtelijk 
arrondissement 

Pr
oc

ur
eu

r 
de

s 
Ko

ni
ng

s 

O
nd

er
zo

ek
sr

ec
ht

er
 

Ar
be

id
sa

ud
it

eu
r 

Antwerpen 
Antwerpen 5 4 1 

Limburg 12 0 0 

Brussel 

Brussel 8 7 1 

Halle-Vilvoorde 0 0 0 

Leuven 0 0 0 

Waals-Brabant 0 0 0 

Gent 
Oost-Vlaanderen 11 4 0 

West-Vlaanderen 6 3 0 

Henegouwen Henegouwen 3 3 0 

Luik 

Eupen 0 0 0 

Luik 3 0 0 

Luxemburg 0 1 0 

Namen 0 0 0 
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Overzicht van de vaakst geregistreerde strafbare feiten in de nieuw geopende dossiers 2021 

Strafbare feiten  

Opzettelijke slagen en verwondingen 15 

Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies 14 

Schending van het beroepsgeheim 11 

Daden van willekeur gepleegd door de overheid 6 

Racisme 6 

Onterende behandeling 5 

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

4 

Schuldig verzuim hulp te verlenen 4 

Onmenselijke behandeling 4 

Belaging-stalking 4 

Onopzettelijke slagen en verwondingen 3 

Woonstschennis 3 

 113 

Per strafonderzoek kunnen meerdere strafbare feiten worden opgenomen en onderzocht. Zo kunnen 
113 strafbare feiten worden gekoppeld aan de 72 strafonderzoeken die bij de Dienst Enquêtes P 
werden geopend in 2021. Bovenstaande tabel geeft de strafbare feiten weer die in minstens drie van 
in 2021 nieuw opgestarte strafonderzoeken voorkomen. 

In de nieuw toegewezen strafonderzoeken van 2021 zijn ‘opzettelijke slagen en verwondingen’ de 
meest voorkomende strafbare feiten. Het tweede meest voorkomende strafbaar feit was ‘valsheid 
gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie’. In 2021 werd deze kwalificatie 
behouden bij 14 nieuw opgestarte onderzoeken. Het derde meest voorkomende strafbaar feit was 
‘schending van het beroepsgeheim’ en dit bij 11 strafonderzoeken. 

In negen strafdossiers werd onderzoek gevoerd naar ‘daden van willekeur gepleegd door de overheid’. 
Met de kwalificatie ‘racisme’ werden in 2021 zes strafonderzoeken geopend. 

In vijf onderzoeken werden de feiten als ‘onterende behandeling’ gekwalificeerd en in vier andere 
dossiers was er sprake van ‘onmenselijke behandeling’. Hierbij dient te worden verduidelijkt dat in 
drie onderzoeken geopend op vraag van onderzoeksrechters beide kwalificaties werden gevat, alsook 
in een opsporingsonderzoek. 
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2.6 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. 

Niettegenstaande ingevolge de Covid-19-maatregelen heel wat zittingen werden gecanceld, hield het 
beroepsorgaan in 2021 toch 30 zittingen tegenover 26 in 2020, 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. 

De dossiers worden steeds complexer. 

Het beroepsorgaan beraadslaagt bij meerderheid van stemmen en de beslissingen worden met 
redenen omkleed. 

2.7 Vast Comité P als gegevensbeschermingsautoriteit 

Krachtens de artikelen 139 en 161 van 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 (“Data 
protection authority”) voor de verwerking van persoonsgegevens door het OCAD en zijn verwerkers. 

In het kader van deze bevoegdheid die het gezamenlijk met het Vast Comité P uitoefent, heeft het 
Vast Comité P in de loop van het jaar 2021 de volgende werkzaamheden verricht. 

2.7.1 Samenwerking tussen de federale toezichthoudende autoriteiten 

Zoals bepaald bij artikel 54/1 §2 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevens-
beschermingsautoriteit zijn de vier federale toezichthoudende autoriteiten op het vlak van 
dataprotectie – de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), het Controleorgaan op de politionele 
informatie (COC) en de Vaste Comités P en I - ertoe gehouden nauw samen te werken, onder meer 
wat betreft de verwerking van de klachten, adviezen en aanbevelingen die raken aan de bevoegd-
heden van twee of meer toezichthoudende autoriteiten met het oog op de consequente toepassing 
van de nationale, Europese en internationale regelgeving inzake de bescherming van persoons-
gegevens. 

2.7.2 Adviezen 

Op 8 oktober 2021 hebben de Vaste Comités P en I, op verzoek van de minister van Binnenlandse 
Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, een gezamenlijk advies 
uitgebracht over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de 
analyse van de dreiging. 
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2.7.3 Individuele klachten 

In 2021 heeft het Vast Comité P vier individuele klachten ontvangen van burgers met betrekking tot 
de verwerking van hun persoonsgegevens door het OCAD en zijn verwerkers. De Vaste Comités P en I 
hebben hun respectieve Dienst Enquêtes gelast om deze klachten gezamenlijk te behandelen. Twee 
van deze dossiers werden afgesloten in 2021. 

De drie individuele klachten die waren geopend in 2020 werden afgesloten in februari en maart 2021. 

Bij het onderzoek van deze klachten heeft het Vast Comité P kunnen vaststellen dat het toezicht op 
de wijze waarop het OCAD de persoonsgegevens verwerkt soms nauw samenhangt met het algemeen 
toezicht op de werking van het OCAD, waarmee de Vaste Comités P en I gezamenlijk bekleed zijn 
door de organieke wet van 18 juli 1991. 

2.8 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 ieder personeelslid of iedere burger die sinds minder dan twee jaar 
de politie verlaten heeft, een mogelijke integriteitsschending kan aanmelden bij het Comité P. 

2.8.1 Procedure 

Daar de wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de politie-
diensten door hun personeelsleden een complexe materie is, voorziet artikel 4 van voormelde wet 
dat er een vraag tot informatie en advies kan worden gesteld zonder dat hiermee onmiddellijk de 
formele procedure wordt opgestart. 

Het onderzoek zelf naar een veronderstelde integriteitsschending verloopt 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.  
Daarnaast zijn er in de wetgeving tevens een aantal uitsluitingscriteria voorzien. Pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag 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. 

Dit onderzoek gebeurt door commissarissen-auditors van de Dienst Enquêtes P die hiervoor een 
specifiek mandaat krijgen, wanneer het gaat om niet-strafbare feiten. Strafbare feiten worden ter 
kennis gebracht van het bevoegde parket of arbeidsauditoraat met de vraag dit onderzoek te voeren 
en het Vast Comité P in kennis te stellen van het verleende gevolg. 
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Beschermingsmaatregelen 

De wet op de integriteit voorziet in bescherming tegen een maatregel die een nadelig gevolg heeft 
voor de arbeidsvoorwaarden of –omstandigheden voor zover deze maatregel het gevolg is van het 
melden van een veronderstelde integriteitsschending. Dit geldt voor alle personen die betrokken 
worden in een onderzoek, alsook de vertrouwenspersonen Integriteit zelf. 

De nadelige maatregelen waartegen bescherming kan ingeroepen worden, behelzen de tucht– en 
ordemaatregelen, maar eveneens het weigeren van promotiekansen, salarisverhogingen, verlof of 
het toekennen van een negatieve evaluatie. 

De beschermingsperiode gaat in op de datum van ontvangst van de melding en neemt een einde 
drie jaar na het afronden van het schriftelijk rapport. Merk op dat deze bescherming niet kan 
ingeroepen worden voor maatregelen die werden genomen voorafgaandelijk aan de betrokkenheid in 
een integriteitsonderzoek. 

Wanneer evenwel zou blijken dat er sprake is van een bewust oneerlijke melding of dat er niet-
waarheidsgetrouwe en manifest onvolledige informatie werd verstrekt, dan komt deze bescherming 
te vervallen. Dit geldt eveneens voor personeelsleden die betrokken blijken te zijn bij de integriteits-
schending. 

Indien een personeelslid meent nadelige gevolgen te ondervinden ingevolge zijn betrokkenheid in 
een integriteitsonderzoek, zal het Vast Comité P aan de respectieve dienst vragen het bewijs te 
leveren dat de genomen maatregelen niet in verband staan met het integriteitsonderzoek. In 
voorkomend geval zal het Vast Comité P een voorstel formuleren om de maatregel teniet te doen of 
te compenseren. 
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2.8.2 Gemelde integriteitsschendingen in 2021 

Vragen en meldingen over integriteitsschendingen 

 

2.8.3 Voorafgaand aan de formele procedure 

Via een contactformulier op de website van het Comité P kan er contact worden opgenomen met de 
cel integriteit. Omdat er werd vastgesteld dat dit contactformulier vooral door burgers werd ingevuld 
hoewel zij niet in aanmerking komen voor de opstart van dergelijke procedure, werd de website van 
het Comité P eind 2020 aangepast zodat burgers werden doorverwezen naar het klachtformulier. 
Deze aanpassing heeft ertoe geleid dat er in 2021 nog slechts één burger de cel integriteit heeft 
gecontacteerd. 

In deze fase van de procedure werden 4 vragen tot bijkomende informatie ontvangen. 

  

 2019 2020 2021 

 Nederlands Frans Nederlands Frans Nederlands Frans 

Voorafgaand aan de formele procedure   

Vragen van burgers 0 2 0 10 0 1 

Vragen van 
politieambtenaren 

3 0 2 3 3 1 

       

Formele procedure     

Vraag tot voorafgaand advies 4 1 5 1 3 5 

 negatief 1 0 2 1 1 3 

 positief 0 0 3 0 2 2 

 intrekking 0 1 0 0 0 0 

Onderzoek 0 0 4 0 3 2 

Ingevolge positief advies 
2019 

0 0 1 0 n.v.t. n.v.t. 

Ingevolge positief advies 
2020 

0 0 3 0 1 0 

Ingevolge positief advies 
2021 

n.v.t. n.v.t. 0 0 2 2 

Beschermingsmaatregelen 0 0 0 0 1 1 
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2.8.4 Formele procedure 

In 2021 kreeg het Vast Comité P 8 vragen tot voorafgaand advies, waarvan 5 Franstalig. Dit heeft 
geleid tot de opstart van 4 onderzoeken in fase 2. 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. 

Wat de onderzoeken die in 2020 werden opgestart en gevoerd door de Dienst Enquêtes P betreft, 
werd 1 onderzoek afgesloten in 2021. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van een 
integriteitsschending. 

Het andere dossier werd opgeschort omdat er gewacht werd op de resultaten van het strafrechtelijk 
luik van het dossier.  

Daarnaast ontving het Vast Comité P 2 aanvragen voor toepassing van de beschermingsmaatregelen. 
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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 2021 raadplegen op onze website. 

Net als vorig jaar, heeft het Vast Comité P er opnieuw voor 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.  

Daarnaast belichten we enkele punctuele topics die extra aandacht kregen het afgelopen jaar en 
eindigen we met een korte synthese van de toezichtsonderzoeken die in 2021 publiek werden 
gemaakt. 

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, bijzondere gevoeligheden of thema’s 
die vaak opduiken in klachten. Sinds 2020 maakt het Comité P een specifieke analyse van een aantal 
fenomenen die zijn parlementaire begeleidingscommissie en de bevolking bijzonder bezighouden. 
Deze thema’s 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. 
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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 
het politieambt64. 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 geweld65, verbaal 
geweld66 en agressieve houding67. 

Enkele kerncijfers 

Deze analyse is gebaseerd op de perceptie van de feiten van geweld gemeld in de klachten die recht-
streeks 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. 

Zoals supra vermeld onder punt 2.4.4.1, heeft het Comité P met betrekking tot 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 tegen politieambtenaren, ter wille 
van de volledigheid, cijfergegevens gevraagd aan het College van procureurs-generaal. Jammer 
genoeg kon dit verzoek niet worden ingewilligd, aangezien de extractie van dergelijke statistieken 
afhankelijk is van de identificatie van bepaalde elementen68 die niet systematisch worden 
geregistreerd. Het College van procureurs-generaal heeft onlangs een werkgroep opgericht die 
instaat voor de evaluatie van de omzendbrief COL 10/201769 en die in dit verband de mogelijkheden 
··············································  
64  Dit kader is meer bepaald vastgesteld door artikel 37 van de wet op het politieambt, 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1992/08/05/1992000606/justel. 
65  Opzettelijke slagen en verwondingen, foltering, vernederende behandeling, onmenselijke behandeling, niet-naleving van het 

legaliteits-, subsidiariteits- of proportionaliteitsbeginsel bij het gebruik van dwang of geweld. 
66  Agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik. 
67  Agressieve, dreigende of intimiderende houding. 
68  Zoals de hoedanigheid van politieambtenaar als verdachte of het bestaan van een variabele die het mogelijk maakt om een 

context van geweld gepleegd door een politieambtenaar te identificeren. 
69  Omzendbrief COL 10/2017 van 28 november 2017 van het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke 

afhandeling van de gevallen waarin geweld werd gebruikt tegen de politiediensten en deze waarin de politiediensten zelf 
geweld gebruikten met de dood of een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit als gevolg (zoals herzien op 
24 november 2020), https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col10_2017_geweld_politie_v._24.11.2020_frnl.pdf. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1992/08/05/1992000606/justel
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col10_2017_geweld_politie_v._24.11.2020_frnl.pdf
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bekijkt om een specifieke “contextcode” te creëren aan de hand waarvan men op betrouwbare en 
zekere wijze het aantal lastens politieambtenaren geopende dossiers zou kunnen tellen en bijgevolg 
zou beschikken over het werkelijke aantal dossiers die zonder gevolg geklasseerd zijn of die het 
voorwerp hebben uitgemaakt van een definitief vonnis of arrest. 

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

Overzicht van verschillende vormen van geweld gemeld in de dossiers, 2019-2021 
 

 2019 2020 2021 

verbaal geweld 341 420 317 

agressieve houding 256 333 238 

fysiek geweld 785 946 867 

 

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 waren toegenomen in 2020 en 
in 2021 zijn gedaald (-16,3% ten opzichte van 2020). 

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 dossiers over verbaal geweld kunnen andere feiten worden gemeld: in 22,7% van de dossiers wordt 
beledigend, onbeleefd of onrespectvol taalgebruik in het licht gesteld. Ook een partijdige, niet-
neutrale houding of een ongelijke behandeling wordt in 22,4% van de dossiers geïdentificeerd. De 
melding van verbaal geweld gaat in 16,4% van de dossiers gepaard met de niet-naleving van het 
legaliteits-, proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Weigeren te akteren komt voor in 10,4% 
van de dossiers. 

Verbaal geweld wordt vooral gemeld in de functionaliteiten interventie en verkeer, met name bij 
individuele controles.  
Inzake verkeer gaat het bijvoorbeeld om opmerkingen aan bestuurders voor verkeersinbreuken, 
parkeerproblemen, … 

Meer in het algemeen melden veel klagers agressief taalgebruik van politieambtenaren bij individuele 
controles wegens het niet dragen van een mondneusmasker, bij controles wegens overlast waarbij 
de tussenkomende politieambtenaren zich verbaal agressief, zelfs beledigend zouden hebben 
opgesteld. 
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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 politie-
ambtenaar een houding heeft aangenomen die als bedreigend of agressief wordt ervaren, bijvoor-
beeld een tussenkomende politieambtenaar die naar zijn perceptie te dicht bij de klager komt. 

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. 

De agressieve houding van politieambtenaren wordt vooral aan de kaak gesteld bij individuele 
controles en bij aanhoudingen. Dit zijn bijvoorbeeld controles die meteen al als bruusk, bruut worden 
omschreven. De betrokken klagers vragen zich af of deze houding nuttig en noodzakelijk was. 

Contextualisering en markante feiten betreffende fysiek geweld 

In de dossiers met betrekking tot fysiek geweld worden, naast de opzettelijke slagen en verwondingen 
en de niet-naleving van het legaliteits-, proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel bij het gebruik 
van dwang, ook inbreuken gemeld zoals willekeurige vrijheidsberovingen en daden van willekeur 
gepleegd door de overheid. Op het vlak van de niet-strafbare feiten, gaat het onder andere om een 
agressieve houding en dito taalgebruik, beledigend, onbeleefd of intimiderend taalgebruik of nog een 
gebrek aan onpartijdigheid en neutraliteit. 

De geïdentificeerde functionaliteiten voor dit soort dossiers zijn voornamelijk de interventie en het 
genegotieerd beheer van de publieke ruimte, bij het beheer van manifestaties en naar aanleiding 
van (bestuurlijke) aanhoudingen. 

Een specifieke opzoeking op de dwangmiddelen die zijn gebruikt in de dossiers uit 2021 waarin geweld 
wordt genoemd, bracht het volgende aan het licht: in 18,7% van de dossiers zijn handboeien en/of 
plastic strips gebruikt, in 6% van de dossiers is er sprake van het gebruik van pepperspray. In 
tien dossiers wordt melding gemaakt van verwondingen als gevolg van hondenbeten. In 2021 werd 
vuurwapengebruik geregistreerd in negen dossiers, waaronder vier klachten. Reeds twee van de in 
2021 geopende dossiers werden afgesloten. In het ene klachtdossier betrof het een controle van een 
groep die zich niet aan de gezondheidsmaatregelen hield. De tussenkomende politieambtenaren 
hadden het gevoel dat ze gevaar liepen en een van hen legde zijn hand op zijn wapen. Uiteindelijk 
werd er geen fout in aanmerking genomen, maar de tussenkomende politieambtenaren waren het 
voorwerp van persoonlijke bijsturing70. In het andere klachtdossier was het trekken van het 
vuurwapen gerechtvaardigd gelet op de aan de tussenkomende politieambtenaren meegedeelde 
informatie71. 

Tegelijk met het updaten van de cijfergegevens over politiegeweld en de bijbehorende toelichting, 
besteedt het Comité P voortdurend aandacht aan de actualiteit en de ontwikkelingen op dit vlak, 
hetzij door het uitvoeren van toezichtsonderzoeken zoals in het verleden al het geval was en zal 
blijven in de toekomst, hetzij door middel van documentaire monitoring. 

··············································  
70  Om het personeel te sensibiliseren voor de impact op de bevolking, heeft de betrokken politiezone aan het Vast Comité P 

gemeld dat het tonen van het wapen aan bod zal komen in de toekomstige opleidingssessies inzake geweldsbeheersing. 
71  Controle in het kader van drugshandel; de verdachte kon mogelijkerwijs gewapend zijn. 
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In dit verband heeft het Comité P meermaals kennisgenomen van de publicatie van persartikels met 
betrekking tot de aankoop van bodycams door politiezones, alsook met betrekking tot de voorstelling 
hiervan als (onder andere) middel ter voorkoming van geweld tegen en door politieambtenaren. 

Over dit onderwerp werden adviezen en/of recente studies gepubliceerd. Zo bracht het Controle-
orgaan op de politionele informatie (COC) in 2020 een advies uit eigen beweging72 uit naar aanleiding 
van tal van vragen over het gebruik van bodycams voor politieopdrachten. Sinds kort is er ook een 
studie73 beschikbaar van de universiteiten van Leuven en Luik in opdracht van de Federale Overheids-
dienst Binnenlandse Zaken. 

Het gebruik van de bodycam is door de wet geregeld (artikel 25/3 van de wet op het politieambt). 

Volgens de geraadpleegde open bronnen is het een feit dat het gebruik van de bodycam toeneemt74. 
Daarom is het belangrijk om aandacht te schenken aan de kansen en aan de nodige voorzorgsmaat-
regelen om een optimaal en geïntegreerd kader voor deze technologieën te bieden. 

Met betrekking tot de implementatie van de bodycam onderstrepen de studies en adviezen het belang 
van goede communicatie, zowel met de politie als met de burger, zowel in relatie tot de nagestreefde 
doelstellingen als om frustratie te voorkomen. 

Wat het gebruik zelf van bodycams betreft, is de beoordelingsmarge voor de activering ervan sterk 
afhankelijk van de zones. De bodycam is niet verplicht in welomschreven omstandigheden. Het gaat 
veeleer om praktische regels die bedoeld zijn om te beoordelen of activering wenselijk is. Activering 
lijkt bijvoorbeeld gepast in situaties waarin er een reëel risico op geweld bestaat, of ook in situaties 
waarin een beschrijving van de plaats nodig zal zijn (bv. de doorzoeking van een huis, een verdachte 
operatie, een overlijden, ...). 

De implementatie van de bodycam vereist een passende opleiding. Volgens de beschikbare informatie 
is de opleiding die wordt verstrekt in de provinciale politiescholen nog vrij beperkt en hoofdzakelijk 
theoretisch. De grote verscheidenheid aan richtlijnen in de verschillende politiezones maakt een 
uniforme en praktijkgerichte opleiding moeilijk. Het zou wenselijk zijn om (zich) niet te beperken 
tot het formele kader en de technische aspecten, maar aspecten zoals communicatieve vaardigheden 
uit te werken. Bijvoorbeeld hoe de activering van de bodycam wordt aangekondigd en hoe dit kan 
leiden tot een de-escalatie of, integendeel, een escalatie van geweld. 

In de geraadpleegde open bronnen merkt het Comité P ook op: “de nood aan een algemeen 
beleidskader, niet alleen voor de bodycam, maar voor technologische innovatie in de politie in het 
algemeen”75. 

Deze vragen zullen moeten worden opgevolgd door het Comité P, maar ook door de verschillende 
betrokken instellingen, waaronder de politie zelf. 

··············································  
72  Advies uit eigen beweging naar aanleiding van de bevindingen in het kader van een onderzoek naar het gebruik van 

bodycams, Controleorgaan op de politionele informatie, 8 mei 2020. 
73  Mogelijkheden en uitdagingen bij het gebruik van de bodycam door de geïntegreerde politie, KU Leuven en Université de 

Liège, in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene directie Veiligheid en Preventie, augustus 2021. 
74  Volgens het advies uit eigen beweging naar aanleiding van de bevindingen in het kader van een onderzoek naar het gebruik 

van bodycams, Controleorgaan op de politionele informatie, 8 mei 2020. 
75  Mogelijkheden en uitdagingen bij het gebruik van de bodycam door de geïntegreerde politie, KU Leuven en Université de 

Liège, in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene directie Veiligheid en Preventie, augustus 2021. 
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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 onderzoeken76 
evenals via de strafonderzoeken gevoerd door zijn Dienst Enquêtes waarbij aangeklaagde inbreuken 
kunnen gekwalificeerd worden als zijnde inbreuken op de antiracismewet77. In 2021 ontving het 
Comité P geen enkele rechterlijke beslissing lastens politieambtenaren in uitvoering van artikel 14, 
1e lid van de organieke wet in verband met feiten van racisme en discriminatie78. 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 aangeklaagde, 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 doen79. 

Klagers die tekortkomingen in het politieoptreden laken, kunnen deze in een context situeren waarbij 
een of meerdere ‘beschermde criteria’80 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 2018-2021 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 
2018-2021 841 meldingen die het voorwerp zullen uitmaken van deze analyse, waarvan 
229 meldingen werden gedaan in 2021. 

  

··············································  
76  Middels artikel 14, 2e lid, https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/07/18/1991009963/justel#LNK0004. 
77  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, http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1981/07/30/1981001359/justel. 
78  Hoewel er op de website van Unia toch een commentaar te vinden is over een rechterlijke beslissing uitgesproken lastens 

een politieambtenaar in verband met dit fenomeen in 2021, www.unia.be. 
79  Zo is voorzien in de variabele ‘domein’ die wordt beschouwd als een element van contextualisatie om de omstandigheden 

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

80  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. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/07/18/1991009963/justel#LNK0004
https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/wetgeving/wet-van-10-mei-2007-ter-bestrijding-van-bepaalde-vormen-van-discriminatie
https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/wetgeving/wet-van-10-mei-2007-ter-bestrijding-van-bepaalde-vormen-van-discriminatie
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2013081743
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1981/07/30/1981001359/justel
http://www.unia.be/
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Voorkomen van inbreuken op de antiracismewet en tekortkomingen in een context van beschermde 
criteria81 in de meldingen aan het Comité P, 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

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

71 66 103 84 

Beschermde criteria - andere criteria: 
gezondheidstoestand 

12 10 21 33 

Beschermde criteria – taal 29 23 29 25 

Beschermde criteria – leeftijd 28 32 38 23 

Beschermde criteria – handicap 13 13 16 21 

Beschermde criteria - seksuele geaardheid 10 6 9 15 

Overige beschermde criteria 20 19 25 13 

Strafinbreuk Racisme 25 32 28 48 

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

2 5 5 8 

Strafinbreuk Xenofobie 3 4 2 1 

 

Wanneer we ons beperken tot de “informatiebron” klachten ingediend bij het Comité P, stellen we 
vast dat 33,4% van de klachten die een “beschermd criterium” bevatten, refereren aan het 
beschermd criterium “zgn. ras, kleur, nationaliteit, origine, etnische achtergrond, …”. Bij 25% van 
deze klachten is eveneens een strafinbreuk op de antiracismewet geregistreerd. Andere beschermde 
criteria die vermeld worden zijn onder meer de leeftijd (12%), de taal (11%), een handicap (8%) en 
de gezondheidstoestand (6%). 

Aan de 841 meldingen die het voorwerp van deze analyse uitmaken wegens een verwijzing naar een 
discriminatie, zij het als strafinbreuk, of bij klachten die rechtstreeks zijn ingediend bij het Comité P, 
kunnen 1950 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, 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Tekortkomingen inzake de attitude 202 203 258 225 

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

145 146 177 187 

Strafbare feiten 84 86 90 134 

Tekortkomingen van organisatorische of structurele 
aard 

0 4 5 4 

Totaal 431 439 530 550 

··············································  
81  Meerdere beschermde criteria en strafbare feiten kunnen in dezelfde melding worden opgenomen. 
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46,3% van de aangeklaagde tekortkomingen heeft betrekking op de attitude van de betrokken politie-
ambtenaren. 33,5% betreft de uitvoering van de taken en het aanwenden van de bevoegdheden en 
19,5% zijn strafbare feiten. In 2021 is het aantal en het aandeel van de strafbare feiten gestegen in 
vergelijking met de periode 2018-2020. 

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

Overzicht van de geregistreerde tekortkomingen naar hoofdcategorie “Tekortkomingen inzake de 
attitude”, 2018-2021 

Tekortkomingen inzake de attitude 2018 2019 2020 2021 

(…) m.b.t. het non-verbaal gedrag 106 125 151 130 

(…) m.b.t. het verbaal gedrag 91 73 95 85 

Overige 5 5 12 10 

Totaal 202 203 258 225 

 
Mensen die de attitude van de optredende politieambtenaren laken, verwijzen voornamelijk 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 die voornamelijk 
omschreven als beledigend, onbeleefd of onrespectvol en agressief, dreigend of intimiderend. 

 

Overzicht van de geregistreerde tekortkomingen naar hoofdcategorie “Tekortkomingen inzake het 
uitvoeren van de taken en het aanwenden van de bevoegdheden”, 2018-2021 

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

2018 2019 2020 2021 

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

56 56 66 76 

(…) m.b.t. het niet uitvoeren van de taken 41 38 52 47 

(…) m.b.t. het slecht uitvoeren van de taken 33 39 30 47 

(…) m.b.t. het niet naleven van de procedures 15 13 29 17 

Totaal 145 146 177 187 

 
Verder opgedeeld naar de tekortkoming op het vlak van de uitvoering van de taken, wordt het vaakst 
aangeklaagd dat de politiediensten bij het uitvoeren van hun taken hun bevoegdheden overschrijden 
of afwenden. Dit houdt meer in het bijzonder het niet naleven van de beginselen van legaliteit, 
subsidiariteit of proportionaliteit bij het aanwenden van dwang en/of geweld in. Voorts wordt 
aangeklaagd dat ze de taken niet uitvoeren, dit betreft in het bijzonder het niet akteren, en de taken 
slecht uitvoeren, in die zin dat de taken op onjuiste, onvolledige, onverzorgde of niet pertinente 
wijze zijn uitgevoerd. 
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Overzicht van de geregistreerde strafbare feiten, 2018-2021 

Geregistreerde strafbare feiten 2018 2019 2020 2021 

Racisme/Xenofobie/Discriminatie 30 41 35 57 

Opzettelijke slagen en verwondingen 24 22 28 32 

Daden van willekeur gepleegd door de overheid 5 4 6 5 

Beledigingen 8 7 5 4 

Overige 17 12 16 36 

Totaal 84 86 90 134 

 
Enkele besluiten: 

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 over 
de attitude, de wijze van taakuitvoering of andere strafbare feiten. 

In 2021 is er een stijging van het aantal klachten en gerechtelijke meldingen waarbij aangestipt werd 
dat er sprake was van racisme en/of discriminatie.  

Bij 10 van de 229 meldingen uit 2021 werd ook gewag gemaakt van een willekeurige 
vrijheidsberoving, terwijl deze inbreuk in de periode 2018-2020 slechts 8 maal voorkwam in de 
612 meldingen met een context van een beschermd criterium of een feit wijzend op racisme en/of 
discriminatie. 

Bij de 324 geregistreerde klachten gedurende de afgelopen vier jaar met het domein “beschermd 
criterium: zgn. ras, kleur, …” wordt in 35% van de feiten verwezen naar een partijdige, niet-neutrale 
houding, ongelijke behandeling. Bij het domein “beschermd criterium; zgn. ras, kleur, …” worden, 
in vergelijking met de andere domeinen “beschermd criterium”, ook meer strafbare feiten vermeld, 
inzonderheid racisme (10%) en opzettelijke slagen en verwondingen (10%). Deze verhoudingen zijn in 
overeenstemming met de voorgaande jaren. 

Bij het “beschermd criterium – taal” (106 meldingen in de periode 2018-2021) wordt naast een 
partijdige, niet-neutrale houding, ongelijke behandeling (24%), een onaangepaste attitude inzake het 
verbaal gedrag (14%) en een nonchalante, apathische houding, een gebrek aan empathie, beschik-
baarheid of respect (10%) aangeklaagd. 

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 functionaliteiten82, 2018-2021 
 

Functionaliteiten 2018 2019 2020 2021 

Interventie 61 72 67 91 

Onthaal 25 22 28 23 

Opsporing en onderzoek 23 10 14 19 

Verkeer 27 13 24 17 

Genegotieerd beheer van de publieke ruimte 5 2 4 9 

Wijkwerking 8 3 11 8 

Slachtofferbejegening 3 4 6 3 

Totaal 152 126 154 170 

 
Bij meldingen wijzend op een vorm van discriminatie of tekortkoming wordt ook geregistreerd in 
welke basisfunctionaliteit dit gebeurt. Voor de 841 meldingen ontvangen in de periode 2018-2021 is 
in 527 meldingen minstens één functionaliteit aangeduid; er kunnen meerdere functionaliteiten per 
melding worden geregistreerd. 

55% van de 527 meldingen doet zich voor in de functionaliteit interventie. 19% is te situeren in de 
functionaliteit onthaal, 15% in verkeer en 13% in recherche. 

Naast het opnemen van de functionaliteit kunnen in dezelfde melding ook andere contextgegevens 
worden opgenomen. De vaakst vernoemde andere contexten waarin de aangeklaagde incidenten zich 
voordoen zijn controles (eerder de 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 voornamelijk 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 de context “controle” mede 
vermeld, gevolgd door “verkeer” en “aanhouding”. Bij het “beschermd criterium: taal” is dit 
voornamelijk “verkeer” en vervolgens “controle”. Bij de overige domeinen met een beschermd 
criterium zijn de andere vermelde contexten “burgerlijke geschillen”, “aanhoudingen” en 
“opsluitingen”. 

  

··············································  
82  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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1.3 Weigeren te akteren 
Uit de cijfergegevens van het Comité P blijkt dat in 12% van de klachten die jaarlijks worden 
ingediend bij het Comité P 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 in 2021 een thematisch onderzoek naar dit onderwerp 
heeft gevoerd en waarvan de redactie van het rapport in de eindfase is. Dit onderzoek heeft als doel 
de perceptie van de burger in bepaalde contexten die zouden wijzen op een weigering tot akteren 
af te toetsen aan de visie hierop en de handelwijze van de medewerkers bij de lokale politiediensten. 
 
Aantal, evolutie en aandeel van de klachten met de tekortkoming “weigeren te akteren” in de 
klachten rechtstreeks gemeld bij het Comité P, 2018-2021 
 

 2018 2019 2020 2021 

Aantal klachten met “weigeren te akteren” 346 297 313 337 

Evolutie aantal klachten met “weigeren te akteren” - -14,2% +5,4% +8,0% 

Aandeel klachten “weigeren te akteren” ten 
opzichte van het totaalaantal klachten 11,7% 11,2% 10,1% 12,1% 

 
In 70% van deze klachten werd ook nog een of meer andere tekortkomingen aangekaart. Hierna volgt 
een overzicht van deze overige aangeklaagde tekortkomingen. 

 

 

Aantal andere aangeklaagde tekortkomingen, naar hoofdcategorie, bij klachten over weigeren te 
akteren, 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Tekortkomingen inzake de attitude 237 218 201 231 

Tekortkomingen inzake de uitvoering van de taken 
en het aanwenden van bevoegdheden 146 142 140 161 

Tekortkomingen van organisatorische en/of 
structurele aard 1 0 1 1 

Onbepaald/onbekend 0 0 2 1 

Totaal 384 360 344 394 

 

Na een lichte daling in 2020 is er opnieuw een stijging van het aantal klachten over de uitvoering van 
de taken en het aanwenden van bevoegdheden, alsook over de attitude van de politieambtenaar. 
Wanneer het gaat over het weigeren te akteren, blijven de klachten met betrekking tot de attitude 
ook in 2021 veruit het grootst in aantal. 
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Aantal andere aangeklaagde tekortkomingen inzake de uitvoering van de taken en het aanwenden 
van bevoegdheden bij klachten over weigeren te akteren, 2018-2021 
 

Tekortkomingen inzake de uitvoering van de taken 
en het aanwenden van bevoegdheden 2018 2019 2020 2021 

(…) m.b.t. het slecht uitvoeren van de taken 54 49 43 66 

(…) m.b.t. het niet uitvoeren van de taken 52 53 56 49 

(…) m.b.t. het overschrijden of afwenden van 
de bevoegdheden 31 31 27 38 

(…) m.b.t. het niet naleven van de procedures 9 9 14 8 

Totaal 146 142 140 161 

 
Klagers die melden dat de politiediensten hun taken niet hebben uitgevoerd, wijzen, naast het 
weigeren te akteren, voornamelijk 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. In 2021 zijn er opvallend meer klachten over het slecht uitvoeren van de verwachte 
taak en wordt er een daling vastgesteld van het aantal klachten over het niet uitvoeren van de taken. 
Dit is anders dan in de twee voorgaande jaren. 

Aantal andere aangeklaagde tekortkomingen inzake de attitude bij klachten over weigeren te 
akteren, 2018-2021 

Tekortkomingen inzake de attitude 2018 2019 2020 2021 

(…) m.b.t. het non-verbaal gedrag 138 144 122 143 

(…) m.b.t. het verbaal gedrag 94 69 73 80 

(…) overige 5 5 6 8 

Totaal 237 218 201 231 

 

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 vooreerst 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 80% van de klachten is minstens één basisfunctionaliteit van politie geregistreerd. In meer dan 50% 
van de gevallen wordt de functionaliteit onthaal aangeduid en in 25% van de klachten betreft het de 
interventie. De wijkwerking wordt aangeduid in 10% van de klachten waarin een basisfunctionaliteit 
is geregistreerd. 

Voor wat de context betreft waarin de personen zich bevinden die een weigering tot akteren vanwege 
de politiediensten percipiëren, stellen we ook dit jaar vast dat een groot deel van de klachten zich 
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blijkt voor te doen bij politietussenkomsten naar aanleiding van een burgerlijk geschil, zowel in een 
intra- als extrafamiliale context. 

Er dient vastgesteld te worden dat door de jaren heen de contexten waarbij burgers geconfronteerd 
worden met het weigeren te akteren dezelfde blijven. Het Vast Comité P heeft beslist een toezichts-
onderzoek te voeren naar het fenomeen weigeren te akteren.  

1.4 Inbreuken op de individuele vrijheden tijdens het beheer van 
manifestaties 

1.4.1 Inleiding 

Het Comité P zet zijn observatoriumwerk voort in 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 evenementen83. 

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 de bedoeling om een beeld te schetsen van dit thema door enkele kerncijfers weer te geven 
voor de periode 2018-2021 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 
bronnen84 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 gezond-
heid waaronder onder meer volksoplopen85. Voor wat volksoplopen betreft, zullen een aantal ervan 
de uiting zijn van dieperliggende conflicten die tot uiting komen in betogingen, stakingen, weg-
blokkades, enz. Andere volksoplopen, bijvoorbeeld deze naar aanleiding van concerten, wielerwed-
strijden of andere, hebben een louter recreatief karakter. Al deze gebeurtenissen, of het nu gaat om 
protest of recreatieve volksoplopen, 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 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 beschermings-
opdrachten 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 
··············································  
83  Met uitzondering van sportevenementen zoals voetbalwedstrijden. 
84  Le Défenseur des droits, « Désescalade de la violence et gestion des foules protestataires. Quelle(s) articulation(s) en France 

et en Europe aujourd’hui ? » décembre 2018-juin 2021, Anne Wuilleumier (dir. de l’Institut des Hautes Études du ministère 
de l’Intérieur, Olivier Fillieule (Université de Lausanne, IEPH), Fabien Jobard (Cesdip), Andrea Kretschmann (Centre Marc 
Bloch de Berlin), Aurélien Restelli (Cesdip), Pascal Viot (Université de Lausanne, IEPH). 

85  Met volksoploop wordt eigenlijk taalkundig volkstoeloop bedoeld. 
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die om een of andere reden, gewild of niet, aan de gebeurtenis deelnemen of ermee geconfronteerd 
worden86. 

1.4.3 Enkele kerncijfers 

Onderstaande tabel geeft de dossiers87 weer die geopend zijn tussen 2018 en 2021 en waarin 
politionele disfuncties tijdens het houden van gebeurtenissen worden gemeld88. 

Overzicht van het aantal geopende dossiers met betrekking tot het beheer van gebeurtenissen – per 
type van gebeurtenis89 – 2018-2021 

 

Type van gebeurtenis 2018 2019 2020 2021 

Manifestaties 45 23 79 138 

Rellen 13 1 11 0 

Grootschalige controles 12 22 26 16 

Cultuurevenementen 7 17 7 7 

Sportevenementen90 1 10 0 2 

 

Er is een toename van het aantal dossiers in het kader van manifestaties in 2021. Deze stijging houdt 
in hoofdzaak verband met de dossiers die geopend zijn ingevolge manifestaties tegen de maatregelen 
die werden genomen in het kader van het beheer van de Covid-19-crisis. In tegenstelling tot de voor-
gaande jaren werden er in 2021 geen dossiers geregistreerd in de specifieke context van rellen. 
Enkele dossiers werden geopend in het kader van cultuur- en sportevenementen. 

Vaakst gemelde feiten en contexten in de dossiers met betrekking tot het beheer van gebeurtenissen 
– per type van gebeurtenis – 2018-2021 

Tijdens manifestaties heeft meer dan 50% van de gemelde feiten betrekking op de niet-naleving van 
het legaliteits-, proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel bij het gebruik van dwang en slagen en 
verwondingen en heeft bijna 25% van de gemelde feiten betrekking op willekeurige vrijheidsberoving. 
In 2020 was dit nog maar 10%. 

Overigens lijkt het nuttig om de melding van vernederend gedrag ten aanzien van de aangehouden 
klagers te benadrukken, ook al vormen deze feiten niet het grootste deel van de dossiers uit 2021 
inzake het beheer van manifestaties. 

Er wordt bijvoorbeeld beschreven dat men, soms in de kou, lange tijd moet blijven zitten, met de 
handen op de rug geboeid, zonder toegang tot het toilet. Daarnaast klagen de klagers de slechte 

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

op twee niveaus, BS 14 juni 2011. 
87  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. 

88  Het gaat om de perceptie van de burgers. 
89  De categorieën sluiten elkaar niet uit en moeten dus niet worden opgeteld. 
90  Uitgezonderd voetbal. 
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omstandigheden van de vrijheidsberoving aan, soms beledigingen en het niet naleven van de 
verplichting tot het dragen van het mondneusmasker door de politieambtenaren zelf. 

Op het vlak van dwangmiddelen keert de melding van het gebruik van te strak aangespannen en/of 
te lang aangehouden plastic strips of handboeien en het gebruik van pepperspray vaak terug, net 
zoals in 2020. 

Sommige klagers erkennen hun deelname aan een manifestatie, terwijl anderen verklaren dat ze bij 
toeval aanwezig waren in een omsluitingsdispositief van de politie. Dit is zowel vanuit het standpunt 
van de klagers als vanuit het standpunt van de politie moeilijk te objectiveren. In ieder geval 
bevonden de mensen tegen wie de omsluiting was gericht zich in het dispositief op het moment dat 
het werd ontplooid. 

Aangezien (bepaalde) maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis gehandhaafd werden, 
vonden er in 2021 weinig evenementen met publiek plaats en hebben uiteindelijk weinig dossiers 
betrekking op cultuur- en/of sportevenementen. De weinige dossiers betreffen politie-interventies 
voor parkeer- en toegangsproblemen bij evenementen om het aantal deelnemers te beperken, tijdens 
markten of wielerwedstrijden. 

De kwestie of men politieambtenaren tijdens ordehandhavingsacties mag filmen of fotograferen komt 
slechts nu en dan voor in de dossiers die in 2021 zijn geanalyseerd. Aangezien dit onderwerp 
regelmatig opduikt, wenst het Vast Comité P te verwijzen naar het advies uit eigen beweging van het 
Controleorgaan op de politionele informatie (COC) betreffende het filmen door burgers van politie-
interventies en betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van politie-
ambtenaren tegenover derden tijdens de uitvoering van hun politionele opdrachten91. 

1.4.4 Enkele bedenkingen die voortvloeien uit de analyse van de dossiers met 
betrekking tot het politioneel beheer van gebeurtenissen 

Er dient vastgesteld dat het aantal dossiers dat wordt geopend wegens gewelddaden, misbruik van 
functie of niet-eerbiediging van de rechten van aangehouden personen een stijgende tendens 
vertoont. Het merendeel van de dossiers werd geopend in het kader van manifestaties tegen de 
maatregelen genomen in het kader van de Covid-19-crisis. Enkele maanden geleden besliste het Vast 
Comité P om de dossiers die hem worden voorgelegd te analyseren vanuit het oogpunt van het 
begeleiden van manifestaties en de wijze van tussenkomen meer in het algemeen. Met andere 
woorden, de onderzoeken worden uitgevoerd op basis van de lezing en de analyse van alle klachten 
die in het kader van een specifieke manifestatie zijn ingediend. In 2021 heeft het Comité P 
verscheidene gebeurtenissen gecreëerd, die elk de klachten bundelen die in het kader van een 
specifieke manifestatie zijn ingediend. Deze benadering maakt het mogelijk om een meer 
transversaal beeld te krijgen van de gemelde feiten en, bij uitbreiding, conclusies te trekken en 
aanbevelingen op organisatorisch vlak te doen aan de betrokken politiediensten. 

Wanneer blijkt dat deze aanpak van klachtafhandeling in het kader van dergelijke evenementen een 
meerwaarde is, is het de bedoeling om dit werkproces te bestendigen door de diverse acties die 
moeten ondernomen worden door de verschillende diensten (klachtencel, Dienst Enquêtes P en Vast 
Comité P) in kaart te brengen. Dit staat op de agenda voor begin 2022. 

··············································  
91  Van 22 november 2021, https://www.controleorgaan.be/files/DD200025_Advies_Ambtshalve_N_GET_00045724.pdf. 

https://www.controleorgaan.be/files/DD200025_Advies_Ambtshalve_N_GET_00045724.pdf
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1.4.4.1 Terugkerende kwesties: van de reden voor de aanhouding tot de 
omstandigheden van de vrijheidsberoving – lopende en toekomstige 
verbeteringen 

De omstandigheden waarin mensen van hun vrijheid worden beroofd en worden opgesloten in 
collectieve cellen zijn nog steeds actuele kwesties voor het Vast Comité P92. Op niet-limitatieve wijze 
vestigen de meeste dossiers de aandacht op de volgende terugkerende redenen: politiegeweld met 
of zonder het gebruik van specifieke middelen zoals pepperspray of wapenstok, te strak 
aangespannen of te lang aangehouden plastic strips, het gebrek aan informatie over de reden voor 
een aanhouding, de aanhouding van minderjarigen93, het niet verwittigen van een vertrouwens-
persoon, politieambtenaren die zich niet identificeren evenals de opsluitingsomstandigheden en de 
niet-naleving van de Covid-19-maatregelen. 

Wanneer er vermoedens zijn van strafbare feiten aangevoerd door de klagers, maakt het Comité P 
deze dossiers over aan het bevoegde parket van de procureur des Konings, met de uitdrukkelijke 
vraag het Comité P te informeren mochten er vermoedens rijzen van structurele of organisatorische 
disfuncties zonder strafrechtelijk karakter. 

Daar grootschalige manifestaties zich herhaaldelijk voordoen, zijn de aanbevelingen van het Vast 
Comité P en in het bijzonder het belang om de organisatie en de behandeling te plannen van personen 
die wellicht aangehouden zullen worden zowel op het vlak van de voorziene plaatsen94, als op het 
vlak van de specifieke procedures95, de ter beschikking gestelde middelen (toegang tot toiletten, 
medische zorgen, voeding, …) nog steeds actueel. 

Tegelijkertijd is het ook belangrijk om de positieve punten te benadrukken die het Vast Comité P 
heeft opgemerkt tijdens zijn onderzoeken in 2021. Zo stelde het Vast Comité P een verbetering vast96 
van de risicoanalyses inzake genegotieerd beheer van de publieke ruimte en een betere rapportage 
van het gebruik van bijzondere middelen zoals voorzien in de GPI 6297. Deze vaststelling heeft 
betrekking op de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. 

1.4.4.2 Minder aanhoudingen in het kader van manifestaties in 2021 

In 2021 vonden verscheidene grootschalige manifestaties tegen de gezondheidsmaatregelen plaats. 
De wijze van organisatie, het heterogene profiel van de deelnemers en de moeilijkheden om de 
omkadering van deze bewegingen voor te bereiden en erop te anticiperen, lijken niet te zijn 

··············································  
92  Zie in dit verband het onderzoek naar de aanbevelingen in geval van grootschalige bestuurlijke aanhoudingen, Vast Comité P, 

2020, https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2020-05-26%20Recommandations%20en%20cas%20 
d'arrestations%20administratives%20%C3%A0%20grande%20nl.pdf. 

93  Cf. art. 33quater WPA: “Indien de van de vrijheid beroofde persoon minderjarig is, wordt de persoon die belast is met het 
toezicht erop hiervan ambtshalve verwittigd”. Bovendien heeft het Comité P beslist om een specifiek toezichtsonderzoek te 
openen naar aangehouden minderjarigen. 

94  ‘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,   
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2020-05-
26%20Recommandations%20en%20cas%20d'arrestations%20administratives%20%C3%A0%20grande%20nl.pdf. 

95  Registratie van personen, beheer van verboden voorwerpen, … 
96  In casu, op het niveau van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. 
97  De omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 voorziet in hoofdstuk lV een specifieke verplichting tot melding van de 

veiligheidsincidenten waarbij gebruikgemaakt is van een wapen en van gewelddaden door/tegen politieambtenaren, 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=08-02-
29&numac=2008000107. 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2020-05-26%20Recommandations%20en%20cas%20d'arrestations%20administratives%20%C3%A0%20grande%20nl.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2020-05-26%20Recommandations%20en%20cas%20d'arrestations%20administratives%20%C3%A0%20grande%20nl.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2020-05-26%20Recommandations%20en%20cas%20d'arrestations%20administratives%20%C3%A0%20grande%20nl.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2020-05-26%20Recommandations%20en%20cas%20d'arrestations%20administratives%20%C3%A0%20grande%20nl.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=08-02-29&numac=2008000107
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=08-02-29&numac=2008000107
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veranderd. We merken echter op dat niet al deze manifestaties98 hebben geleid tot het aantal 
aanhoudingen dat in 2020 kon worden genoteerd. 

Het aantal aanhoudingen kan een indirecte impact hebben op het aantal dossiers inzake crowd 
management. 

Bovendien werd de aandacht van het Comité P getrokken door bepaalde klachten met een inhoud 
waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat het nagestreefde doel niet zozeer het zoeken naar de 
waarheid is als wel het willen gehoord worden. 

In ieder geval zijn deze nieuwe vormen van protest inmiddels onderdeel van de (politie)realiteit. 
Deze nieuwe vorm van manifestaties, hun organisatie en de (belangrijke) rol van sociale media zijn 
allemaal elementen om rekening mee te houden bij de ontwikkeling en de vernieuwing van de 
(politie)aanpak. Er zijn initiatieven in deze zin genomen, zoals de oprichting van de werkgroep ‘New 
way of protesting’ op initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken; werkgroep onder gedeelde 
leiding van de federale politie en de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. 

Het Vast Comité P, van zijn kant, is een specifiek toezichtsonderzoek gestart naar aanbevelingen 
inzake genegotieerd beheer van de publieke ruimte. De bevindingen en de aanbevelingen die daaruit 
kunnen worden getrokken, zouden het mogelijk moeten maken om de opvolging van deze materie te 
verrijken. 

  

··············································  
98  Voornamelijk de manifestaties tegen de gezondheidsmaatregelen: die van 31 januari 2021 heeft aanleiding gegeven tot 

meer dan 400 aanhoudingen, de massabijeenkomst ‘la Boum 2’ heeft aanleiding gegeven tot een honderdtal aanhoudingen. 
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2. Enkele punctuele topics die extra aandacht kregen in 
2021 

Onder deze rubriek bespreken we enkele onderwerpen die om een of andere reden niet het voorwerp 
hebben uitgemaakt van een toezichtsonderzoek, maar toch de moeite waard waren om er dieper op 
in te gaan omwille van de actualiteitswaarde of vragen om duiding bij bepaalde toezichtsonderzoeken 
van het Vast Comité P waarvan het antwoord interessant kan zijn voor een breder publiek dan enkel 
de vraagsteller zelf. 

2.1 Klachten aangaande het politioneel optreden in het kader van 
het beheer van de Covid-19-crisis – actualisatie 2021 

2.1.1 Achtergrond 

Het Vast Comité P heeft van in het prille begin van de Covid-19-pandemie99 het initiatief genomen 
om de bij hem ingediende individuele klachten, die betrekking hadden op het politieoptreden in het 
kader van de maatregelen tegen het coronavirus, te monitoren en globaal te onderzoeken. 
Daarenboven gelastte de parlementaire begeleidingscommissie het Vast Comité P in mei 2020 de 
moeilijkheden in kaart te brengen die de geïntegreerde politie ondervond bij het beheer van de 
coronacrisis. De vervulde taken en opdrachten en bijhorende aanbevelingen van het Vast Comité P 
ter zake resulteerden in de redactie van twee verslagen, gepresenteerd tijdens de zittingen van de 
parlementaire begeleidingscommissie op respectievelijk 21 september 2020 en 28 juni 2021.100 

Daarbij is het nuttig in herinnering te brengen dat de geïntegreerde politie vanaf het begin van de 
gezondheidscrisis intensief werd ingezet om de handhaving van een aantal maatregelen te 
verzekeren. Daarbij diende de geïntegreerde politie 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 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. 

In dit verband kan ook verwezen worden naar de bevindingen van het Vast Comité P in 2021 naar 
aanleiding van een klachtonderzoek betreffende de organisatorische maatregelen die genomen 
werden door politiezones teneinde hun opdrachten te vervullen tijdens de Covid-19-pandemie. 
Daaruit is onder meer gebleken dat de uitvoering van de basisfunctionaliteiten over het algemeen 
verzekerd is gebleven, doch dat de grootste impact zich doorgaans liet voelen op het vlak van de 
functionaliteit ‘wijkwerking’. Zo werden sommige wijkcommissariaten tijdelijk gesloten en werden 
sommige opdrachten in dit kader opgeschort. De externe werkingsmodaliteiten dienden, al dan niet 
tijdelijk, te worden aangepast, zoals het inzetten op klachtopnames op afspraak voor niet-dringende 
klachten, het nemen van hygiënische maatregelen bij het uitvoeren van verhoren, en dies meer. Ook 
de interne organisatie werd aangepast aan de uitzonderlijke situatie, zoals het samenstellen van 
··············································  
99  De eerste bij het Vast Comité P ingediende individuele klacht betreffende het politieoptreden in het kader van de maatregelen 

tegen het coronavirus dateert van 16 maart 2020. 
100  1) Verslag van het Vast Comité P, “Tussentijdse overwegingen met betrekking tot het optreden van de geïntegreerde politie 

in het kader van het beheer van de eerste golf van de coronacrisis”, overgemaakt aan de parlementaire begeleidings-
commissie op 24 augustus 2020 en besproken tijdens de zitting van 21 september 2020,  
 https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2020-09-23%20CORONA%20nl.pdf.  
2) Verslag van het Vast Comité P, “Analyse van de klachten in 2020 over het optreden van de geïntegreerde politie in het 
kader van het beheer van de coronacrisis - Aanvulling op het verslag “Tussentijdse overwegingen met betrekking tot het 
optreden van de geïntegreerde politie in het kader van het beheer van de eerste golf van de coronacrisis””, overgemaakt 
aan de parlementaire begeleidingscommissie op 21 juni 2021 en besproken tijdens de zitting van 28 juni 2021, 
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/Analyse%20van%20de%20klachten%20in%202020%20over%20het
%20optreden%20van%20de%20ge%C3%AFntegreerde%20politie%20in%20het%20beheer%20van%20de%20eerste%20
golf.pdf. 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2020-09-23%20CORONA%20nl.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/Analyse%20van%20de%20klachten%20in%202020%20over%20het%20optreden%20van%20de%20ge%C3%AFntegreerde%20politie%20in%20het%20beheer%20van%20de%20eerste%20golf.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/Analyse%20van%20de%20klachten%20in%202020%20over%20het%20optreden%20van%20de%20ge%C3%AFntegreerde%20politie%20in%20het%20beheer%20van%20de%20eerste%20golf.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/Analyse%20van%20de%20klachten%20in%202020%20over%20het%20optreden%20van%20de%20ge%C3%AFntegreerde%20politie%20in%20het%20beheer%20van%20de%20eerste%20golf.pdf
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zogenaamde ‘bubbels’, het aanpassen van de uurroosters, door bijvoorbeeld de invoering van 12-
urendiensten, het samenstellen van een operationele reservegroep die in telewerk werd geplaatst, 
etc., met als voornaamste doel de kans op besmetting met het coronavirus zo veel als mogelijk te 
beperken. Twee grote veranderingen/ervaringen die door politiezones vermeld worden zijn de 
introductie/uitbreiding van het telewerk en het onthaal van burgers op afspraak. 

2.1.2 Kwalitatief overzicht individuele coronagerelateerde klachten 2021 

Het Comité P heeft in 2021 nog 152 individuele klachten geregistreerd die betrekking hadden op het 
politieoptreden in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus, terwijl het in de periode van 
16 maart tot 31 december 2020 416 individuele klachten had geregistreerd.101 Op datum van 
31 januari 2022 waren 51 van deze 152 klachtdossiers afgesloten en 101 nog lopende. Het aantal in 
2021 ingediende klachten is dus sterk gedaald ten opzichte van het aantal in 2020102 ingediende 
klachten. De reden(en) daartoe werd(en) niet onderzocht. 

Uit de analyse blijkt dat 48,5% (45,2% in 2020) van de in 2021 aangeklaagde feiten betrekking heeft 
op tekortkomingen die ondergebracht kunnen worden in de categorie van ‘Tekortkomingen inzake 
het uitvoeren van de taken en het aanwenden van de bevoegdheden’ en 43,3% (42,8% in 2020) van 
de in 2021 aangeklaagde feiten op tekortkomingen die thuishoren in de categorie ‘Tekortkomingen 
inzake de attitude’. Feiten die vallen onder de categorie ‘strafbare feiten’ maken 5,5% (8,1% in 2020) 
uit van de in de klachten aangehaalde feiten. Dit blijkt ook uit onderstaande tabel. 

Tekortkomingen en strafbare feiten naar hoofdcategorie, 2020-2021 

Type aangeklaagde tekortkomingen/ strafbare feiten 2020 2021 
Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het 
aanwenden van de bevoegdheden 350 (45,2%) 141 (48,5%) 

Tekortkomingen inzake de attitude 332 (42,8%) 126 (43,3%) 

Strafbare feiten 63 (8,1%) 16 (5,5%) 

Andere/onbepaald 25 (3,2%) 5 (1,7%) 

Tekortkomingen van organisatorische en/of structurele aard 5 (0,6%) 3 (1,0%) 

Totaal 775 (100%) 291 (100%) 

 

Wat de oriëntatiebeslissingen103 betreft van het Vast Comité P inzake de in 2021 ingediende corona-
gerelateerde klachten, komt de beslissing van het Vast Comité P dat het onderzoek diende toe-
vertrouwd te worden aan de dienst intern toezicht (DIT) van de politiezone op de eerste plaats (21,4% 
van alle oriëntatiebeslissingen, ten opzichte van 10,3% in 2020). Op de tweede plaats volgt de 
oriëntatiebeslissing ‘het autonoom onderzoek toevertrouwen aan de betrokken politiedienst’ die 
18,9% (22,2% in 2020) uitmaakt van alle oriëntatiebeslissingen. Op de derde plaats volgt de beslissing 
van het Vast Comité P dat de klacht van de burger een betwisting van politionele vaststellingen betrof 
(10,2% van alle oriënteringsbeslissingen, ten opzichte van 16,4% in 2020). Aan de Dienst Enquêtes P 

··············································  
101  Als kanttekening dient echter vermeld te worden dat individuele klachten over het optreden van de politie in het kader van 

het genegotieerd beheer van de publieke ruimte en verband houdend met de coronamaatregelen (betogingen tegen corona-
maatregelen, illegale festivals, …) niet zijn meegerekend in de hierboven vermelde cijfers van 2020 en 2021. 

102  In de periode van 16 maart 2020 tot 31 december 2020. 
103  De meegedeelde cijfers houden enkel verband met de beslissingen die werden gevalideerd in plenaire vergadering van het 

Vast Comité P. 
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werden 9 klachten voor onderzoek toevertrouwd (4,4% van de oriëntatiebeslissingen, ten opzichte 
van 6,7% in 2020). 

Op datum van 1 februari 2022 zijn bij 216 coronagerelateerde klachtdossiers van de 416 die in 2020 
geopend werden een of meerdere eindbeslissingen door het Vast Comité P genomen. Bij deze 
216 klachtdossiers werden in totaal 249 eindbeslissingen genomen. In 55 van de 152 corona-
gerelateerde klachten, geopend in 2021, zijn eindbeslissingen genomen over de inhoud van de klacht. 

Wat de 216 eindbeslissingen betreft van het Vast Comité P genomen in 55 van de 152 in 2021 
geopende coronagerelateerde klachtonderzoeken, blijkt er in 75% (63,9% in 2020) van de eind-
beslissingen geconcludeerd te zijn tot de afwezigheid van een tekortkoming bij de politie. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat er in één enkel klachtdossier meerdere eindbeslissingen kunnen 
genomen worden. Het is aldus mogelijk dat in een klachtdossier wordt beslist dat er geen tekort-
koming 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 met andere woorden niet geconcludeerd worden dat 75% van de ingediende 
coronagerelateerde klachtdossiers ongegrond zijn. In 4,7% van de klachtdossiers (10,8% in 2020) 
luidde de eindbeslissing dat een politieambtenaar een individuele fout had begaan. 6,3% (8% in 2020) 
van de eindbeslissingen wees op onvoldoende bewijzen om tot een eventuele disfunctie te kunnen 
concluderen. Het Vast Comité P besliste voor de in 2021 ingediende coronagerelateerde klachten 
waarin reeds een of meerdere eindbeslissingen genomen werden tot nu toe niet dat er een structurele 
fout bij de politie werd aangetoond (1,6% in 2020). 

Bij 60 van deze 216 klachtdossiers, geopend in 2020, kreeg de eindbeslissing van het Vast Comité P 
een vervolg, wat inhoudt dat er door het betreffende politiekorps maatregelen werden genomen 
ingevolge de door het Vast Comité P gedane vaststellingen. Voor klachten geopend in de loop van 
2021 is dat het geval voor 9 klachten. Voor 2020 en 2021 samen werd 25 keer (of ongeveer een derde 
van de gevallen) het gevolg ‘structurele aanbevelingen’ gekoppeld aan de vermelde klachtdossiers. 
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2.2 Sociale media 

2.2.1 Inleiding 

Zowel via open bronnen als doorheen verschillende strafonderzoeken gevoerd door de Dienst 
Enquêtes P werd vastgesteld dat er binnen de geïntegreerde politie (GPI) vaak gebruikgemaakt wordt 
van commerciële applicaties (sociale media) waarbij ook operationele informatie wordt uitgewisseld. 
Bepaald gebruik, zoals het uitwisselen van gegevens van de Algemene nationale gegevensbank (ANG) 
of het Rijksregister (RRN) via WhatsApp, lijkt op het eerste gezicht toch problematisch. Daarom 
besliste het Vast Comité P om hierover een toezichtsonderzoek op te starten. De doelstelling van het 
onderzoek was om in een eerste fase deze elementen te objectiveren met concrete voorbeelden, om 
deze vervolgens in een tweede fase in een ruimere context te plaatsen. Dit alles met het oog op het 
identificeren van eventuele problemen en risico’s voor het politionele functioneren op het terrein. 

Er werd niet gekeken naar het gebruik van sociale media met als enig doel communicatie met de 
burger, maar enkel naar het gebruik van sociale media om operationele informatie te delen. De 
bedoeling was immers enkel om deze problematiek te bekijken vanuit het politionele functioneren 
en de ondersteuning daarvan, zonder hierbij ten gronde in te gaan op o.a. alle aspecten die te maken 
hebben met bepalingen van de wet op de gegevensbescherming noch de politionele informatie-
huishouding sensu stricto, wat eerder voorbehouden is voor het Controleorgaan op de politionele 
informatie (COC). 

Omdat er in de loop van het onderzoek verschillende maatregelen werden genomen, werd ervoor 
geopteerd om het toezichtsonderzoek voorlopig af te sluiten en enkele aanbevelingen op te nemen 
in het jaarverslag, om de GPI de kans te geven de nieuwe maatregelen in plaats te stellen en 
eventuele kinderziektes weg te werken. 

Om niet te veel te investeren gezien de overlappende en/of complementaire bevoegdheden met het 
COC, werd beslist om het onderzoek te beperken tot enkel de belangrijkste aandachtspunten in deze 
materie met een impact op het politionele functioneren (bv. veiligheidsgevaar) en/of de controle-
mogelijkheden hierop (bv. noodzaak loggings). 

Volledigheidshalve werden onze bevindingen wel voorgelegd aan het COC met de vraag naar 
eventuele bemerkingen, doch het COC verkoos er niet op in te gaan. 

2.2.2 Onderzoeksbevindingen 

Bij het consulteren van dossiers waarin de Dienst Enquêtes P een actieve onderzoeksrol gespeeld 
heeft, zag het Vast Comité P dat er operationele en privacygevoelige informatie werd uitgewisseld 
via commerciële chatapplicaties (WhatsApp, Viber, …). Hierbij werd vastgesteld dat het niet alleen 
ging om individuele disfuncties maar dat het probleem eerder structureel van aard was. Bijkomend 
bleek dat deze applicaties de uitgewisselde informatie ook opslaan op het interne of externe 
geheugen van het toestel zelf. Het betrof onder meer foto’s van identiteitsdocumenten en van 
bevragingen in de operationele databanken (RRN, ANG, …) of videobeelden van incidenten. Een 
commerciële chatapplicatie als WhatsApp kwam (of komt) blijkbaar tegemoet aan een reële behoefte 
van politiemensen op het terrein om onderling snel en efficiënt operationele informatie te kunnen 
delen of uitwisselen. 

Het gebruik van een commerciële chatapplicatie op een privé-gsm voor het uitwisselen van 
operationele en privacygevoelige informatie roept evenwel verschillende vragen op inzake de 
veiligheid van deze operationele gegevens en dus ook met een mogelijke (negatieve) impact op de 
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lopende operaties op het terrein. Enerzijds zijn er de potentiële risico’s verbonden aan de opslag op 
het toestel zelf en anderzijds de risico’s verbonden aan het gebruik van de commerciële applicatie 
voor het verzenden/ontvangen. 

Op 21 mei 2019 besliste het Coördinatiecomité voor de geïntegreerde politie (CCGPI) dat gratis 
toepassingen zoals WhatsApp, Facebook, WeTransfer of Google Drive niet meer gebruikt mogen 
worden voor politiedoeleinden en de verwerking van politionele gegevens.   
De reden hiervoor is dat er vanaf dat ogenblik vergelijkbare tools waren die door de organisatie zelf 
worden aangeboden. Deze tools werken geïntegreerd samen met andere digitaal ondersteunende 
oplossingen en applicaties die de politie gebruikt, waardoor er, volgens het Coördinatiecomité, een 
betere ergonomie is voor de gebruikers.   
Bovendien, en dat is een van de voornaamste redenen volgens de politie, is het veiliger om eigen 
oplossingen te gebruiken waarvan de toegangsrechten onder de controle van de politie zelf vallen, 
wat bijvoorbeeld bij communicatie die via WhatsApp gebeurt niet het geval is. Concreet gaat het 
hier om de inplaatsstelling van de volledige Office 365-omgeving (cloud) bij de GPI. 

De enige uitzondering om andere tools dan deze van de politie te gebruiken is in het geval van 
overmacht waarbij om een of andere reden de eigen politieoplossingen niet meer toegankelijk zouden 
zijn en communicatie absoluut noodzakelijk is. Maar volgens de Directie Politionele Informatie en ICT 
van de federale politie (DRI) wordt er alles aan gedaan om een dergelijke situatie te vermijden. 

2.2.3 Conclusies 

Vertrekkende vanuit het werk in strafdossiers en doorheen klachtdossiers en het consulteren van 
diverse bronnen werd vastgesteld dat er wel degelijk gebruikgemaakt werd en wordt van (gratis) 
commerciële sociale media binnen de politie om politionele informatie uit te wisselen. In sommige 
gevallen zelfs op beslissing van de korpsleiding. 

De belangrijkste gevaren van het gebruik van de (gratis) commerciële apps voor de uitwisseling van 
informatie zijn de volgende: 

• binnen de apps worden werk- en privéberichten samen behandeld waardoor de afbakening tussen 
werk en privé vlug overschreden kan worden en ook een fout bij verzending snel gemaakt is; 

• de gegevens (incl. foto, …) staan lokaal op het toestel en zelfs na het verwijderen blijven hiervan 
sporen achter op het toestel en bovendien worden die vaak ook gesynchroniseerd in de cloud en 
met andere “devices”; 

• de eventuele garantie van versleuteling kan op geen enkele wijze nagegaan worden; 

• de gebruiksvoorwaarden voorzien vaak in het feit dat de serviceprovider (Facebook, …) de 
gegevens zelf mag gebruiken, wat in het geval van gevoelige gegevens (bv. info van gerechtelijke 
of bestuurlijke politie) problematisch is; 

• de toegangsrechten zijn niet onder controle van de politie zelf (een collega die geen politieman 
meer is maar toch nog deel uitmaakt van de groep, …); 

• de apps hebben vaak toegang tot gegevens op de smartphone (contacten, documenten, foto’s, …) 
en het is moeilijk/onmogelijk om deze toegang te beperken of te blokkeren; 

• de dreiging die uitgaat van eventuele “backdoors” is totaal onbekend; 
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• het is onduidelijk welke metadata door de serviceproviders worden verzameld en bijgehouden; 

• het risico op malware of hacking van het device waarop de informatie zich bevindt is op het 
individuele toestel niet onder controle. 

De GPI als organisatie is zich bewust van de gevaren en verbiedt het gebruik van dergelijke (gratis) 
commerciële “apps” voor politionele informatie, hetgeen ook bevestigd werd door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en de directeur DRI. DRI biedt intussen alternatieven aan (FOCUS, Office 365) 
die geïntegreerd zijn binnen de nieuwe digitale werkomgeving van de politie. 

Deze problematiek beperkt zich niet enkel tot de GPI, ook bij de organisatie Europol en in andere 
landen zijn verantwoordelijken zich bewust van deze problematiek en wordt er gezocht naar veilige 
alternatieven. De GPI is betrokken bij verschillende van deze initiatieven. 

Binnen de GPI zijn er ook diensten die eigen apps ontwikkeld hebben die zeker het grootste deel van 
de bovenvermelde nadelen wegnemen, maar waarvoor dan de vraag rijst in hoeverre het risico op 
externe hacking nog voldoende kan afgeschermd worden. Deze ontwikkelingen worden opgevolgd 
door DRI. 

Het gebruik van de toepassingen in de Office 365-omgeving is alvast veel veiliger dan wat hierboven 
wordt geschetst inzake de gratis apps en voldoet duidelijk aan een behoefte op het terrein. Dit pakket 
voldoet ook aan een reeks andere behoeften dan deze waarvoor bepaalde diensten de (gratis) 
commerciële apps gebruiken om operationele informatie uit te wisselen. Hierbij wordt bv. gedacht 
aan het principe waarbij geen informatie achterblijft op het individuele toestel en het duidelijk 
gescheiden houden van de privé- en werkomgeving. Doch kunnen hier ook enkele kanttekeningen bij 
geplaatst worden zonder zich als Vast Comité P in de plaats te willen stellen van het COC. 

Het is op dit ogenblik onduidelijk of binnen de GPI wel in voldoende mate de nodige knowhow en 
capaciteit aanwezig is om een degelijke Data Protection Impact Analysis (DPIA) en opvolging uit te 
voeren op software en cloudservices, alhoewel de directeur DRI zich sterk maakt dat dit wel het geval 
is. Wetende dat men er in Nederland bijvoorbeeld voor gekozen heeft om dit uit te besteden aan 
zeer gespecialiseerde firma’s, rijst de vraag of dit ook geen interessante piste is voor België. Hierbij 
kan een oplossing of synergie gezocht worden met andere overheidsdiensten, aangezien niet enkel 
de GPI hiermee geconfronteerd wordt. Een eventuele verdere opvolging hiervan behoort evenwel 
eerder tot de bevoegdheidssfeer van het COC, aan wie het Vast Comité P deze bekommernis heeft 
overgemaakt door dit rapport in prelectuur over te maken met de vraag naar een eventuele reactie. 

Anderzijds kan opgemerkt worden dat de werkomgeving in Office 365 meer garanties zal bieden naar 
de dreiging van een externe hacking toe dan dat dit binnen de eigen organisatie zou kunnen (al dan 
niet met eigen ontwikkelde tools). 

De dreiging die mogelijk uitgaat van eventuele door Microsoft ingebouwde “backdoors” ingevolge de 
verplichting van een ander land wordt op dit ogenblik in rekening genomen binnen de GPI. Volgens 
DRI is dit risico op dit moment afgedekt. Ook dit probleem zou misschien voor alle overheidsdiensten 
samen kunnen bekeken worden vermits dit niet specifiek voor de politie alleen geldt. 

Het principe waarbij Office 365, maar ook in bepaalde gevallen FOCUS, op het eigen “device” (gsm, 
iPpad, …) van de politieambtenaar staat, biedt geen gestructureerde aanpak naar mogelijke 
aanvallen van malware of hacking, noch naar gevaren uitgaande van andere software op dit toestel. 
Volgens DRI is ook dit probleem afgedekt met voldoende veiligheidsmaatregelen. 
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Wanneer in bepaalde zones (of directies) de operationele informatie (databanken, ...) ook op het 
eigen “device” mag geconsulteerd worden, heeft dit als gevolg dat dit ook buiten de diensturen kan. 
Dit is een hele vooruitgang voor het politioneel functioneren op het terrein, maar hierin schuilen ook 
gevaren naar potentieel misbruik. 

Waar de nieuwe tools op het terrein ervaren worden als een grote meerwaarde, werd vastgesteld dat 
intussen een van de grotere problemen is dat het niet steeds duidelijk is welke tool waarvoor dient 
gebruikt te worden. Ook op het niveau van het commissariaat-generaal zijn de verantwoordelijken 
zich hiervan bewust en wordt deze vaststelling bijgetreden. Er is door DRI (als verantwoordelijke voor 
de roll-out) enkel een technisch beleid voorgeschreven. De lokale verantwoordelijken zullen 
bijkomend nog elk hun beleid moeten uitwerken en implementeren om een veilig en correct gebruik 
te garanderen. 

Volgens sommigen is met het aanbod van tools ook niet alles voldoende afgedekt qua behoeften (nog 
te groot verschil in de ervaring TEAMS versus WhatsApp, of ook inzake de communicatie met de 
overheden), hoewel dit formeel wordt tegengesproken door de directeur DRI. 

Voor de contacten met de bestuurlijke overheden werkt de politie noodgedwongen via sociale media, 
omdat deze geen toegang hebben tot de beveiligde tools van de GPI. Dit bleek trouwens ook nog zeer 
recent naar aanleiding van de overstromingen waarbij de civiele bescherming in de media liet 
optekenen dat zij niet via het politionele netwerk kon communiceren. 

Ter herhaling: de eventuele veiligheidsproblematiek is niet eigen aan de GPI, maar is voor heel wat 
overheidsdiensten dezelfde (bv. ook de FOD Justitie heeft voor wat gevoelige gerechtelijke gegevens 
betreft dezelfde problematiek). Er wordt hiervoor blijkbaar gewerkt aan nationale richtlijnen en ook 
vanuit Europese hoek wordt Microsoft onder druk gezet. 

2.2.4 Aanbevelingen 

2.2.4.1 Voor de GPI 

Het verbod door de GPI op het gebruik van (gratis) commerciële “apps” voor operationele doeleinden 
is gerechtvaardigd gezien de veelvuldige en reële risico’s die eraan verbonden zijn. Vermits in 
uitzonderlijke gevallen (crisissituaties) het gebruik toch toegelaten wordt, beveelt het Vast Comité P 
aan om de risico’s ervan duidelijker toe te lichten dan tot op heden het geval is. 

Via de gebruikersgids is er ook een duidelijke stellingname inzake het verbod op het gebruik van 
gratis commerciële apps, maar ook inzake een aantal verantwoordelijkheden van eenieder. Tijdens 
het onderzoek werd evenwel vastgesteld dat deze (gratis) commerciële apps nog steeds gebruikt 
worden om operationele informatie uit te wisselen en niet iedereen zich altijd bewust is van de 
verschillende verantwoordelijkheden.  
Het Vast Comité P beveelt aan om zowel bij de verwerkingsverantwoordelijken als bij de mandaat-
houders hun verantwoordelijkheden dienaangaande in herinnering te brengen. 

Over de visie van de GPI omtrent het algemeen gebruik van sociale media is, onder meer op het 
digitaal platform SharePoint van de federale politie, voldoende informatie beschikbaar.  
Het Vast Comité P beveelt aan dat het doordacht persoonlijk gebruik van sociale media en de risico’s 
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die eraan verbonden zijn op een meer actieve en recurrente manier bij de medewerkers in 
herinnering wordt gebracht104. 

Wat betreft het gebruik van een eigen device met de FOCUS-app waarop te allen tijde (ook buiten 
de diensturen) operationele informatie beschikbaar is met de hieraan verbonden potentiële risico’s, 
beveelt het Vast Comité P aan om in een eerste fase105 een correct beleid met de nodige 
communicatie en sensibilisering hierrond uit te bouwen, maar dient er op termijn ook naar technische 
oplossingen te worden gekeken106. 

De diverse tools (en communicatiekanalen) zorgen op dit ogenblik op het terrein voor onduidelijkheid 
en vaak overdaad (dezelfde informatie wordt meermaals via diverse kanalen verspreid). De eigenlijke 
implementatie van de nieuwe tools in de werkprocessen, het structureren van de kanalen/tools en 
het bepalen van de communicatiestrategie zou moeten gebeuren door een Data Officer of een 
Information Officer. 

2.2.4.2 Voor de federale politie 

Het Vast Comité P beveelt aan dat de garantie er moet zijn dat minstens DRI, als technisch beheerder, 
steeds toegang kan hebben tot alle informatie die opgeslagen wordt107.  
Daarnaast beveelt het Vast Comité P aan dat er een uitgewerkt retentiebeleid moet zijn naast het 
bestaan van uitgebreide loggings108 die een correct toezicht toelaten door interne en externe 
controleorganen en -diensten. 

De vraag of de verwerking van operationele informatie binnen de Office 365-omgeving verloopt 
conform de regels vervat in de GDPR en de DAPIX-richtlijn is zeer belangrijk. Hierbij wordt in het 
bijzonder gedacht aan de loggingverplichtingen109.  
Het Vast Comité P beveelt aan dat DRI (en de GPI) de aanbevelingen die onder meer werden 
uitgebracht door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming (EDPS) ter harte nemen. 

Het Vast Comité P beveelt aan om blijvend oog te hebben voor de duidelijke uitdagingen waarmee 
men geconfronteerd wordt zoals het veilig beheren van de diverse toegangsrechten binnen de 
cloudomgeving, het afdekken van de interne en externe dreiging naar datalekken of datamisbruik en 
het opvolgen van de contractuele voorwaarden (cf. Nederland en Europa). 

  

··············································  
104  Deze aanbeveling werd ook geformuleerd in het onderzoek rond leiderschap en integriteit bij de luchtvaartpolitie, 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/Leiderschap%20en%20integriteit%20bij%20de%20 
luchtvaartpolitie.pdf. 

105 Ter illustratie: bepaalde zones beperken dit tot enkele uitzonderingen binnen het korps, terwijl in een ander groot korps 
1/5de van de FOCUS-app op een persoonlijk device draait. 

106  Bv. door de toegang (gedeeltelijk) buiten de diensturen uit te schakelen, wat zeker ook de scheiding tussen werk- en privétijd 
ten goede komt. 

107 Dit natuurlijk mits bepaalde voorwaarden en bepaalde omstandigheden die nader dienen gedefinieerd te worden. 
108 Gezien de vermenigvuldiging aan mogelijkheden om informatie te verspreiden, is een uitgebreide logging de enige garantie, 

ook voor de politieman die correct zijn werk doet, dat nadien de nodige elementen voorhanden zijn om een correcte 
reconstructie te maken van een informatiestroom. 

109  Dit is een punt dat eventueel door het COC verder kan worden bekeken. 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/Leiderschap%20en%20integriteit%20bij%20de%20%0bluchtvaartpolitie.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/Leiderschap%20en%20integriteit%20bij%20de%20%0bluchtvaartpolitie.pdf
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2.3 Wie betaalt de kosten voor medische bijstand aan personen die 
van hun vrijheid zijn beroofd? 

Het verslag over het thematisch toezichtsonderzoek dat het Vast Comité P in 2018/2019 heeft 
gevoerd naar “De kennisgeving van rechten in het kader van vrijheidsberovingen in 
opsluitingsplaatsen van de politie en de toepassing van het recht op medische bijstand en het recht 
op een maaltijd in dat kader”110 biedt een gedeeltelijk antwoord op de vraag wie deze kosten moet 
dragen. 

In dat verslag111 lezen we namelijk dat het Vast Comité P nogmaals aanbeveelt dat er een duidelijke 
regeling komt inzake de aanrekening van de kosten voor de medische bijstand – met inbegrip van de 
verstrekking van medicatie – in het kader van vrijheidsberovingen door de politiediensten, en dit 
zowel voor alle vrijheidsberovingen van bestuurlijke aard als voor de vrijheidsberovingen van 
gerechtelijke aard. 

In voormeld verslag112 wordt ook verwezen naar artikel 33septies van de wet op het politieambt van 
5 augustus 1992 waarin wordt vermeld dat de nadere regels betreffende de aanrekening van de 
kosten en de praktische organisatie van het recht op medische bijstand ingevolge artikel 33quinquies, 
eerste lid, geregeld worden door de Koning. Een dergelijk koninklijk besluit bestaat actueel evenwel 
nog niet. 

In datzelfde verband wordt erop gewezen113 dat artikel 2bis §8 van de wet betreffende de voorlopige 
hechtenis van 20 juli 1990 expliciet bepaalt dat de kosten van de medische bijstand verleend tijdens 
een gerechtelijke vrijheidsberoving onder de gerechtskosten vallen. 

2.4 Procedure “gezien en verzorgd” 

In het bovenvermelde thematisch toezichtsonderzoek werd ook aandacht besteed aan de procedure 
“gezien en verzorgd” die bij een aantal politiediensten wordt gevolgd. Ook het Europees Comité ter 
voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van de Raad 
van Europa (CPT) heeft aandacht geschonken aan dit thema.114 

Uit het onderzoeksverslag blijkt dat “er bij een vrijheidsberoving enkel een onderzoek door een 
geneesheer plaatsvindt als dit voor de toestand van de opgeslotene noodzakelijk lijkt. Een 
systematisch onderzoek is zeer uitzonderlijk.”. 

De vraag rijst uit welke wettelijke of juridische grondslag een systematisch onderzoek voorafgaand 
aan een vrijheidsberoving zou voortvloeien. Een dergelijk systematisch politieproces heeft namelijk 
geen precies vastgestelde wettelijke of juridische grond tenzij interne richtlijnen eigen aan bepaalde 
politiekorpsen. 

Bovendien eist het CPT geen systematisch proces “gezien en verzorgd”, maar beveelt het aan dat de 
van zijn vrijheid beroofde persoon medisch wordt onderzocht indien dat noodzakelijk is.115 Tenslotte 
vereist dat op zijn minst een voorafgaande evaluatie van de toestand van de betrokken persoon door 

··············································  
110  https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-12-

09%20vrijheidsberovingen%20in%20opsluitingsplaatsen%20van%20de%20politie.pdf . 
111  Punt 294 van het desbetreffende onderzoeksverslag. 
112  Punt 168 van het desbetreffende onderzoeksverslag. 
113  Punt 274 van het desbetreffende onderzoeksverslag. 
114  Zie hierover de punten 178 t.e.m. 181 van het thematisch onderzoek. 
115  Ibid. 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-12-09%20vrijheidsberovingen%20in%20opsluitingsplaatsen%20van%20de%20politie.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-12-09%20vrijheidsberovingen%20in%20opsluitingsplaatsen%20van%20de%20politie.pdf
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de verantwoordelijke politieambtenaren, voordat de van zijn vrijheid beroofde persoon in een cel 
wordt opgesloten. 

2.5 Artikel 27 wet op het politieambt: capita selecta 

2.5.1 Ter inleiding 

Vanuit zijn taakstelling heeft het Comité P logischerwijze bijzondere en constante aandacht voor de 
naleving van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (WPA)116 en vertolkte het dit de jongste 
jaren dan ook regelmatig in zijn jaarverslagen. Ter illustratie kan verwezen worden naar het 
jaarverslag 2016 waarin een aantal wijzigingen aan de WPA en aan de omzendbrief ter zake van 
2 februari 1993117 voorgesteld werden118 en naar het jaarverslag 2020 waarin ingegaan werd op de 
plaats van uitvoering van gerechtelijke naaktfouilleringen (art. 28, § 2 WPA)119. 

In 2021 rezen enkele vragen in verband met artikel 27 WPA. Dit artikel luidt als volgt:   
“Onverminderd de bepalingen betreffende de noodplanning, kunnen de politieambtenaren, bij het 
uitoefenen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, bij ernstig en nakend gevaar voor rampen, 
onheil of schadegevallen of wanneer het leven of de lichamelijke integriteit van personen ernstig 
wordt bedreigd, zowel `s nachts als overdag gebouwen, bijgebouwen en vervoermiddelen 
doorzoeken in elk van de volgende gevallen: 
1° op verzoek van de persoon die het werkelijk genot heeft van een niet voor het publiek 
toegankelijke plaats of mits de toestemming van die persoon; 
2° wanneer het hun op die plaats gemelde gevaar een uitermate ernstig en ophanden zijnde karakter 
vertoont dat het leven of de lichamelijke integriteit van personen bedreigt en op geen andere wijze 
kan worden afgewend.  
Bij het vervullen van de opdrachten van bestuurlijke politie, kunnen de politieambtenaren, in geval 
van ernstig en nakend gevaar, eveneens onbebouwde zones doorzoeken. 
Het in dit artikel bedoelde doorzoeken mag slechts geschieden om personen op te sporen die in 
gevaar verkeren of om de oorzaak van het gevaar op te sporen en, in voorkomend geval, te 
verhelpen. 
De ontruiming van die gebouwen of zones evenals van hun onmiddellijke omgeving kan in diezelfde 
gevallen door een officier van bestuurlijke politie bevolen worden. 
In deze verschillende gevallen, dient de bevoegde burgemeester zo spoedig mogelijk op de hoogte 
te worden gebracht alsmede, naargelang de omstandigheden en in de mate van het mogelijke, de 
persoon die het werkelijk genot heeft van het gebouw, van het vervoermiddel of van de doorzochte 
zone of van het gebouw of de zone die werd ontruimd”. 
 
We schetsen in wat volgt kort de bevindingen van het Vast Comité P inzake die kwesties. 

2.5.2 Een telefonische oproep door een advocaat en de toepassing van 
artikel 27 WPA 

Het Vast Comité P werd in 2021 geconfronteerd met de vraag of een telefonische oproep door een 
advocaat aanleiding kan geven tot de toepassing van artikel 27, eerste lid WPA. Meer bepaald drong 
een advocaat, in navolging van alarmerende berichten door zijn cliënte, erop aan de kinderen van 
··············································  
116  BS 22 december 1992. 
117  Voluit: Omzendbrief van 2 februari 1993 met betrekking tot de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 

20 maart 1993. 
118  VAST COMITÉ P, Jaarverslag 2016, www.comitep.be, 75-78. Zie ook de pagina’s 43-50 van dat jaarverslag waar onder 

andere ingegaan wordt op de fouillering voor opsluiting in een cel (art. 28, § 3 WPA) en op het gebruik van boeien (art. 37bis 
WPA). 

119  VAST COMITÉ P, Jaarverslag 2020, www.comitep.be, 76-78. 

http://www.comitep.be/
http://www.comitep.be/
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deze laatste te gaan ontzetten bij haar ex-man die – dixit de cliënte – een gevaar zou zijn voor hen. 
De politie ging ter plaatse, drong het huis van de ex-man binnen maar trof er de kinderen in goede 
gezondheid aan. 

Het komt het Vast Comité P voor dat een dergelijke telefonische oproep artikel 27, eerste lid, 2° 
WPA dat een bestuurlijke zoeking behelst120, kan activeren, uiteraard mits de oproep de nodige ernst 
vertoont: die laatste vereiste vloeit voort uit de bewoordingen van het voormelde punt 2° en uit de 
zinssnede “of wanneer het leven of de lichamelijke integriteit van personen ernstig wordt 
bedreigd”121. 

Sedert een wetswijziging in 2018122 van artikel 27, eerste lid, 2° WPA is niet meer vereist dat de 
persoon die het werkelijk genot heeft van de betrokken plaats niet geschikt bereikt kan worden: de 
hiervoor aangestipte omstandigheden volstaan123. In de voorbereidende werken op de wetswijziging 
uit 2018 lezen we: “Met een “gevaar dat een ernstig en reëel gevaar betekent voor het leven of de 
lichamelijke integriteit van personen bedreigt” wordt concreet bedoeld dat elk uitstel van 
interventie het verschil kan betekenen tussen leven of dood, dan wel ernstige aantasting van de 
lichamelijke integriteit. Het zijn met andere woorden echte noodsituaties waarbij mensen in reëel 
gevaar zijn; voorbeelden daarvan zijn het waarnemen van een gasgeur in een appartementsgebouw 
of een overstroming in een woning van een bejaard stel”124. In de politieliteratuur worden ter zake 
eveneens genoemd “gehuil, een vechtpartij of schoten gemeld door buren” terwijl als in gevaar 
verkerende personen “mishandelde echtgenoten of kinderen” genoemd worden125. Ook een 
telefonische oproep door een advocaat zou hieraan als voorbeeld kunnen worden toegevoegd. 

Wanneer er uiteindelijk, zoals in casu, niks aan de hand blijkt te zijn, kan in voorkomend geval 
onoverkomelijke dwaling ingeroepen worden, mocht de politie woonstschennis (art. 148 Sw.) 
verweten worden126, uiteraard rekening houdend met de precieze inhoud van de telefonische 
boodschap. 

2.5.3 De omgang met samenloop tussen een bevel/vordering op grond van 
artikel 27 WPA en gerechtelijke vorderingen 

In 2021 diende het Vast Comité P zich voorts te buigen over de vraag hoe de politie juridisch gezien 
dient om te gaan met de situatie waarin ze in een en dezelfde context geconfronteerd wordt met 
een samenloop van vorderingen van gerechtelijke en – in relatie tot artikel 27 Wet Politieambt –
bestuurlijke overheden, vorderingen die wel eens disparaat kunnen zijn. Meer bepaald kreeg een 
lokale politiedienst op grond van artikel 27, vierde lid WPA van zijn burgemeester (art. 4, eerste lid 
WPA) het bevel127 om diverse appartementen in een gebouw waar een (al dan niet vermeende) 
··············································  
120  Zie ook artikel 14, eerste en tweede lid WPA. 
121  Zie ook: Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de 

Romeinse instellingen, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3089/1, 7. 
122  Zie artikel 4 van de wet van 19 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten 

en betreffende de Romeinse instellingen, BS 21 augustus 2018. 
123  Zie ook: Cass. 10 juni 2009, AR P.09.0641.F. 
124  Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse 

instellingen, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3089/3, 18. 
125  E. DE RAEDT, P. ROSSEEL en B. VAN THIENEN, De Wet op het politieambt. Handboek van de politiefunctie en 

politieorganisatie, Brussel, Politeia, 2021, 521 resp. 518. Zie ter zake ook de figuur van de ‘stilzwijgende oproep’ of ‘het 
verondersteld hulpgeroep’ (Ibidem, 521-522) (zie voor een toepassing: KI Brussel 4 mei 2009, T.Strafr. 2009, 321-322, met 
noot). 

126  Zie ook pagina’s 20-21 van de omzendbrief COL 02/2020 van 23 januari 2020 van het College van procureurs-generaal 
(Richtlijnen van het College van procureurs-generaal over de vrijheidsbeneming, de mogelijkheden tot het betreden van de 
woning ter aanhouding van een verdachte, inverdenkinggestelde of veroordeelde persoon en de tijd gedurende welke geen 
opsporing ten huize, huiszoeking of vrijheidsbeneming mag worden verricht) waar ook een link gelegd wordt met 
artikel 422bis Sw. 

127  Aangezien de burgemeester zich buiten de politiehiërarchie bevindt, wordt het woord ‘bevel’ in artikel 27, vierde lid Wet 
Politieambt, wellicht correcter gelezen als ‘vordering’ wanneer in de context van dat artikel de burgemeester in beeld is. 
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gijzeling plaatsvond, te ontruimen, terwijl dezelfde politiedienst ook al gevorderd was in het kader 
van het strafonderzoek ter zake en de gijzelnemer reeds gevat bleek te zijn. 

Afdeling IV van Hoofdstuk II WPA regelt de wijze waarop de geïntegreerde politie moet omgaan met 
de vorderingen die zij ontvangt. Hieruit komt geen primauteit naar voor van gerechtelijke op 
bestuurlijke vorderingen of vice versa. De geïntegreerde politie dient derhalve in lijn met hetgeen 
bepaald is in de artikelen 1, eerste lid en 5/6 WPA128 de vorderingen die ze ontvangt uit te voeren. 
Dit blijkt manifest uit artikel 8/2 WPA en stemt overeen met het zogenaamde ‘privilège du 
préalable’, een vermoeden dat kleeft aan juridische politiemaatregelen van bestuurlijke overheden 
waarbij de genomen maatregel geacht wordt in overeenstemming te zijn met de wet129. 

Uit het aangehaalde artikel 8/2 WPA kan afgeleid worden dat de geïntegreerde politie enkel kan 
weigeren om een vordering uit te voeren als deze kennelijk onwettelijk is130. Gelet op de ruime lading 
die onder de vlag van de openbare orde zit, is dit geen evidentie wanneer het gaat om een vordering 
van bestuurlijke politie131. In casu zou geopperd kunnen worden dat de arrestatie van een gijzelnemer 
(een opdracht van gerechtelijke politie) niet uitsluit dat er nog andere gijzelnemers zouden zijn, dat 
er nog andere inwoners van het appartementsblok in angst verkeren uit onwetendheid over een 
arrestatie, enzovoort; met andere woorden dat, niettegenstaande de uitvoering van de gerechtelijke 
opdracht, er nog steeds gerechtvaardigde redenen zijn om de bestuurlijke opdracht uit te voeren. 

2.5.4 De plaats van artikel 27 WPA in het handhavingsgebeuren inzake de 
coronamaatregelen 

In zijn jaarverslag 2020 gaf het Comité P aan dat het College van procureurs-generaal op 
15 december 2020 zijn omzendbrief COL 06/2020 dermate wijzigde dat duidelijk werd dat de 
bestuurlijke doorzoeking van een private plaats op basis van artikel 27 WPA niet toelaatbaar is met 
het oog op de opsporing en de vaststelling van inbreuken op het toenmalige Corona-MB van 
28 oktober 2020132 133. 

Ondertussen zijn de na te leven coronamaatregelen gevat in een – reeds meermaals gewijzigd – 
koninklijk besluit van 28 oktober 2021134. Dit besluit hangt op aan de zogenaamde ‘Pandemiewet’ 
van 14 augustus 2021135 die luidens haar artikel 8 het bevoegdhedenpakket van de geïntegreerde 
politie niet wijzigt. 

De vraag rees of dit nieuwe regelgevend kader inzake de coronamaatregelen leidde tot een 
gewijzigde betekenis van artikel 27 WPA in het handhavingsgebeuren ter zake. Dit blijkt niet het 

··············································  
128  En in lijn met in het bijzonder de punten 3 en 46 van de Deontologische Code van de politiediensten (zie de bijlage bij het 

koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten (BS 
30 mei 2006)). De punten 7 en 16 van die Code, in samenlezing met artikel 8 Tuchtwet (voluit: Wet 13 mei 1999 houdende 
het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, BS 16 juni 1999), maken dat vanuit de insteek van een 
‘bevel’ (zie voetnoot 127), niet hoger of lager dan een verordening, tot dezelfde besluiten gekomen kan worden. 

129  E. DE RAEDT, P. ROSSEEL en B. VAN THIENEN, De Wet op het politieambt. Handboek van de politiefunctie en politie-
organisatie, Brussel, Politeia, 2021, 57. 

130  Artikel 8/1 WPA laat ook toe opmerkingen te formuleren omtrent de eventuele aanbevelingen en precieze aanwijzingen in 
de vordering omtrent de in te zetten middelen. Dit ontheft evenwel de betrokken politiedienst niet van de plicht de vordering 
uit te voeren. 

131  Zie onder meer: A. LINERS et al., Handboek openbare orde, Brussel, Politeia, losbl., deel I, hoofdstuk I. 
132  Voluit: MB 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken, BS 28 oktober 2020. 
133  VAST COMITÉ P, Jaarverslag 2020, www.comitep.be, 79-81. 
134  Voluit: KB 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de 

volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te 
voorkomen of te beperken, BS 29 oktober 2021. 

135  Voluit: Wet 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, BS 
20 augustus 2021. 

http://www.comitep.be/
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geval te zijn. In de versie van 7 december 2021 wordt in de omzendbrief COL 06/2020136 immers nog 
steeds gesteld dat bestuurlijke doorzoeking van een private plaats op basis van artikel 27 WPA niet 
toelaatbaar is met het oog op de opsporing en de vaststelling van inbreuken op het koninklijk besluit 
van 28 oktober 2021137. 

2.5.5 Artikel 27 WPA: te wijzigen? 

In zijn jaarverslag 2016 beval het Vast Comité P aan dat, in het licht van een bredere denkoefening 
over het al dan niet uitbreiden van de toepassingsgronden voor de bevoegdheden die in de WPA 
worden geregeld, moet worden nagedacht over de vraag of het niet aangewezen zou zijn dat in het 
geval van ernstig en nakend gevaar voor rampen, onheil of schadegevallen, geregeld in artikel 27 
WPA, de lokale en de federale politie een betredingsrecht ‘tout court’ zouden hebben voor de in dat 
artikel genoemde plaatsen138. 

De hoger in punt 2.5.2 aangestipte wijziging van artikel 27, eerste lid WPA gaat in alle geval in de 
richting van de voormelde aanbeveling. 

Toch kan niet volledig gesteld worden dat aan de lokale en de federale politie door de voormelde 
wetswijziging een betredingsrecht ‘tout court’ verleend werd. Enerzijds werden in artikel 27, eerste 
lid, 2° WPA, ingevolge een advies van de Raad van State, bepaalde ernstvoorwaarden toegevoegd 
teneinde een evenwicht te creëren tussen het recht op bescherming van het leven of de fysieke 
integriteit van personen en de grondwettelijke bescherming van de woning. Anderzijds werd in de 
aanhef van artikel 27 WPA ingevoegd dat de bedoelde bevoegdheid geldt “onverminderd de 
bepalingen betreffende de noodplanning”139 en dit om ervoor te zorgen dat de reguliere politie en 
de andere diensten (civiele bescherming, brandweer) in hun eigen expertise blijven en mekaar niet 
hinderen bij het uitvoeren van hun opdrachten in een context van noodplanning140. 

Het Vast Comité P beveelt aan dat nauw wordt opgevolgd of deze finaliteit bereikt kan worden met 
de actuele formulering van artikel 27, eerste lid WPA dan wel of deze bepaling verdere bijsturing 
behoeft. 

2.5.6 Besluit 

Uit de hier besproken capita selecta uit 2021 met betrekking tot artikel 27 kan niet anders dan 
besloten worden dat de WPA een wel erg levende materie is. Het Comité P zal vanzelfsprekend de 
evoluties inzake deze wet blijven opvolgen. 

  

··············································  
136  Omzendbrief COL 06/2020 7 december 2021 – Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende de 

gerechtelijke handhaving van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke 
politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de 
coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 
19 november, 27 november en 4 december 2021, www.om-mp.be. 

137  Zie pagina 30 van de COL 06/2020. 
138  VAST COMITÉ P, Jaarverslag 2020, www.comitep.be, 77. 
139  Zie de artikelen 11 en 12 van de hoger aangehaalde Pandemiewet voor de mate van toepasselijkheid van de betrokken 

regelgeving in epidemiologische noodsituaties. 
140  Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse 

instellingen, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3089/1, 5-7. 

http://www.om-mp.be/
http://www.comitep.be/
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3. Toezichtsonderzoeken 
3.1 Opvolgingsonderzoek van bepaalde aanbevelingen uit het 

toezichtsonderzoek ‘Eenheden van gespecialiseerde 
interventie’ 

3.1.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

In het toezichtsonderzoek ‘Eenheden van gespecialiseerde interventie’, dat in 2013 werd opgestart 
naar aanleiding van het overlijden van Jonathan Jacob, formuleerde het Vast Comité P verschillende 
aanbevelingen. 

Toen op 19 augustus 2020 videobeelden van de bejegening van Jozef Chovanec in de politiecel van 
de luchthaven van Charleroi in de openbaarheid werden gebracht door de pers, was meteen duidelijk 
dat de tussenkomsten van de politie en de medische hulpverleners veel gelijkenissen vertoonden met 
de politie-interventie ten aanzien van Jonathan Jacob. 

Het Vast Comité P startte een opvolgingsonderzoek om na te gaan in welke mate de geïntegreerde 
politie invulling had gegeven aan zijn aanbevelingen uit het destijds gevoerde toezichtsonderzoek 
‘Eenheden van gespecialiseerde interventie’, en dit niet enkel voor de gespecialiseerde steun en 
interventie van de federale politie en de eenheden van bijzondere bijstand van de lokale politie maar 
ook voor de eerstelijnswerking in de schoot van zowel de lokale als de federale politie. 

Op 31 oktober 2020 verscheen in De Morgen een artikel waarin het laatste levensuur van Lamine 
Bangoura werd gereconstrueerd. De aanhef luidde als volgt: “Op 7 mei 2018 kwam Lamine Bangoura 
(27) door verstikking om het leven na tussenkomst van de politie tijdens een uithuiszetting in 
Roeselare. Aan de hand van beelden, audio en het autopsieverslag reconstrueren we zijn laatste 
levensuur”. 

Omdat de aard van de politie-interventie jegens Lamine Bangoura ontegensprekelijk gelijkaardig was 
aan de politionele tussenkomsten ten aanzien van Jonathan Jacob en Jozef Chovanec, met name het 
in bedwang houden van de persoon, besloot het Vast Comité P om aanvullend oog te hebben voor de 
(immobilisatie)technieken die binnen de geïntegreerde politie worden aangeleerd en toegepast, 
waaronder het overmeesteren, de vasculaire halsomstrengeling, de aanwending van (arm)klemmen, 
het gebruik van plastic strips, … 

Dit opvolgingsonderzoek werd uitgevoerd met de onderstaande doelstellingen: 

1) nagaan of er binnen de geïntegreerde politie een procedure ‘onhandelbare personen’ werd 
uitgewerkt; 

2) verifiëren in welke mate er, in overleg met de medische sector, richtlijnen werden uitgewerkt 
voor de omgang met personen die verschijnselen vertonen van het excited delirium syndroom 
(EDS);  

3) de coördinatiemechanismen voor de opleidingen geweldsbeheersing in beeld brengen;  

4) een stand van zaken schetsen van de wijze waarop de federale politie invulling geeft aan R&D 
in het domein van de geweldsbeheersing ten behoeve van de geïntegreerde politie en;  

5) nagaan op welke wijze de geïntegreerde politie de aangeleerde technieken, al dan niet in 
overleg met partners, aan permanente risicobeheersing onderwerpt en bijstuurt in het licht 
van een restraint asphyxia met of zonder kenmerken van EDS bij de arrestant. 
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3.1.2 Onderzoeksbevindingen en conclusies 

3.1.2.1 Aanbeveling m.b.t. onhandelbare personen 

Voor de ‘gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie141’ en de ‘bijzondere bijstand 
van de lokale politie142’ bestonden reeds in 2017 twee erkende opleidingen143 die intussen werden 
geïntegreerd in de functionele opleiding van DSU en de eenheden van bijzondere bijstand van de 
lokale politie. 

Op het ogenblik wordt een procedure ontwikkeld ten behoeve van de lokale en federale politie-
ambtenaren die moeten tussenkomen ten aanzien van onhandelbare personen naar aanleiding van 
hun reguliere taakuitvoering. Terwijl de procedure ‘werken in kleine ruimte’ voor gespecialiseerde 
eenheden gestoeld is op het functioneren in groepsverband, al dan niet met de aanwending van 
specifieke middelen, worden de technieken, principes en tactieken ditmaal bekeken in het kader van 
een standaardpolitieploeg met een klassieke uitrusting. Bovendien wordt de problematiek van 
‘onhandelbaarheid’ verder opengetrokken dan het fenomeen EDS. Verder is het de bedoeling om de 
focus te leggen op vier courante situaties, zijnde: een tussenkomst in een privéwoning, op de 
openbare weg, op een spoedgevallendienst en in politiecellen en beperkte ruimtes. De betrachting 
daarbij is om steeds dezelfde basisprincipes van tussenkomen te hanteren. Een aanvullend belangrijk 
leidmotief is dat algemene procedures niet kunnen worden aangepast aan uitzonderlijke situaties.  

Een politieschool meldt dat het onderwerp ‘Werken in enge ruimtes’ wordt aangeleerd in de basis-
opleiding voor inspecteur van politie en dat de module ‘Tussenkomst in een beperkte ruimte met een 
bijzonder risico’ binnenkort verstrekt zal worden als voortgezette opleiding. Deze module wordt in 
twee politiescholen aangeboden als voortgezette opleiding en werd eerder georganiseerd in een 
andere politieschool. 

3.1.2.2 Aanbeveling m.b.t. excited delirium syndroom (EDS) 

In 2017 werd een wijze van tussenkomen ontwikkeld voor de speciale eenheden van de federale 
politie en vervolgens voor de eenheden van bijzondere bijstand van de lokale politie. De opleidings-
inspanning naar de ‘gespecialiseerde eenheden’ werd ondertussen gerealiseerd. De leden van deze 
diensten zijn opgeleid en deze opleiding werd ook geïntegreerd in de functionele opleiding. 

In 2018 werd de nood aangevoeld om ook de eerstelijnsdiensten van de federale en de lokale politie 
m.b.t. deze problematiek te vormen. In afwachting van een gevalideerd kader werden er lokale 
multidisciplinaire initiatieven genomen (politie, parketten en medische wereld) via informatiesessies 
‘EDS: de goede reflex als eerstelijnspolitie’144. 

··············································  
141  De omzendbrief GPI 81 definieert ‘gespecialiseerde steun en interventie’ als volgt: “Het geheel van taken die betrekking 

hebben op situaties die een hoge risicograad van gevaar of geweld met zich (kunnen) meebrengen en die bijgevolg bij 
voorrang of exclusief worden uitgevoerd door de speciale eenheden van de federale politie”, 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=14-08-
14&numac=2014000617. 

142  De omzendbrief GPI 81 omschrijft ‘bijzondere bijstand’ als “het geheel van taken die betrekking hebben op situaties (zowel 
reguliere als specifieke tussenkomsten) die een bijzondere risicograad van gevaar of geweld met zich (kunnen) meebrengen 
en die bijgevolg worden uitgevoerd door de lokale politie en die worden gekenmerkt door de aanwending van specifieke 
technieken en desgevallend bijzondere middelen waarvoor aangepaste opleidingen en trainingen werden gevolgd”. 

143  Het betreft de opleidingen ‘end user’ en ‘trainer’. 
144  Hier kan concreet worden verwezen naar het eindwerk van 3 AHINP’s (Van Hee Thomas, Meyers Quinten en Vandierendonck 

Wim) die in 2018 hun basisopleiding volgden aan de Oost-Vlaamse Politieschool en in partnerschap met dokter Demeyer 
Ignace (urgentiearts OLV-ziekenhuis Aalst), dokter De Boosere Evy (wetsgeneesheer), eerste substituut Baeyens Bernadette 
(Parket Oost-Vlaanderen), commissaris Van Santen Herbert (DGA) en twee leden van DSU een informatiepakket EDS hebben 
ontwikkeld. Dit informatiepakket werd aangewend om infosessies te organiseren, binnen zowel de lokale als de federale 
politie. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=14-08-14&numac=2014000617
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=14-08-14&numac=2014000617
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Gelet op de evolutie in het dossier-Chovanec, werd een versnelling hoger geschakeld. Een preventie-
fiche inzake EDS (over hoe het fenomeen herkennen en ermee omgaan) werd op 21 september 2020, 
via de geëigende kanalen, breed binnen de geïntegreerde politie (GPI) gecommuniceerd.  

Het bestaan van deze fiche, noch de inhoud, namelijk om bij voorkeur een MUG(-arts) ter plaatse te 
vragen bij een vermoeden van EDS, is gekend bij de dienst 112. Bovendien heeft de inhoud van deze 
fiche al tot meningsverschillen geleid tussen de politie en de medische hulpdiensten omdat de politie 
op basis van de fiche om bijstand van een MUG-arts vraagt, terwijl de dienst 112 deze beoordeling 
zelf wenst te maken aan de hand van een bevraging van de interventieploeg die zich bij de persoon 
in kwestie bevindt. Het Vast Comité P vond het zijn plicht om de CG hieromtrent reeds te informeren 
en vernam onder meer dat de FOD Volksgezondheid ondertussen het initiatief nam om een overleg 
te organiseren met alle betrokken partijen om de bestaande werkings- en interventiekaders te 
verduidelijken en op elkaar af te stemmen. 

Op 16 september 2020 werden zowel het erkenningsdossier “voortgezette vorming” als het handboek 
goedgekeurd, waardoor er kon begonnen worden met de praktische uitrol van de vorming bestaande 
uit drie fases: 

- module 1: ‘herkenning van het syndroom en goede praktijken’ (4 u theorie en gevalstudies), 
was in de periode van het onderzoek in volle uitrol;  

- module 2: ‘EDS praktische aanpak’ (4 u praktijk), moest nog worden uitgewerkt. Het 
erkenningsdossier en de syllabus bevonden zich eind januari 2021 in de eindfase en voor de 
uitrol werd september 2021 als realistisch naar voor geschoven;  

- module 3: ‘de ontwikkeling en de uitrol van de vorming Psychisch-Medische Urgenties (PMU)’, 
moest ook nog worden uitgewerkt en wordt een opleiding die focust op meerdere types van 
verwarde personen die dringende medische bijstand nodig hebben. 

Los van de hiervoor geschetste opleidingsinitiatieven die zich situeren op het vlak van de voortgezette 
opleiding, is het de bedoeling om deze specifieke modules te integreren in het lessenpakket voor de 
basisopleiding, waardoor in de toekomst ieder nieuw personeelslid van het operationeel kader in dit 
domein zal gevormd zijn. 

Uit de antwoorden die het Vast Comité P eind november 2020 ontving van de verschillende 
politiescholen bleek dat de problematiek van EDS in verschillende vormen aan bod kwam, meer 
bepaald: 1) het geven van de erkende opleiding in de basisopleiding (door een docent gespecialiseerd 
in die materie) voor zowel inspecteur als hoofdinspecteur, 2) het voorzien in informatiesessies en 
lezingen (door artsen), 3) het opnemen van deze problematiek in de opleidingen en trainingen 
geweldsbeheersing en 4) het zijdelings toelichten van het syndroom in andere opleidingsmodules145. 
Een aantal scholen gaf ook aan dat ze deze opleiding in de nabije toekomst zouden opnemen in de 
basisopleiding. 

3.1.2.3 Ontwikkelde coördinatiemechanismen inzake opleidingen gewelds-
beheersing 

De directie van de opleidingen, met inbegrip van de Cel Gevaarsituaties, werd afgeschaft bij de 
optimalisatie van de federale politie in 2015. De functionaliteiten, coördinatietaken en 
ontwikkelingsopdrachten werden toen ondergebracht binnen de directie van het personeel (DRP) - 
Departement Geweldsbeheersing en Sport van de Nationale Politieacademie (ANPA). Deze 
reorganisatie verliep/verloopt allesbehalve gestroomlijnd en betreft een pijnpunt dat zowel in dit 

··············································  
145  Het betreft onder meer volgende opleidingsmodules/cursussen: ‘Omgaan met psychiatrische urgenties’, ‘collocatie’, 

‘geesteszieken’, ‘het gebruik van de taser’, ‘communicatie en conflicthantering’, … 
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onderzoek als in eerder gevoerde onderzoeken van het Vast Comité P146 en van de AIG147, onder de 
aandacht werd gebracht. 

De optimalisatie van de coördinatiemechanismen inzake opleidingen geweldsbeheersing werd op 
19 maart 2019 gevalideerd door het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie (CC GPI)148. 

Alle erkende opleidingen worden geregistreerd en opgevolgd in de databank LUNA. Het project GPI 48 
– Baseline, met als finaliteit de ‘minimumkennis’ aan geweldsbeheersing binnen de basisopleiding 
(188 u) tegen het licht te houden en een meer geharmoniseerd canvas voor te stellen, was in 
peerreview tijdens dit onderzoek. 

3.1.2.4 R&D in het domein van de geweldsbeheersing 

Het departement Geweldsbeheersing en Sport heeft conform de omzendbrieven GPI 48 en 62 een 
centrale rol te vervullen in de analyse van geweldsincidenten en moet proactief en reactief 
technieken en tactieken aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, aan nieuwe fenomenen en 
inzichten en moet deze vervolgens ook inpassen in de opleidingen (basis-, functioneel, voortgezet) 
en de trainingsmodules. Het departementshoofd Geweldsbeheersing en Sport van de ANPA merkte op 
dat er nog te weinig capaciteit is om de specifieke taak van ‘expert’ geweldsbeheersing beter vorm 
en inhoud te geven. 

Ondertussen werd de informatiestroom m.b.t. de meldingsplicht van veiligheidsincidenten die 
verband houden met het gebruik van een wapen en geweldfeiten door of tegen politieambtenaren149 
binnen de federale politie verfijnd. 

3.1.2.5 Risicobeheersing van de aangeleerde technieken in het licht van 
restraint asphyxia 

Het departementshoofd Geweldsbeheersing en Sport gaf aan dat de technieken en procedures die 
aangeleerd worden in het kader van de opleiding geweldsbeheersing rekening houden met de 
problematiek van restraint asphyxia en beklemtoonde dat het aspect van verstikking bijzondere 
aandacht genoot bij de ontwikkeling van de procedure ‘EDS’. De bestaande (federale) handboeken 
en pedagogische ondersteuningen zouden hieromtrent up-to-date zijn, maar hij wees er wel op dat 
er diverse verouderde versies van handboeken in omloop zijn.  

Verder verwees hij naar de fiche ‘Aangeleerde technieken bij de trainingen en opleidingen gewelds-
beheersing - Antwoord op vragen bij het incident en overlijden van George Floyd in Minneapolis (VS)’ 
door zijn departement opgesteld op 16 juni 2020, waarin onder meer wordt verwoord dat bij de 
trainingen en opleidingen binnen de geïntegreerde politie steeds wordt meegegeven dat men de knie 
niet in de nek van de arrestant mag plaatsen omdat dit ernstige schade kan teweegbrengen. 

··············································  
146  Hier kan onder meer concreet verwezen worden naar de toezichtsonderzoeken ‘Interceptietechnieken van voertuigen - 2020’, 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/onderzoeksrapport%20over%20de%20interceptietechnieken%20van%
20voertuigen.pdf en ‘Implementatie van de MFO-7 en het handboek “Achtervolgen en intercepteren van voertuigen” – 2017’, 
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2017-11-30%20MFO-7%20-%20NL.pdf  

147  Hier kan bijvoorbeeld gerefereerd worden aan de jaarlijkse evaluatieverslagen ‘Bijzondere bijstand – GPI 81’ (niet 
gepubliceerd) evenals aan het onderzoeksverslag ‘Opleiding en training in de geweldsbeheersing voor de personeelsleden 
van het operationeel kader van de federale en de lokale politie – Tussentijds verslag (2018)’ (niet gepubliceerd). 

148  Het CC GPI heeft ook beslist dat de uniformcommissie, de bewapeningscommissie en het comité ICT op eenzelfde wijze 
moeten ontwikkeld worden en volgens eenzelfde structuur moeten functioneren (operationeel – tactisch en strategisch) 
waarbij de focus wordt gelegd op drie assen, meer bepaald de betere afstemming van: 1) de theorie en de praktijk, 2) de 
operationele eenheden en de politieopleiding en 3) de lokale en de federale component. 

149  Ministeriële omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus, BS 29 februari 2008. 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/onderzoeksrapport%20over%20de%20interceptietechnieken%20van%20voertuigen.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/onderzoeksrapport%20over%20de%20interceptietechnieken%20van%20voertuigen.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2017-11-30%20MFO-7%20-%20NL.pdf
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Hij voegde er nog aan toe dat er in 2009 al discussies werden gevoerd m.b.t. de vasculaire 
halscontrole en dat de destijds gemaakte analyse, gebaseerd op een Canadese wetenschappelijke 
studie over politietechnieken, waaronder de ‘vascular neck restraint’, opnieuw tegen het licht werd 
gehouden. Deze studie toont aan dat men die greep instinctief uitvoert en dat als die techniek niet 
wordt aangeleerd, er ongelukken kunnen gebeuren. Vandaar dat deze techniek nog steeds wordt 
onderricht in de basisopleiding, al is dit ook wel om te waarschuwen voor de gevaren. 

3.1.3 Aanbevelingen 

Het Vast Comité P beveelt aan dat: 

• er prioritair werk wordt gemaakt van het voltooien van de modules die nog in ontwikkeling 
zijn; 

• deze materie zo spoedig mogelijk wordt geïntegreerd in zowel de basisopleiding als de 
voortgezette opleiding; 

• deze kwesties worden opgenomen in de trainingen geweldsbeheersing; 

• interne korpsrichtlijnen m.b.t. aanhoudingen en opsluitingen in functie van de inhoud van 
deze opleidingen en trainingen worden geactualiseerd; 

• erover wordt gewaakt dat de inhoud van de verschillende opleidingen en trainingen maximaal 
in overeenstemming is met de theorie en de procedures opgenomen in de bestaande 
erkenningsdossiers; 

• bij de verdere uitwerking van de verschillende modules ‘EDS’ de nodige aandacht wordt 
besteed aan de wederzijdse informatiedoorstroming tussen de politie en de nood-
centrales 112 en er wordt samengewerkt met de Nationale Raad voor Dringende 
Geneeskundige Hulpverlening, onder meer met het oog op de aanpassing van de triage-
protocollen van de “Belgische handleiding voor medische regulatie”. Bovendien moet de 
toegankelijkheid van bepaalde opleidingen voor het personeel verbonden aan de 
noodcentrales 112 beter kenbaar worden gemaakt;  

• vanuit een operationeel oogpunt systematisch een OBP met dienst ter plaatse wordt gestuurd 
indien bij een tussenkomst de fysieke integriteit van een personeelslid of een burger in gevaar 
is; 

• de federale politie dringend de nodige initiatieven neemt zodat het departement 
Geweldsbeheersing en Sport de rol van ‘kenniscentrum geweldsbeheersing’ volwaardig kan 
invullen ten behoeve van de geïntegreerde politie; 

• de omzendbrief GPI 48 wordt geactualiseerd. 
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3.2 Leiderschap en integriteit in de luchtvaartpolitie (LPA) 

3.2.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Nadat het Vast Comité P op 14 december 2020 het eindrapport over de “Informatiestromen in het 
kader van de aanhouding van de heer Chovanec” had voorgesteld aan zijn parlementaire 
begeleidingscommissie, vroeg deze commissie een nieuw onderzoek uit te voeren naar de 
vaststellingen en aanbevelingen uit dat rapport en meer in het bijzonder een probleemanalyse te 
maken van het leiderschap en de integriteit in LPA.  

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van: een documentenanalyse, interviews met (ex-)leden 
van het officieren-, midden-, basis- en Calog-kader, interviews met vertegenwoordigers van enkele 
externe organisaties en de analyse van klachten en strafdossiers. In totaal vonden 91 interviews 
plaats. 

Er werd een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: 1) wat is het beeld van de actuele 
toestand van LPA m.i.v. de plaats van LPA in DGA, de structuur van LPA, de effectieven en de 
functionaliteiten die er vervuld worden; 2) komen er in LPA integriteitsschendingen voor en in welke 
mate; 3) wordt er in LPA een intern controlesysteem in plaats gesteld om effectief te kunnen 
optreden tegen integriteitsschendingen en het misbruik van dwang en geweld; 4) hoe organiseert LPA 
de selectie van medewerkers in functie van de maximale garantie van de integriteit van de 
medewerkers en 5) hoe verzekeren de betrokken diensten vorming, training en opleiding (VTO) in 
functie van de maximale garantie van de integriteit van hun medewerkers? 

Hoewel in het verslag van dit onderzoek een algemeen beeld werd geschetst van LPA, dient te worden 
opgemerkt en benadrukt dat de onderzoeksbevindingen, en de mogelijke disfuncties die daarbij 
werden opgetekend, vooral betrekking hebben op de grootste entiteit met de meeste medewerkers, 
nl. LPA-BruNat en in veel mindere mate of soms zelfs geheel niet op de kleine(re) regionale eenheden. 
Op dit belangrijke onderscheid werd in het volledige verslag stelselmatig teruggekomen.  

3.2.2 Onderzoeksbevindingen 

Dit onderzoek resulteerde in een aantal vaststellingen op het vlak van structuur en organisatie, 
interne controle en klachtenmanagement, professionele uitvoering van de politietaak, integer 
gedrag, beleidsontwikkeling, controlemaatregelen (toepassing en kennis procedures), leiderschap, 
rekrutering & selectie en vorming, training en opleiding. 

In het rapport van het Vast Comité P over het onderzoek naar de informatiestromen n.a.v. het 
overlijden van de heer Chovanec werd gewezen op de nood aan een probleemanalyse van de 
integriteit en het leiderschap bij LPA. Uit het huidige onderzoek, dat in navolging van het vorige 
onderzoek werd uitgevoerd, blijkt dat het thema van het leiderschap eerder ‘bovenliggend’ lijkt te 
zijn aan dat van de integriteit en blijken er eerder en meer problemen te worden vastgesteld op het 
gebied van beleid en leiderschap bij LPA dan op het vlak van integriteit. 

Dat neemt niet weg dat er zich ook op het vlak van integriteit en het professioneel functioneren nog 
problemen voordoen. Dit blijkt in het bijzonder voor wat betreft de correcte bejegening van de 
burger en in de onderlinge, interne relaties. Ten aanzien van de burger is er sprake van onbeleefd 
gedrag bv. aan de grenscontroles (ook t.a.v. burgers met migratieachtergrond) en qua interne 
werking gaat het om vermeend alcoholgebruik tijdens de diensturen (i.h.b. in de dienst 
verwijderingen LPA-BruNat) en oncollegiaal gedrag m.i.v.: het overmatig nemen van baaldagen, een 
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ongelijke verdeling van de weekend- en overuren en een nonchalante uniformdracht.   
Ook het absenteïsme bij LPA bleek significant hoger dan bij andere politiediensten.   

De vaststellingen hebben vooral betrekking op LPA-BruNat en in zekere mate op LPA-Gosselies, maar 
zijn in minder mate aan de orde voor de kleine(re) regionale eenheden. Binnen LPA-BruNat lijken 
hierin ook nog verschillen te bestaan en moet volgens een aantal respondenten daarvoor veeleer naar 
de dienst verwijderingen worden gekeken. Maar binnen het bestek van dit onderzoek en de daarbij 
gehanteerde steekproefgrootte kon hierover geen uitsluitsel worden gegeven.   
Waar zulke schendingen begaan worden door een minderheid in de organisatie, vergallen ze wel 
degelijk de dagelijkse realiteit van de andere medewerkers.  

Maar de vaststellingen inzake het ontoereikend leiderschap en beleid maken vooral dat men als 
organisatie nog te veel ‘blind’ vaart op het vlak van het voorkomen, detecteren, aanpakken en 
monitoren van integriteitsproblemen. Dit verhoogt vooral de risico’s op integriteitsschendingen zoals 
het ongeoorloofd gebruik van geweld (i.h.b. bij de dienst verwijderingen), het verschillen in 
grondigheid van grenscontroles (wat kan leiden tot een ongelijke vorm van dienstverlening t.a.v. de 
burger), het misbruik van vergoedingen n.a.v. vluchten voor verwijderingsoperaties, het genieten 
van ongeoorloofde kortingen in handelszaken, het uitoefenen van problematische nevenactiviteiten 
en een ongeoorloofd gebruik van sociale media. Debet aan deze problemen bleek ook een groot 
gebrek aan polyvalentie en een aanzienlijke verkokering tussen en binnen verschillende diensten, 
i.h.b. bij LPA BruNat, die tot een grotere isolatie leidden en minder (sociale) controle toelieten. 

De ontwikkeling van een adequaat leiderschap en een globaal (integriteits)beleid bleef jarenlang 
achterwege bij LPA. In die zin ligt er veel werk op de plank voor de nieuwe leiding, en dat is niet 
enkel voor de nieuwe directeur LPA maar ook voor de ganse (nieuwe) lichting van officieren en 
middenkaders, in het bijzonder bij LPA-BruNat en LPA-Gosselies. Het is alvast positief dat er op 
meerdere terreinen actie wordt ondernomen of aangekondigd, maar deze moeten wel goed en 
coherent op elkaar worden afgestemd. 

3.2.3 Aanbevelingen 

Van de aanbevelingen die het Vast Comité P formuleerde om dit nieuwe beleid en leiderschap te 
bevorderen, volgt hieronder een beknopt overzicht, geordend volgens de belangrijkste thema’s uit 
het gevoerde onderzoek.  

Het Vast Comité P beveelt aan dat de federale politie, in het bijzonder DGA en LPA, werk maakt van: 

op het vlak van structuur en organisatie LPA: 

• de ontwikkeling van meer polyvalentie, complementair aan de reeds lopende initiatieven. In 
het bijzonder bij LPA-BruNat door een versterking van de samenwerking tussen de diensten 
Grenscontrole en Politiezorg; 

• het verhogen van de slagkracht van de directies van LPA en LPA-BruNat door onder meer het 
invullen en versterken van het kader van de directie LPA; het vast aanstellen van een 
diensthoofd LPA-BruNat en het aanstellen bij LPA-BruNat van een extra hoofdcommissaris 
(die ook effectief aanwezig is), zoals voorzien in de OT3; 

• het inzetten op de verbetering van de relaties met de luchthavenuitbaters, vnl. bij LPA-
BruNat en LPA-Gosselies. Doel daarbij moet onder meer zijn om, naast een verdere 
ontwikkeling en verhoging van de veiligheid, ook gemeenschappelijke doelen te ontwikkelen 
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waarbij de klantentevredenheid (zoals het beheersen van de wachtrijen van passagiers aan 
de grenscontrole) en het welzijn van de politiemensen op de werkvloer hand in hand kunnen 
gaan;  

op het vlak van interne controle en klachtenmanagement: 

• het uitschrijven en implementeren van een proces van klachtenmanagement met een betere 
taakverdeling tussen LPA, DGA en TIWK; 

• het melden van alle klachten aan het Comité P en de AIG in overleg en samenwerking met 
de dienst TIWK; 

• het versterken van het klachtenmanagement bij de directie LPA; 

• de burger beter informeren over de mogelijkheden om een klacht in te dienen en de opvolging 
daarvan, zoals ook aanbevolen door het FRA, in het bijzonder bij het proces van 
verwijderingen; 

• het verder uitbouwen van de cel “Kwaliteit, Welzijn en CP3” binnen DGA om er de tucht en 
het klachtenmanagement in op te nemen vanuit een CP3-insteek150 voor al haar directies, 
waaronder in casu LPA; 

• de aanpak van (vermeende) ernstige individuele disfuncties niet louter te beperken tot de 
behandeling in tucht of tot de mededeling aan de gerechtelijke overheden, maar meteen ook 
– met inachtneming van de wettelijke voorschriften – te bekijken vanuit een gepast HRM-
beleid en een organisatorisch verbeterperspectief; 

• het uitbouwen en beter bekendmaken van de functies van de vertrouwenspersoon en de 
meldingsprocedure integriteitsschendingen (cf. klokkenluidersregeling);  

op het vlak van professionele uitvoering van de politietaak: 

• het verhogen van de betrokkenheid en het activeren van het toezicht op het adequaat 
functioneren van de organisatie en haar medewerkers door zowel het officieren- als het 
middenkader en dit in functie van een goede dienstverlening. Dit vereist onder meer een 
grotere aanwezigheid van de leidinggevenden op de werkvloer dan nu het geval is, waarbij 
de nadruk ligt op een ondersteunende, informerende houding t.o.v. de medewerkers. De 
investering in correcte werkverhoudingen en een goede werksfeer zijn daarbij van bijzonder 
belang (cf. ook infra);  

op het vlak van integer gedrag: 

• het ontwikkelen – in overleg met alle medewerkers – en vervolgens communiceren en 
handhaven van een beleid m.b.t. het genieten van kortingen op de luchthavens; 

• om alle mogelijke verdachtmakingen over het ontvangen van voordelen in relatie tot 
verwijderingsopdrachten tegen te gaan, het herzien van het systeem van de 
immigratietoelage; 

··············································  
150  CP3: Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd 

op twee niveaus, BS 21 april 2011. 
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• het inzetten op een meer aanwezige en betrokken leiding die zowel controlerend als 
stimulerend optreedt en oog heeft voor de verbetering van de werksfeer en de interne 
relaties. Dit alles ten voordele van een grote meerderheid van het personeel in LPA die 
correct het werk wenst uit te voeren; 

• de medewerkers actief en herhaaldelijk herinneren aan de risico’s die verbonden zijn aan 
het persoonlijk gebruik van sociale media; 

op het vlak van beleidsontwikkeling: 

• het beter op elkaar afstemmen van de integriteitsaspecten uit de diverse bestaande plannen 
– (Police Airport Beyond the Sky, Vis ma Vie en Police Values in Action…) - (zie ook infra, 
aanbevelingen VTO). Integriteit opnemen in de interne doelstellingen van het lokale 
veiligheidsplan dat in de steigers staat en dit voor alle veiligheidsspelers op BruNat, zou 
daarbij een meerwaarde kunnen betekenen; 

op het vlak van controlemaatregelen – toepassing en kennis procedures:  

• elk gebruik van dwang en geweld systematisch bespreken met de betrokken medewerkers in 
een (operationele) debriefing kort na de feiten. Dit doen vanuit een positieve insteek waarbij 
medewerkers de gelegenheid krijgen een stressvolle situatie te ventileren met het oog op 
het trekken van lessen en het verbeteren van de professionele taakuitvoering naar de 
toekomst; 

• de nodige infrastructurele aanpassingen van de wachtruimte voor de zgn. 
tweedelijnscontrole op BruNat realiseren zodat mensen met verschillende statussen niet 
samen hoeven te zitten, in het bijzonder met het oog op de verblijfcondities van families 
met kinderen, niet-begeleide minderjarigen e.d. En werk maken van een duidelijke en 
gepaste communicatie aan de reizigers in deze wachtruimte over hun status met aandacht 
voor het onderscheid tussen een ‘ophouden tot verdere controle’ en een ‘bestuurlijke 
aanhouding’;  

• de uitvoering van het proces verwijderingen i.c. de gedragsregels voorafgaand aan het 
vertrek, de vlucht en het verblijf ter plaatse, alsook de terugkeer moet door de leiding 
blijvend worden herhaald en gemonitord. En het behouden van een blijvend contact en 
samenwerking met mensenrechtenorganen, in het bijzonder Myria, en het verzekeren van 
voldoende controle door de AIG; 

op het vlak van leiderschap: 

• het opstellen van een specifiek leiderschapsplan waarin een zo praktisch mogelijke aanpak 
wordt verwerkt die alle onderdelen van goed en integer leiderschap omvat;  

• het voorzien van de nodige vorming, training en opleiding (cf. infra), alsook periodieke 
evaluatie en actieve feedback door de medewerkers. Daarbij dient bijzondere aandacht te 
worden besteed aan de responsabilisering van het officieren- en middenkader van LPA-BruNat 
en het middenkader van LPA-Gosselies;  

• het bevorderen van een cultuur van openheid en bespreekbaarheid inzake integriteit met 
meer (en meer gestroomlijnde) communicatie, met interactie en inbreng van de mede-
werkers die niet beperkt blijft tot een top-down- of eenrichtingsverkeer; 
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op het vlak van rekrutering & selectie: 

• het ontwikkelen van een rekruterings- en selectiebeleid op maat van LPA waarbij kandidaten 
voor LPA correct worden geïnformeerd over de werkinhoud en werkomstandigheden van de 
vacante posten;  

• het richten van de rekruteringsinitiatieven op en uitbreiden naar politiefunctionarissen met 
een zekere terreinervaring; 

• het uniformiseren en professionaliseren van de selectieproeven voor alle eenheden, 
afdelingen etc., in het bijzonder wat betreft het nagaan van en peilen naar 
integriteit(svraagstukken);  

op het vlak van vorming, training en opleiding: 

• met het oog op het aangekondigde opleidingsplan: het inventariseren van de 
opleidingsbehoeften, aangepast aan de verschillende categorieën en functies van 
medewerkers van LPA; het toezien op de naleving van de trainingsnormen voorzien door de 
omzendbrief GPI 48151 inclusief het beter registreren van de prestaties gelinkt aan de 
trainingen GPI 48; het verder organiseren van de vorming EDS m.i.v. praktische training; het 
uitbouwen en uniformiseren van de onthaalprogramma’s voor nieuwe medewerkers die 
ontwikkeld worden door de verschillende gedeconcentreerde diensten, met voldoende 
aandacht voor het aspect integriteit; het besteden van bijzondere aandacht aan de 
bekendmaking van de onthaalprogramma’s aan de nieuwe medewerkers die bij LPA in dienst 
treden via het mechanisme van de GPI 73152 en die geen selectieproeven hebben moeten 
ondergaan; het aanbieden van voldoende vorming over het gebruik van de diverse (nieuwe) 
communicatiekanalen en het nieuw leven inblazen van de functionele opleiding. Daarbij 
bijzondere aandacht besteden aan de eerbiediging van en het actief waken over het 
respecteren van de fundamentele mensenrechten m.i.v. thema’s als etnische profilering 
e.a.;  

• bijzondere aandacht schenken aan vorming, training en opleiding voor het officieren- en 
middenkader op het vlak van goed en integer leiderschap (cf. supra, leiderschapsplan) en het 
bevorderen van een cultuur van openheid en bespreekbaarheid van integriteit;  

• het organiseren van dilemmatrainingen waarbij integriteitskwesties in een veilige omgeving 
kunnen worden besproken;  

• het bewaken van een goede coördinatie van de initiatieven die door de nieuwe directie LPA 
worden genomen inzake integriteit en deze die worden ontplooid in het project Values in 
action onder leiding van CG/Integriteit. 

  

··············································  
151  Omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden 

van het operationeel kader van de politiediensten, BS 14 april 2006. 
152  Ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de 

personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 27 mei 2013. 
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3.3 Steun en samenwerking tussen politiediensten en sociale 
inspectiediensten 

3.3.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Dit toezichtsonderzoek is bedoeld om verslag uit te brengen over de functionele banden die bestaan 
tussen politiediensten en sociale inspectiediensten bij (wederzijdse) verzoeken om steun of samen-
werking, zowel op structureel als op niet-structureel vlak. 

Op structureel vlak is de arrondissementscel een belangrijk ankerpunt voor zover een van haar 
opdrachten erin bestaat controles op de naleving van verschillende sociale wetten met betrekking 
tot illegale arbeid en sociale fraude te organiseren en te coördineren. Ze is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van verschillende inspectiediensten, waaronder sociale inspectiediensten, en 
vertegenwoordigers van de lokale politiezones en staat, onder het voorzitterschap van de arbeids-
auditeur, in voor de coördinatie van de inspectiediensten. Sinds een wetswijziging in 2018 is de 
federale politie daarin niet meer officieel vertegenwoordigd, tot grote spijt van de commissaris-
generaal. 

Op niet-structureel vlak werd de aard van de onvoorziene verzoeken om steun tussen sociale 
inspectiediensten en politiediensten onder de loep genomen. 

Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van een reeks semi-gestructureerde interviews met de 
betrokken actoren in de gerechtelijke arrondissementen Gent, Brussel en Charleroi, door middel van 
een vooraf opgestelde vragenlijst die verscheidene structurele en niet-structurele aspecten 
behandelt, zoals de aard van het verzoek om steun of samenwerking, de frequentie van eventuele 
weigeringen om deze steun of samenwerking te verlenen, alsook de aangevoerde redenen om die 
weigering te rechtvaardigen of nog het gebruik dat sociale inspectiediensten maken van hun 
bevoegdheid om politiediensten te vorderen. Tijdens de interviews werd ook ruimte gelaten om 
praktijkvoorbeelden aan te halen en ervaringen te delen.  
De arbeidsauditeurs van die arrondissementen werden ook bevraagd, net als de volgende sociale 
inspectiediensten: Toezicht op de Sociale Wetten, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de 
inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.   
Wat de politiediensten betreft, werden, naast de verantwoordelijken van de Directie van de 
bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit van de algemene directie van de federale 
gerechtelijke politie (DJSOC) en de FGP’s van Gent, Brussel en Charleroi, ook de politiezones van die 
grootsteden bevraagd. 

3.3.2 Vaststellingen 

3.3.2.1 Met betrekking tot structurele steun 

De vergaderingen van de arrondissementscel maken het mogelijk om een aantal acties tussen sociale 
inspectiediensten en politiediensten te plannen. Dit sluit niet uit dat er daarbuiten nog andere 
controleacties worden georganiseerd. In dit kader is de samenwerking tussen diensten over het 
algemeen goed, zelfs uitstekend wanneer de politiediensten beschikken over diensten die zich met 
deze gespecialiseerde materies bezighouden (met name in het sociaal strafrecht). Onze gespreks-
genoten wijzen erop dat met kleinere politiezones het minder makkelijk is om de juiste 
gesprekspartner te vinden. 

Tijdens de interviews sneden de gespreksgenoten onderwerpen aan die niet direct het voorwerp van 
onderzoek uitmaken, maar die een licht werpen op de verzoeken om steun tussen politiediensten en 
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sociale inspectiediensten.   
Dit is het geval voor de problematiek van verzegeling en beslag. Sociaal inspecteurs staan “huiverig” 
tegenover het gebruik van hun bevoegdheid tot beslag en verzegeling in bestuurlijke 
aangelegenheden (behalve voor het in beslag nemen van “informatiedragers”). Dit verklaart waarom 
ze vaak een beroep doen op de politiediensten om die opdrachten te vervullen. Naast de beslagen 
voorzien door het Wetboek van Strafvordering (artikelen 35, 35bis, 35ter van het Wetboek van 
Strafvordering – artikelen 42, 433novies en 433terdecies van het Strafwetboek), kunnen de sociaal 
inspecteurs krachtens het Sociaal Strafwetboek zowel “informatiedragers” (artikel 35 van het Sociaal 
Strafwetboek) als roerende of onroerende goederen (artikelen 38 en 48 van het Sociaal Strafwetboek) 
in beslag nemen of verzegelen. 

Artikel 50 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de aanwijzing van sociaal inspecteurs die worden 
bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des 
Konings en van de arbeidsauditeur bepaalt dat zij worden aangewezen door de Koning. Zij zouden 
alle bevoegdheden uitoefenen die verband houden met deze hoedanigheid, in het kader van de 
opsporing en de vaststelling van alle inbreuken bedoeld in het Sociaal Strafwetboek, alsook deze 
opgenomen in de artikelen 433quinquies tot 433octies van het Strafwetboek (mensenhandel) en de 
artikelen 77bis tot 77quinquies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (mensensmokkel). Tot 
op heden is er echter nog geen koninklijk besluit in die zin aangenomen. De meeste sociaal 
inspecteurs die we hebben ontmoet, waren zelf niet op de hoogte van deze mogelijkheid. Over het 
geheel genomen, wensen zij deze bevoegdheid van OGP/HPK, weliswaar beperkt tot het Sociaal 
Strafwetboek en mensenhandel/mensensmokkel, niet te verwerven. Uit raadpleging van de 
verschillende belanghebbende partijen blijkt dat deze kwestie zeer ter discussie blijft staan. 

Momenteel is de uitwisseling van informatie van politiediensten naar sociale inspectiediensten 
problematisch. Omgekeerd is dat niet het geval (cf. artikelen 54 en 55 van het Sociaal Strafwetboek 
en artikel 44/11/9 van de wet op het politieambt). De lijst van Belgische openbare overheden 
bedoeld in §2 van het voornoemde artikel 44/11/9, die voordeel zouden kunnen trekken van de 
informatiestroom afkomstig van de politiediensten, werd nog niet vastgesteld. 

Overigens hebben we ingezien dat het kader van de arrondissementscel dat was gekozen om 
verzoeken om structurele steun te bestuderen niet enig in zijn soort is. Ook andere vormen van 
structurele samenwerking werden bekeken, zoals de “MOTEM”-teams, het “BELFI”153-project en de 
Gemengde ondersteuningscel voor de ernstige en georganiseerde sociale fraude, alsook de 
samenwerking in het kader van de strijd tegen domiciliefraude. Toen we onze gesprekken voerden, 
was de Gemengde ondersteuningscel voor de ernstige en georganiseerde sociale fraude fel 
ingekrompen. 

3.3.2.2 Met betrekking tot onvoorziene (niet-structurele) steun 

Verscheidene bevraagde politieambtenaren zijn van mening dat, na verloop van tijd en gelet op de 
positieve ervaringen met steun tussen diensten, het onvoorbereide karakter van de verzoeken sterk 
is afgenomen. Tijdens de gesprekken hebben we over het algemeen vastgesteld dat de verzoeken om 
steun van de ene dienst naar de andere, in een onvoorziene setting, heel weinig voorkomen. 

Niet alle sociale inspectiediensten beschikken over een permanentiedienst met bereikbaar en 
terugroepbaar personeel buiten de werkuren. De verzoeken blijven evenwel uitzonderlijk en een 

··············································  
153  Dit project is gericht op Belgische staatsburgers die België hebben verlaten om deel te nemen aan het gewapende conflict in 

Syrië en die werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen van het OCMW of het ziekenfonds of kinderbijslag genieten. 
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wachtdienst zou niet gegrond zijn. Tijdens de kantooruren voorzien sommige inspectiediensten 
personeelsleden die zich beschikbaar kunnen stellen. De meerwaarde van de tussenkomst, in 
dringende gevallen, van een sociale inspectiedienst schuilt in de kwaliteit van zijn technische 
bevindingen en in de bewijskracht van zijn processen-verbaal. 

Sociale inspectiediensten moeten vooral onverwacht een beroep doen op politiediensten wanneer ze 
geconfronteerd worden met werknemers die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven, wanneer 
hun fysieke integriteit wordt bedreigd of wanneer, naar aanleiding van hun vaststellingen en 
overeenkomstig de richtlijnen van de arbeidsauditeur, zegels moeten worden geplaatst of een 
inbeslagname moet worden verricht. 

Wanneer een sociale inspectiedienst onverwachte steun vraagt aan een politiedienst en deze laatste, 
om redenen van beschikbaarheid, deze steun niet kan leveren, bestaat in de meeste gevallen nog de 
mogelijkheid om de controle opnieuw in te plannen zodat die onder gunstiger voorwaarden kan 
plaatsvinden. 

Wat de politiediensten betreft, kan er ingevolge een aanvankelijke interventie een problematiek 
opduiken van sociaal strafrechtelijke aard waarbij de aanwezigheid van een sociale inspectiedienst 
een meerwaarde is voor de latere exploitatie van het dossier dat zal worden samengesteld. 

Als een politiedienst vaststellingen dient te doen met betrekking tot sociaal strafrecht en er geen 
sociale inspectiedienst beschikbaar is, kan er contact worden opgenomen met de arbeidsauditeur om 
diens richtlijnen inzake vaststellingen in te winnen, zodat deze vaststellingen zo volledig en nuttig 
mogelijk zijn voor de sociale inspectiedienst die het dossier later zal overnemen. 

In het kader van een onverwacht verzoek om steun wordt de bevoegdheid tot vordering van sociaal 
inspecteurs nooit formeel aan de politiediensten gemeld. Bij mondelinge verzoeken kan naar deze 
bevoegdheid worden verwezen, maar de gesprekspartners die we hebben ontmoet, hebben nooit een 
schriftelijke vordering aan de politiediensten gestuurd. 

3.3.3 Conclusies 

3.3.3.1 Met betrekking tot structurele steun 

In het kader van de arrondissementscel werken de lokale politiediensten en de sociale 
inspectiediensten in goede verstandhouding samen. Mensen kennen elkaar en aarzelen niet om elkaar 
te zien of te bellen en, binnen het kader van de arrondissementscel maar ook daarbuiten, controle-
operaties te organiseren. Dit type van samenwerking moet zonder twijfel verder worden 
aangemoedigd. 

Buiten de arrondissementscellen zijn er ook andere interessante samenwerkingsinstrumenten tot 
stand gekomen, voornamelijk met de federale gerechtelijke politie, zoals het BELFI-project in 
Brussel, de MOTEM’s of de Gemengde ondersteuningscel voor de ernstige en georganiseerde sociale 
fraude binnen DJSOC. 

Bij sommige problematieken moet echter wat langer worden stilgestaan, met name de kwestie van 
de aanwijzing van sociaal inspecteurs bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke 
politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur, het plaatsen van zegels 
en inbeslagnames of nog de uitwisseling van informatie tussen politiediensten en sociale 
inspectiediensten. 
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3.3.3.2 Met betrekking tot niet-structurele steun 

Verzoeken om onverwachte steun van de ene dienst aan de andere blijven uitzonderlijk. 

De steun die wordt gevraagd aan de politiediensten, voornamelijk lokale politiezones, kan worden 
verklaard door het soms relatieve spoedeisende karakter van de situatie. De snelheid van de politie-
interventie zal afhangen van de beschikbare capaciteit binnen de dienst “interventie”, de zonale 
prioriteiten en de kennis of het goede begrip van de bevoegdheden van de sociaal inspecteurs. De 
praktijk waarbij controles buiten de arrondissementscel op voorhand worden meegedeeld aan de 
politiezones zou kunnen/moeten worden aangemoedigd. 

3.3.4 Aanbevelingen 

Het Vast Comité P beveelt aan:  

• dat de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, in overeenstemming met §2 van 
artikel 44/11/9 van de wet op het politieambt, “de lijst vaststellen van de Belgische openbare 
overheden, publieke organen of instellingen of instellingen van openbaar nut die door de wet 
belast zijn met de toepassing van de strafwet of die wettelijke verplichtingen inzake de openbare 
veiligheid hebben, wanneer deze ze nodig hebben voor de uitoefening van hun wettelijke 
opdrachten”; 

• dat de bevoegde ministers, elk voor hun sociale inspectiediensten, onderzoeken of het opportuun 
en gunstig is om sociaal inspecteurs bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke 
politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur aan te wijzen dan 
wel de huidige wil van de wetgever ter zake aftoetsen;  

• dat de bevoegde ministers, elk voor hun sociale inspectiediensten, aan deze diensten de passende 
richtlijnen bezorgen, zodat zij kunnen overgaan tot het plaatsen van zegels en bestuurlijke 
inbeslagnemingen kunnen verrichten overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 35, 38 en 48 
van het Sociaal Strafwetboek; 

• dat de bevoegde ministers en andere ondertekenaars van het samenwerkingsprotocol in de strijd 
tegen ernstige georganiseerde sociale fraude nagaan of het opportuun is om een nationaal 
contactpunt te reactiveren waar alle informatie, zowel operationele als strategische, beschikbaar 
zou zijn voor alle partners;  

• dat de korpschefs van de lokale politiezones die niet beschikken over een gespecialiseerde dienst 
beoordelen of het nodig en opportuun is om een of meer van hun personeelsleden aan te wijzen 
als contactpersoon voor alle inspectiediensten.  
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3.4 Toepassing van de regeling omtrent geschenken, beloningen 
en voordelen bij de Directie van de Bescherming van de 
federale politie 

3.4.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten heeft een beknopt toezichtsonderzoek gevoerd 
naar de toepassing van de regeling omtrent geschenken, beloningen en voordelen bij de Directie van 
de Bescherming van de federale politie (DGA/DAP). De DAP staat in voor alle gespecialiseerde 
beschermingsopdrachten van de federale politie. Uit verscheidene punctuele dossiers was een 
problematiek naar voren gekomen van geschenken, in de vorm van goederen of waarden, die worden 
aangeboden aan personeelsleden naar aanleiding van hun beschermingsopdrachten. 

Voor de uitvoering van dit onderzoek werd de DAP bevraagd en werd meermaals informatie 
uitgewisseld. Verslagen en documenten met betrekking tot integriteit in de politiediensten werden 
vergaard en geanalyseerd. Het eindverslag werd in prelectuur voorgelegd aan de commissaris-
generaal van de federale politie, die er geen fundamentele opmerkingen bij geformuleerd heeft. Hij 
verduidelijkte wel aan het Vast Comité P dat hij de laatste hand aan het leggen was aan een richtlijn 
voor alle componenten van de federale politie, waarin de strikte principes worden vastgelegd die 
moeten worden nageleefd met betrekking tot geschenken in het kader van opdrachten in het 
algemeen. 

3.4.2 Vaststellingen 

Bij aanvang van de uitvoering van dit onderzoek was er, naast de Deontologische code, geen 
specifieke richtlijn voor het personeel van DAP met betrekking tot het aanvaarden van geschenken, 
giften, voordelen, … op Belgische bodem. Een nota van de federale politie154 handelde over de 
problematiek van geschenken tijdens missies in het buitenland, maar de toepassing ervan voor 
opdrachten op Belgische bodem was niet bevestigd. Het Vast Comité P overwoog een aanbeveling te 
doen voor het opstellen van duidelijke interne richtlijnen voor de personeelsleden van DAP. Inmiddels 
zijn er echter twee nota’s verschenen die in die richting gaan. De eerste nota155, uitgaande van de 
directeur-generaal van de bestuurlijke politie, legt de basisprincipes vast op het vlak van giften, 
beloningen of voordelen (die ambtshalve geweigerd moeten worden voor zover mogelijk is vanuit 
diplomatiek oogpunt). De tweede nota156, uitgaande van de directie DAP, zet aan haar personeels-
leden onder meer de “te volgen procedure in geval men in de onmogelijkheid is om een gift te 
weigeren of wanneer het personeelslid voor een voldongen feit staat” uiteen. 

Inzake communicatie en acties naar het personeel toe heeft deze directie erop gewezen dat er in 
2018, voorafgaandelijk aan de invoering van de twee voornoemde richtlijnen, als reactie op 
incidenten, via verschillende communicatiemiddelen diverse terechtwijzingen en sensibiliserings-
acties ter attentie van het personeel waren geweest. Een personeelslid hield zich ook bezig met de 
invoering van maatregelen ter bevordering van de integriteit door middel van opleidingen. 

Het onderzoek doet vragen rijzen met betrekking tot de billijke toekenning van de beschermings-
opdrachten aan de personeelsleden (dezelfde personen zouden systematisch bepaalde types van 
opdrachten uitvoeren) en de mogelijkheid dat sommige opdrachten zouden worden nagejaagd 
afhankelijk van de ontvangen eventuele voordelen. De nota van 11 juni 2020 van DGA vraagt aan de 

··············································  
154  CG/2016-2413 van 6 juni 2016 (niet publiek). 
155  DGA/Dir-2020/1993 van 11 juni 2020 (niet publiek). 
156  DGA/DAP/S&O-2020/617 van 15 juni 2020 (niet publiek). 
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directeurs om een proces van billijke planning en een interne opvolging van de genomen maatregelen 
te organiseren. In dit verband merkt het Vast Comité P, wat DAP betreft, op dat de dienst die instaat 
voor de toewijzing van de opdrachten aan de personeelsleden (SecOps) een strategische positie 
bekleedt. 

Inzake preventie heeft de directie ons het voorbeeld gegeven van een initiatief dat een personeelslid 
heeft genomen ten aanzien van een delegatie van een land om tot een oplossing te komen met die 
delegatie. Concreet heeft die delegatie zich ertoe verbonden om in de toekomst geen geschenken 
meer aan te bieden. 

3.4.3 Conclusies 

Het onderzoek had betrekking op drie hoofdaspecten: het normatieve kader inzake geschenken, 
beloningen en voordelen, de communicatie hieromtrent aan de personeelsleden van DAP en de daad-
werkelijke toepassing ervan door die personeelsleden. 

In weerwil van de artikelen van de Deontologische code met betrekking tot integriteit en waardigheid 
van het ambt, hebben enkele punctuele dossiers inzake het aanvaarden van geschenken uitgewezen 
dat verduidelijking via interne richtlijn noodzakelijk was. 

De terechtwijzingen en sensibiliseringsacties ter attentie van de personeelsleden hebben klaar-
blijkelijk niet het verhoopte effect gehad en er moeten nog praktische zaken worden geregeld, met 
name wat betreft de transparante toewijzing van de opdrachten en de bestemming van de in het 
verleden aan de directie overhandigde geldsommen. 

Op het niveau van de federale politie meent het Vast Comité P dat de initiatieven die personeelsleden 
hebben genomen ten aanzien van buitenlandse delegaties om met hen tot een oplossing te komen, 
waarschijnlijk opportuner zouden zijn als ze zouden worden ondernomen op het niveau van de 
directie van de federale politie en zouden kaderen in een geheel. 

3.4.4 Aanbevelingen 

Hoewel er in de loop van het onderzoek twee nota’s verschenen zijn op het niveau van DGA en DAP, 
beveelt het Vast Comité P aan om te streven naar eenvormigheid in de diverse interne nota’s over 
de wijze waarop een politieambtenaar moet omgaan met het ontvangen van kleine symbolische 
geschenken, zij het op het Belgisch of op buitenlands grondgebied. Overigens onderstreept de GRECO 
(Group of States against Corruption) dat de Deontologische code niet werd bijgewerkt sinds zijn 
goedkeuring in 2006 en beveelt hij een actualisatie van deze code aan. 

Het Vast Comité P beveelt aan om de twee nieuwe richtlijnen te integreren in de brevetopleidingen 
van nieuwe rekruten bij DAP en in de bijscholingen die periodiek worden gevolgd. 

Het Vast Comité P beveelt aan dat de dienst die instaat voor de toewijzing van de opdrachten aan 
de personeelsleden (SecOps) een sleutelrol vervult door gebruik te maken van de mogelijkheid om 
de deontologische aspecten in te voegen in de opdrachtorders, door te zorgen voor een billijke en 
transparante toekenning van de opdrachten aan de personeelsleden en door erop toe te zien dat de 
functies van ontvangst, toekenning en uitvoering van de opdrachten gescheiden zijn.  

Het Vast Comité P beveelt aan dat DAP voortgaat met de invoering van een integriteitsbeleid, waar 
ze sinds 2018 aan werkt door middel van verschillende acties.   
Met betrekking tot de centralisatie van geschenken beveelt het Vast Comité P aan dat de directie 
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DAP een duurzame juridische oplossing vindt voor de uiteindelijke bestemming van de goederen of 
geldsommen die haar zijn overhandigd door de personeelsleden, zowel die uit het verleden als die in 
de toekomst. 

Tot slot, wordt aan de federale politie aanbevolen om de nodige stappen te zetten om de risico’s al 
eerder in het proces te verminderen. Hierbij zouden via de voogdijminister van Binnenlandse Zaken 
contacten kunnen worden gelegd met de minister van Buitenlandse zaken, wiens diensten, naar de 
toekomst toe en via diplomatieke weg, de nodige afspraken kunnen maken met de buitenlandse 
delegaties. 

 

  



 

 

114/127 

3.5 Opvolgingsonderzoek naar de uitvoering van eerdere 
aanbevelingen over de werking van de laboratoria voor 
wetenschappelijke en technische politie 

3.5.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

In het toezichtsonderzoek naar de werking van de laboratoria voor wetenschappelijke en technische 
politie (2016) werden door het Vast Comité P 10 aanbevelingen geformuleerd. In dit opvolgings-
onderzoek werd naar hun uitvoering gepeild. Enkel die aanbevelingen die een rechtstreekse impact 
hebben op de geïntegreerde werking, opvolging en gelijkwaardige dienstverlening naar de burger toe 
komen hier aan bod. 

Een van de aanbevelingen was dat de geïntegreerde politie zou moeten beschikken over een 
begrippenkader zodat er geen verwarring meer zou kunnen ontstaan over begrippen zoals interventie-
graad, identificatie, individualisatie van sporen, enz.   
Omdat het globale proces van sporenopname en -afhandeling geen eenvormigheid kende en dit 
risico’s inhield op het vlak van de kwaliteit van het sporenonderzoek, werd aanbevolen om een 
opvolgingstool te creëren voor het monitoren en desgevallend bijsturen van het volledige proces van 
afstapping en sporenopname. Deze opvolgingstool zou ook de mogelijkheid moeten kunnen bieden 
om de gelijkwaardigheid van de dienstverlening op te volgen en voldoende garanties in te bouwen 
opdat het onderzoek naar elk feit volgens een minimum aan gelijkwaardigheid verloopt, en dit zowel 
wat betreft de onderzoeksinspanningen die moeten leiden tot de opheldering van het misdrijf als wat 
betreft de slachtofferbejegening. 

3.5.2 Onderzoeksbevindingen 

Uit dit opvolgingsonderzoek kwamen een aantal positieve punten naar voor, maar konden ook een 
paar kritische bedenkingen worden geformuleerd.  

Kort na de publicatie van het rapport van het toezichtsonderzoek in 2016 nam de federale politie 
initiatieven om de aanbevelingen te concretiseren, maar de werkgroep die daarvoor werd opgericht, 
vorderde traag. De door deze werkgroep opgemaakte visietekst werd eind 2018, samen met de 
sporenwijzer, zijnde een ‘tool’ die het mogelijk maakt om op de ‘crime scene’ te kunnen evalueren 
of er al dan niet relevante sporen kunnen worden opgenomen, en het Nationaal begrippenkader 
inzake Wetenschappelijke en Technische Politie, gevalideerd door het Coördinatiecomité van de 
geïntegreerde politie, hierna kortweg het Coördinatiecomité genoemd. 

In de visietekst wordt duidelijk aandacht besteed aan aspecten van opleiding, kwaliteit en logistiek 
bij de sporenopname bij diefstallen alsook aan de controle op het proces, hetgeen ook een uitvoering 
is van de aanbevelingen die het Vast Comité P had geformuleerd. 

Ook al vervult de directeur van de Directie van de technische en wetenschappelijke politie een 
sleutelrol inzake de werking van laboratoria voor wetenschappelijke en technische politie, valt toch 
te betreuren dat de uitwerking van de aanbevelingen uitsluitend in handen is gebleven van de 
federale politie en niet vertrok vanuit een geïntegreerde aanpak.  

Omdat het Vast Comité P stootte op een verschil in visie tussen de federale politie en de Vaste 
Commissie van de lokale politie (VCLP) over het verzekeren van een gelijkwaardige dienstverlening, 
werd het Coördinatiecomité gevraagd hoe het de concrete invulling van de gelijkwaardige dienst-
verlening zag. Het Coördinatiecomité van de geïntegreerde politie stelde dat de gelijkwaardige 
dienstverlening wordt verzekerd en georganiseerd per arrondissement en dat het afstemmen van de 
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gelijkwaardige dienstverlening op de lokale situatie in lijn is met het Belgische politiemodel waarbij 
de toepassing van de ‘sporenwijzer’, als onderdeel van de nationale visie, essentieel is. Deze 
sporenwijzer laat de eerste vaststellers immers toe om op eenvoudige wijze objectief in te schatten 
of er potentieel nuttige sporen aanwezig zijn en zo ja, een beroep te doen op de dienst die zal instaan 
voor de sporenopname, conform de arrondissementele afspraken en organisatie. 

Wat de aanbeveling inzake de opvolgingstool betreft, verwees het Coördinatiecomité naar het ‘Labo 
Information Management System’ (LIMS) waarmee de activiteiten van ‘Crime Scene Investigation’ 
(CSI) en ‘Forensic Police Laboratory’ (FPL) geregistreerd en opgevolgd kunnen worden. CSI betreft 
sporenopname op het terrein, FPL betreft de verwerking van de opgenomen sporen in ‘backoffice’. 
Aangaande de bestaande onduidelijkheden over het feit of het mogelijk zal zijn om de minimale 
gelijkwaardige dienstverlening te verzekeren, werd door het Coördinatiecomité gesteld dat er op 
arrondissementeel niveau afspraken zullen worden gemaakt.  
Of en hoe men dit in het licht van de opvolging van het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) vanuit de 
federale politie systematisch zal opvolgen en desgevallend bijsturen, blijft voorlopig nog een open 
vraag. 

Volledigheidshalve moet worden vermeld dat de opvolgingstool LIMS dient als opvolgingstool om de 
activiteiten van CSI en FPL te registreren en op te volgen, maar niet bedoeld is als statistische module 
om fenomenen op te volgen. 

3.5.3 Conclusies 

Uit dit opvolgingsonderzoek kwamen een aantal positieve punten naar voor, maar konden ook een 
paar kritische bedenkingen worden geformuleerd.  

Hoewel de federale politie vrij snel het initiatief nam om werk te maken van de aanbevelingen, werd 
vastgesteld dat de integrale en geïntegreerde uitwerking ervan zowel qua tijd als naar inhoud 
moeizaam verliep. 

Daarenboven bleken de visies van de federale politie en de VCLP niet steeds dezelfde te zijn. 

Om de gelijkwaardige dienstverlening op arrondissementeel niveau te garanderen, stelde het 
Coördinatiecomité dat deze wordt verzekerd via de nationaal ontwikkelde sporenwijzer en dat er 
voor bepaalde onduidelijkheden op arrondissementeel niveau afspraken moeten worden gemaakt bij 
gebrek aan wettelijk kader of reglementair instrument. Hierbij valt te betreuren dat er geen andere 
suggesties noch normeringen werden vooropgesteld of concrete oplossingen werden bedacht die 
binnen de eigen mogelijkheden liggen in plaats van gemakkelijkheidshalve het probleem bij het 
openbaar ministerie te leggen. 

3.5.4 Aanbevelingen 

Het Vast Comité P beveelt aan dat: 

• de aanbevelingen uit zijn toezichtsonderzoek naar de werking van de laboratoria voor 
wetenschappelijke en technische politie (2016) onder de aandacht blijven en worden 
uitgevoerd; 

• hoewel LIMS niet bedoeld is als statistische module, er, in het licht van de gelijkwaardige 
dienstverlening, arrondissementele overzichten worden opgemaakt waaruit de 
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interventiegraad blijkt ten opzichte van de totaliteit van de woninginbraken alsook van de 
identificaties en de individualisaties; 

• indien uit deze arrondissementele overzichten zou blijken dat er onderling significante 
verschillen zouden zijn, de geïntegreerde politie binnen de opvolging van het NVP hierop 
gepast reageert en bijstuurt; 

• het gebruik van de sporenwijzer op de ‘crime scene’ wordt aangemoedigd teneinde correct 
te kunnen evalueren of er al dan niet relevante sporen kunnen worden opgenomen; 

• het Coördinatiecomité binnen zijn eigen toegekende mogelijkheden nagaat hoe het concrete 
aanbevelingen kan voorstellen om de gelijkwaardige dienstverlening inzake de 
tussenkomstgraad te garanderen. 
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3.6 Optreden van de geïntegreerde politie in het kader van de 
Covid-19-pandemie 

3.6.1 Situering en samenvatting van het onderzoek 

Het lijdt geen twijfel dat de wereldwijde pandemie van het coronavirus Covid-19 een ongeziene 
gezondheidscrisis heeft teweeggebracht die nog steeds aan de gang is. Die crisis heeft een enorme 
impact op de samenleving en de overheden zien zich genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te 
nemen teneinde de verspreiding van het virus te beperken. De geïntegreerde politie wordt sinds het 
begin van de gezondheidscrisis intensief ingezet om de handhaving van een aantal maatregelen te 
verzekeren en moet zich aanpassen aan de permanente evolutie van de gezondheidssituatie en aan 
het eerder onuitgegeven reglementair kader dat door de bevoegde overheden wordt uitgevaardigd. 
Daarnaast 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 klachten die het sinds maart 2020 ontving en 
die betrekking hadden op het politieoptreden in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus 
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 aanbevelingen157 gestuurd die voortvloeiden uit de analyse van de tekortkomingen en/of 
strafbare feiten, zoals ze waren beschreven en ervaren door de klagers.  

Daarenboven gelastte 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 in mei 2020 het Vast Comité P om 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 hem in kennis te stellen 
van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee de geïntegreerde politie geconfronteerd werd in de 
aanpak van deze crisis. 

Naar aanleiding van deze bevraging vernam het Vast Comité P dat de werking van de “Taskforce GPI 
Covid-19158” aan een zelfevaluatie zou worden onderworpen. Het rapport van de zelfevaluatie 
bevestigde de informatie die de commissaris-generaal van de federale politie en de voorzitter van de 
Vaste Commissie van de Lokale Politie reeds verstrekt hadden aan het Vast Comité P en bevatte ook 
bijkomende evaluatiepunten. De resultaten van deze zelfevaluatie werden tevens samenvattend 
weergegeven in een tweede verslag aangaande de coronacrisis van het Vast Comité P aan de 
parlementaire begeleidingscommissie. 

Dit onderdeel betreft een samenvatting van het dossier uit 2020 dat in 2021 werd voorgesteld aan de 
parlementaire begeleidingscommissie. Over deze problematiek die ook in 2021 verder werd 
opgevolgd, vallen geen noemenswaardige nieuwigheden te vermelden. 

··············································  
157  Zie bijlage bij het verslag: Het optreden van de geïntegreerde politie in het kader van het beheer van de eerste golf van de 

coronacrisis – tussentijdse overwegingen 2020, https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2020-09-
23%20CORONA%20nl.pdf. 

158  Deze “Taskforce GPI Covid-19” werd bij het begin van de coronacrisis binnen de schoot van de geïntegreerde politie opgericht 
om de krachten binnen de geïntegreerde politie te bundelen teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die 
deze crisis met zich meebracht. 

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2020-09-23%20CORONA%20nl.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2020-09-23%20CORONA%20nl.pdf
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3.6.2 Onderzoeksbevindingen 

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

In hun antwoord op de vraag van het Vast Comité P met welke problemen de geïntegreerde politie 
geconfronteerd werd in het beheer van de coronacrisis hebben de vertegenwoordigers van de 
geïntegreerde politie, in dalende volgorde van prioriteit, de volgende verbeterpunten aangehaald: 

• “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 vertegen-
woordigd te worden binnen de diverse overheidsorganen verantwoordelijk voor het crisisbeheer. 

3.6.2.2 Analyse van de individuele klachten 2020 

Het Comité P heeft in de periode van 16 maart tot 31 december 2020 416 individuele klachten 
geregistreerd die betrekking hadden op het politieoptreden in het kader van de maatregelen tegen 
het coronavirus. Op 9 februari 2021 waren 257 van deze 416 klachtdossiers afgesloten en 159 nog 
lopend. 

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 45,2% van de aangeklaagde feiten betrekking heeft op tekortkomingen die 
ondergebracht kunnen worden in de categorie van ‘Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de 
taken en het aanwenden van de bevoegdheden’ en 42,8% van de aangeklaagde feiten op tekort-
komingen die thuishoren in de categorie ‘Tekortkomingen inzake de attitude’. Feiten die vallen onder 
de categorie ‘strafbare feiten’ maken 8,1% uit van de in de klachten aangehaalde feiten. 
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Type aangeklaagde tekortkomingen/strafbare feiten Aantal Aandeel 

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

bevoegdheden 
350 45,2% 

Tekortkomingen inzake de attitude 332 42,8% 

Tekortkomingen van organisatorische en/of structurele aard 5 0,7% 

Strafbare feiten 63 8,1% 

Andere/onbepaald 25 3,2% 

Totaal 775 100% 
 
Wat de oriëntatiebeslissingen van het Vast Comité P inzake de ingediende klachten betreft, blijkt 
dat de oriëntatie die het vaakst aan de klachten gegeven is, ‘het autonoom onderzoek toevertrouwen 
aan de betrokken politiedienst’ is (22,2% van alle oriëntatiebeslissingen). Op de tweede plaats volgt 
de beslissing van het Vast Comité P dat de klacht van de burger een betwisting van politionele 
vaststellingen betrof (16,4% van alle oriënteringsbeslissingen). Op de derde plaats komt de beslissing 
van het Vast Comité P dat het onderzoek diende toevertrouwd te worden aan de dienst intern 
toezicht (DIT) van de politiezone (10,3% van alle oriëntatiebeslissingen). Aan de Dienst Enquêtes P 
werden 44 klachten voor onderzoek toevertrouwd (6,7%). 

Wat de eindbeslissingen van het Vast Comité P over de geopende klachtonderzoeken betreft, blijkt 
er in 66,2% (of twee derde) van de eindbeslissingen geconcludeerd te zijn tot afwezigheid van fout 
bij de politie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in één enkel klachtdossier meerdere 
eindbeslissingen kunnen genomen worden. Het is aldus mogelijk dat in een klachtdossier 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 7,3% van de eindbeslissingen luidde het dat een 
politieambtenaar een individuele fout had begaan. Bij 6,6% van de eindbeslissingen waren er 
onvoldoende bewijzen voorhanden om tot een eventuele fout te kunnen concluderen. Het Vast 
Comité P besliste in 2,6% van zijn eindbeslissingen 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 persoonlijk 
beschermingsmateriaal en het weigeren zich te identificeren en 4) het onvoldoende adequaat 
reageren op ontvangen meldingen van een burger. 

3.6.3 Conclusies 

Het Vast Comité P kon tot zijn tevredenheid vaststellen dat de geïntegreerde politie zeer snel een 
heel aantal organisatorische en structurele maatregelen en initiatieven heeft genomen om deze 
gezondheidscrisis zo goed mogelijk te beheren op politioneel strategisch niveau en stelde 
daarenboven vast dat de “Taskforce Covid-19” tijd noch moeite gespaard heeft om de overheids-
beslissingen te vertalen in operationele richtlijnen bestemd voor de politievrouw en -man op het 
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terrein.159 Niettegenstaande dit alles, 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 (42,8%) en 
over het uitvoeren van taken en de aanwending van bevoegdheden (45,2%). 8,1% van de aangeklaagde 
feiten betroffen strafbare feiten.  

De gemelde tekortkomingen inzake de attitude van de politieambtenaar hangen nauw samen met de 
communicatie tussen politieambtenaar en burger. In de aanbevelingen die het Vast Comité P reeds 
op 24 april 2020 verstuurde naar de federale politie en de lokale politiezones wordt het aspect 
communicatie ook onder de aandacht gebracht160. In het rapport van de zelfevaluatie van de 
geïntegreerde politie werd hieraan eveneens aandacht geschonken. In dat rapport werd gewezen op 
het probleem dat er vanuit de diverse overheden en experten niet steeds duidelijk en eenduidig werd 
gecommuniceerd. Het Vast Comité P meent dat dit probleem het draagvlak bij (een deel van) de 
burgers om de maatregelen te respecteren kan verminderen. 

In het rapport van de zelfevaluatie van de geïntegreerde politie wordt daarnaast gewezen op een 
gebrek aan consistentie en duidelijkheid in de bepalingen van de ministeriële besluiten161 en de 
bijhorende FAQ’s162 van het NCCN. Hierdoor werd er ruimte gelaten voor uiteenlopende 
interpretaties niet alleen door de lokale autoriteiten en de burgers, maar ook door de politiediensten 
bij de uitvoering van controles op het terrein. Het Vast Comité P meent dat dit probleem de kans 
vergroot op een foutieve uitvoering van de taken door de politiediensten, alsook dat de 
geloofwaardigheid van de politie hieronder te lijden kan hebben.  

3.6.4 Aanbevelingen 

Het Vast Comité P kwam tot het besluit dat de aanbevelingen die het reeds op 24 april 2020 verstuurd 
heeft aan de geïntegreerde politie over het algemeen kunnen gehandhaafd blijven, met dien 
verstande dat wat betreft de aanbevelingen over: 

• het organiseren van briefings, het voor zich spreekt dat de intervallen van de organisatie van 
operationele briefings 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; 

··············································  
159  De “Taskforce GPI Covid-19”, bestaande uit de hoofdverantwoordelijken van de GPI, werd opgericht als een soort realtime-

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 politieambtenaar 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. 

160  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”. 

161  Ministeriële Besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
162  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. 
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• het gebruik van bodycams, het evident is dat het gebruik ervan dient te gebeuren conform de 
principes en modaliteiten voorzien in de vigerende wetgeving ter zake.163 

Het Vast Comité P achtte het bovendien raadzaam om volgende bijkomende aanbevelingen te richten 
aan de geïntegreerde politie, op basis van de ontvangen klachten en op basis van de structurele 
aanbevelingen die het reeds formuleerde in een aantal afgesloten klachtonderzoeken. Het Vast 
Comité P beveelt aan dat: 

• de nodige aandacht uitgaat naar de gezondheid en veiligheid van burgers die onder het 
toezicht van de politiediensten staan, met bijzondere aandacht voor het ter beschikking 
stellen van individueel beschermingsmateriaal, alsook, desgevallend en waar mogelijk, het 
doen respecteren van de veiligheidsafstand tussen de verschillende personen die onder 
toezicht van de politie staan; 

• buitengewone aandacht uitgaat naar de bijzondere en kwetsbare situatie van minderjarigen, 
waaronder het naleven van specifieke richtlijnen hieromtrent in het kader van de 
coronaproblematiek; 

• de beginselen van legaliteit, proportionaliteit en subsidiariteit steeds de leidraad zijn in het 
optreden van de politiediensten, ook in het kader van deze gezondheidscrisis;  

• inzake de basisfunctionaliteit onthaal het de plicht is om klachten van burgers op te nemen, 
rekening houdend met de modaliteiten uit de operationele GPI-richtlijn met referentie ‘CG-
020/5979’ d.d. 19 november 2020 met als onderwerp ‘Operationele richtlijn GPI voor de 
functionaliteit onthaal’. 

Verder stelde het Vast Comité P vast dat de overheden door deze ongeziene gezondheidscrisis 
beslissingen genomen hebben en maatregelen uitgevaardigd hebben om de verspreiding van het virus 
te beperken die tevens een ernstige beperking betekenen van bepaalde vrijheden en grondrechten 
van de burger. Het Vast Comité P beveelt aan dat deze beslissingen worden opgenomen in een 
kristalheldere juridische tekst, zodat ze door de verschillende betrokken actoren niet op 
verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden.  

Tot slot, beveelt het Vast Comité P aan dat de beslissingnemende overheidsorganen eenduidig en 
duidelijk communiceren. Op die manier verhoogt enerzijds het draagvlak voor het respecteren van 
de maatregelen door de burger en anderzijds ook de geloofwaardigheid en finaal de legitimiteit van 
de politie die dient in te staan voor de handhaving van de maatregelen. 

 

<< - - - >> 

 

 

··············································  
163  Er kan wat dit onderwerp betreft ook verwezen worden naar een advies van het Controleorgaan op de politionele informatie 

met referentie ‘CON190008’ d.d. 8 mei 2020 met als titel ‘Advies uit eigen beweging naar aanleiding van de bevindingen in 
het kader van een onderzoek naar het gebruik van bodycams’,   
https://www.controleorgaan.be/files/CON19008_Ambtshalve_Advies_COC_Bodycam_N.PDF. 

https://www.controleorgaan.be/files/CON19008_Ambtshalve_Advies_COC_Bodycam_N.PDF
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

AHINP Aspirant-hoofdinspecteur van politie 

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

ANG Algemene nationale gegevensbank 

ANPA Académie nationale de police – Nationale Politieacademie 

BELFI Belgian fighters 

BIM Bijzondere inlichtingenmethodes 

BS Belgisch Staatsblad 

Calog Administratief en logistiek kader 

CAT Comité van de Verenigde Naties tegen foltering 

CC GPI Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie 

CCB Centrum voor Cybersecurity België 

CERD Comité van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van rassendiscriminatie 

CG Commissaris-generaal van de federale politie 

CIC Communicatie- en informatiecentrum 

CNRS 
Centre national de la recherche scientifique (Frans nationaal centrum voor 
wetenschappelijk onderzoek) 

COC Controleorgaan op de politionele informatie 

COL Omzendbrief van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep 

CP Community Policing 

CPT 
Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende 
behandeling of bestraffing van de Raad van Europa 

CSI Crime Scene Investigation 

DAP Directie van de Bescherming van de federale politie 

DAPIX Data Protection and Information Exchange 

DGA Algemene directie van de bestuurlijke politie van de federale politie 

DIT Dienst intern toezicht 

DJSOC 
Directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit van de 
algemene directie van de federale gerechtelijke politie 

DPIA Data Protection Impact Analysis 

DPO Data Protection Officer 

DRI Directie Politionele Informatie en ICT van de federale politie 

DRP Directie van het personeel van de federale politie 

DSU Directie van de speciale eenheden van de federale politie 

EACN European contact-point network against corruption 
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EDPS Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

EDS Excited delirium syndroom 

EOM Europees Openbaar Ministerie 

EPAC European Partners against Corruption 

EU Europese Unie 

FAQ Frequently Asked Questions 

FGP Federale gerechtelijke politie 

FIRM Federaal Instituut voor de rechten van de mens 

FOD Federale overheidsdienst 

FPL Forensic Police Laboratory 

FRA Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 

FTE Fulltime-equivalent 

GBA Gegevensbeschermingsautoriteit 

GDPR General Data Protection Regulation 

GPI Geïntegreerde politie – police intégrée 

GRECO Groupe of States against corruption 

HRM Humanresourcesmanagement 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

IPCAN Independent Police Complaints Authorities’ Network 

KB Koninklijk besluit 

KI Kamer van inbeschuldigingstelling 

KLFP Klachtenfiche – Fiche Plainte 

KM Knowledge Management 

LIMS Labo Information Management System 

LPA Luchtvaartpolitie – police aéronautique 

LPA BruNat Luchtvaartpolitie op de luchthaven Brussel-Nationaal (Zaventem) 

MB Ministerieel besluit 

MFO Missions fédérales – federale opdrachten 

MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 

MOTEM Mixed onderzoeksteams - Teams d’enquête mixtes 

MUG Mobiele urgentiegroep 

Myria Federaal Migratiecentrum 

NCCN Nationaal Crisiscentrum - Centre de crise national 

NPM Nationaal preventiemechanisme 
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NVP Nationaal Veiligheidsplan 

OBP Officier van bestuurlijke politie 

OCAD Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OGP/HPK 
Officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en 
van de arbeidsauditeur 

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

OT 3 Organieke tabel – versie 3 

PMU Psychisch-Medische Urgenties 

R&D Research & Development 

RRN Rijksregister – Registre national 

SecOps 
Operationeel secretariaat (dienst die instaat voor de toewijzing van de 
opdrachten aan de personeelsleden) 

SPOC Single Point of Contact 

Sw. Strafwetboek 

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

UN United Nations 

Unia 
Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van racisme en 
discriminatie 

UPO Universeel Periodiek Onderzoek 

VCLP Vaste Commissie van de lokale politie 

VN Verenigde Naties 

VS Verenigde Staten 

VTO Vorming, training en opleiding 

WPA Wet op het politieambt 
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