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Vast Comité P 

Jaarverslag 2021 
Het Vast Comité van Toezicht op de 

politiediensten heeft zijn jaarverslag 2021 op 

20 mei 2021 neergelegd bij de Kamer van 

volksvertegenwoordigers en vandaag is dat verslag 

besproken met de leden van de parlementaire 

begeleidingscommissie. 

Het jaarverslag bestaat uit 2 grote delen: het 

activiteitenverslag, dat de werking van het 

Comité P bespreekt, en het observatoriumrapport 

met de bevindingen over de werking van de politie- 

en inspectiediensten. 

In het observatoriumrapport belicht het Vast 

Comité P, voor het tweede jaar op rij, 4 thema’s 

die verband houden met een bepaalde tijdgeest, 

met bijzondere gevoeligheden of met feiten die 

vaak opduiken in klachten: politiegeweld, racisme 

en discriminatie, het weigeren om een klacht te 

akteren en inbreuken op de individuele vrijheden 

tijdens het beheer van manifestaties. 

Deze thematische analyses zijn, net als alle andere 

onderwerpen die aan bod komen in het 

jaarverslag 2021, integraal te raadplegen op de 

website: https://comitep.be/jaarverslagen.html. 

In deze tekst geven we toelichting bij een aantal 

belangrijke cijfergegevens uit het jaarverslag 2021. 

Klachtdossiers 

Naar goede gewoonte heeft het Vast Comité P in 

zijn jaarverslag 2021 een kwantitatieve balans 

opgemaakt van een reeks aspecten die verband 

houden met de klachten die rechtstreeks bij hem 

zijn ingediend in de loop van dat jaar. Deze 

gegevens dragen in grote mate bij tot de 

monitoring van de politiewerking en zijn in die zin 

belangrijke en voortdurende aandachtspunten. 

Bij lezing van de cijfergegevens over de klachten 

moet steeds voor ogen worden gehouden dat de 

informatie gebaseerd is op de tekortkomingen en 

de feiten zoals ze ervaren zijn door de klagers. Het 

gaat hier met andere woorden om de perceptie van 

de burger over de politiewerking vóór onderzoek. 

Enkel de analyses die besproken zijn onder de titel 

‘Beslissingen’ (punt 2.3.4 van het jaarverslag) 

hebben betrekking op klachten die onderzocht 

werden. 

Hoeveel klachtdossiers zijn geopend in 2021? 

Vorig jaar heeft het Vast Comité P 

2793 klachtdossiers geopend, dit is een daling 

met 10,25% ten opzichte van 2020. In 2020 werd 

echter een recordaantal klachten opgetekend, 

mede als gevolg van de coronamaatregelen, de 

lockdown en de vele manifestaties tegen het 

coronabeleid. Het aantal klachtdossiers in 2021 is 

als het ware weer genormaliseerd en ligt volledig in 

lijn met de aantallen die in de jaren voor 2020 

gangbaar waren. 

Wat het aantal klachten per politiekorps betreft, 

maken de grote korpsen ook in 2021 de top 10 uit. 

Dit is geheel logisch: in grote lokale politiezones 

zijn er niet alleen meer personeelsleden maar ook 

veel meer inwoners en situaties die aanleiding 

kunnen geven tot klachten, denken we maar aan 

betogingen in bijvoorbeeld Brussel of Antwerpen. 

Dit betekent dus niet dat de werking van de politie 

in deze grote stedelijke korpsen slechter zou zijn 

dan in kleinere, landelijke zones. Er worden alleen 

vaker grieven over kenbaar gemaakt. 

Hetzelfde geldt trouwens voor de functionaliteiten 

van politie waarop de klachten betrekking hebben. 

Het is overduidelijk dat politieambtenaren die 

veelvuldig in contact komen met het grote publiek 

vaker genoemd worden in de klachten. Bijgevolg 

hoeft het niet te verbazen dat de meeste klachten 

handelen over de basisfunctionaliteiten interventie 

(29,4%), onthaal (14,4%) en verkeer (12,8%). 

Worden alle klachten onderzocht? 

Niet alle klachten worden nader onderzocht. Zo 

worden klachten die geen betrekking hebben op 

het functioneren van politiediensten, kennelijk 

ongegronde klachten en klachten die al behandeld 

worden door een andere dienst niet verder door 

het Vast Comité P behandeld. Klachten die 

betrekking hebben op strafrechtelijke feiten 

gepleegd door politieambtenaren worden voor 

verder onderzoek overgemaakt aan de bevoegde 

gerechtelijke overheden, aangezien enkel zij 

hiervoor bevoegd zijn. 
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Het spreekt voor zich dat het Vast Comité P, gelet 

op zijn beperkte capaciteit en zijn uitgebreide 

takenpakket, niet zelf alle klachten die diepgaander 

onderzoek vereisen kan behandelen. Daarom 

worden de klachten doorgestuurd naar de instantie 

die het best geplaatst is om ze te behandelen. 

In 2021 werd dus een deel van de klachtdossiers 

toevertrouwd aan de politiediensten: 22,7% voor 

autonome afhandeling aan de politiedienst (de 

eindbeslissing ligt in handen van de korpschef) en 

26,2% voor onderzoek aan de dienst intern toezicht 

van een politiedienst (de onderzoeksdaden worden 

verricht door de dienst intern toezicht van de 

politie maar de beslissing wordt genomen door het 

Vast Comité P). 6,3% van de dossiers werd 

toevertrouwd aan de Dienst Enquêtes P.  

Waarover klagen burgers het vaakst? 

Het leeuwendeel van de klachten handelt over 

tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken 

en het aanwenden van de bevoegdheden (91%) of 

tekortkomingen inzake de attitude van de 

politieambtenaren (80,2%). 

Van tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken 

en het aanwenden van de bevoegdheden is sprake 

wanneer de klager meldt dat de politie haar taken 

niet of slecht heeft uitgevoerd, samen goed voor 

de helft van de klachten, of haar bevoegdheden 

heeft afgewend of overschreden, wat in zowat 1 op 

de 3 klachten het geval is. Veel gehoorde grieven in 

dit verband zijn steevast, dus ook in 2021, weigeren 

te akteren, niet ter plaatse gaan, het werk niet 

correct uitvoeren en het aanwenden van dwang of 

geweld. 

Tekortkomingen inzake de attitude houden 

doorgaans verband met het niet-verbale (43,6%) en 

verbale (30,6%) gedrag van politieambtenaren. In 

deze categorie meldden burgers, net als in 2020, in 

1 op de 5 klachten een partijdige houding, een 

gebrek aan neutraliteit of een behandeling die als 

ongelijk wordt aangevoeld. Vaak kaderen deze 

feiten in burenruzies, intrafamiliaal geweld of 

problemen in verband met het hoederecht. In 1 op 

de 10 klachten meldden burgers ook een agressief, 

dreigend of intimiderend taalgebruik. 

 

 

Hoeveel klachtdossiers zijn afgesloten in 2021 

en welke disfuncties werden vastgesteld? 

In 2021 heeft het Vast Comité P 

1305 klachtdossiers afgesloten, meer dan 40% 

waren dossiers geopend in datzelfde jaar en ruim 

50% dossiers geopend in 2020. 

Dit zijn de voornaamste redenen voor de beslissing 

tot afsluiting: 

 

72,3% van alle in 2021 afgesloten dossiers heeft 

geleid tot een beslissing van afwezigheid van 

disfunctie, terwijl in 9,6% van de klachtdossiers 

een disfunctie werd vastgesteld en in 6% van de 

gevallen de niet-strafbare feiten onvoldoende 

bewezen konden worden. 

Voor 143 klachten werd een individuele en/of 

organisatorische disfunctie vastgesteld. In 15% van 

die dossiers was er sprake van een partijdige, niet-

neutrale houding of een ongelijke behandeling, met 

name tijdens politie-interventies in het kader van 

geschillen tussen burgers. Ongeveer 1 op de 

10 dossiers handelde over de niet-naleving van het 

legaliteits-, proportionaliteits- of subsidiariteitsbeginsel 

bij de aanwending van dwang, voornamelijk tijdens of 

na individuele controles. Een vijfde van de dossiers 

betrof feiten van weigeren te akteren, vooral aan het 

onthaal maar ook tijdens interventies of naar 

aanleiding van vaststellingen bij verkeersongevallen. 

Strafonderzoeken 

De Dienst Enquêtes P voert strafonderzoeken 

uit, in opdracht van het openbaar ministerie of de 

onderzoeksrechter. 
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In 2021 werden 72 nieuwe strafonderzoeken 

geopend, als volgt verdeeld: 

 

 

Per strafdossier worden meerdere strafbare feiten 

onderzocht. De meest voorkomende in 2021 zijn: 

opzettelijke slagen en verwondingen, valsheid 

gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van 

zijn functie en schending van het beroepsgeheim. 

Toezichtsonderzoeken 

In 2021 startte het Vast Comité P 5 nieuwe 

toezichtsonderzoeken over de volgende 

onderwerpen: 

- naaktfouilleringen door de politie 

- geweld door en tegen de politie 

- woonstcontrole door de politie 

- genegotieerd beheer van de publieke 

ruimte 

- controle op repatriëringen door de AIG 

In datzelfde jaar werden 11 verslagen over 

eerder geopende toezichts- en 

opvolgingsonderzoeken gefinaliseerd en 

besproken in de parlementaire 

begeleidingscommissie. 

Gelet op de vertrouwelijke aard van bepaalde 

informatie kunnen niet alle verslagen publiek 

worden bekendgemaakt. 

De verslagen die openbaar zijn, worden op de 

website van het Comité P gepubliceerd: 

https://comitep.be/toezichtsonderzoeken.html.  

In 2021 werd o.m. verslag uitgebracht over de 

volgende thema’s: 

- opvolgingsonderzoek ‘Eenheden van 

gespecialiseerde interventie’ 

- leiderschap en integriteit in de 

luchtvaartpolitie 

- steun en samenwerking tussen 

politiediensten en sociale 

inspectiediensten 

- regeling omtrent giften, beloningen en 

voordelen bij de Directie Bescherming 

van de federale politie 

- opvolgingsonderzoek ‘Laboratoria voor 

wetenschappelijke en technische politie’ 

- optreden van de geïntegreerde politie in 

het kader van de Covid-19-pandemie 

Die thema’s zijn ook gesynthetiseerd weergegeven 

in het jaarverslag, volgens een vast stramien. Na 

een korte situering van het onderzoek, worden de 

onderzoeksbevindingen en conclusies uiteengezet 

en, last but not least, worden aanbevelingen 

geformuleerd ter attentie van de geïntegreerde 

politie en de bevoegde overheden. 
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