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BEELDVORMING VAN DE WIJZE WAAROP DE LOKALE POLITIEKORPSEN DE
WOONSTCONTROLE UITVOEREN1
1.

OPDRACHT

1. Het Vast Comité P (afgekort als VCP) heeft beslist om een toezichtsonderzoek
“Domiciliëringen” in te stellen om na te gaan op welke wijze de diverse politiekorpsen concreet
de woonstcontroles hoofdverblijfplaats van natuurlijke personen uitvoeren in opdracht van de
bestuurlijke overheden.
Dit moet het VCP toelaten om, op basis van de aldus gedane vaststellingen en de conclusies die
eruit zouden kunnen worden getrokken, alle eventueel nodige aanbevelingen te doen aan de
parlementaire begeleidingscommissie.
2.

PROBLEEMSTELLING

2. De wetgever heeft geoordeeld dat in elke gemeente een bevolkingsregister moet worden
opgericht waarin de hoofdverblijfplaats van Belgen en vreemdelingen wordt opgenomen2.
3. De bevolkingsregisters omvatten een strikte vorm van registratie van de bevolking. In de
19e eeuw koppelde de wet van 2 juni 1856 het houden van gemeentelijke bevolkingsregisters
aan de tienjaarlijks uitgevoerde volkstellingen. Deze dienden als basis voor het berekenen van
het jaarlijks bevolkingscijfer, wat evolueerde naar een informatie- en controle-element voor de
gemeente inzake het beheer van haar bevolking. Hun nut werd geleidelijk uitgebreid met de
groeiende tussenkomst van de Staat in het economisch en sociaal leven3.
4. De inschrijving in het bevolkingsregister is dikwijls een substantieel vormelement in
verschillende reglementeringen. In BELGIË is elke administratieve handeling hierop
gebaseerd. Een verschil tussen de werkelijkheid en de informatie in het bevolkingsregister kan
dus de toepassing van die reglementeringen vervalsen.
5. Anno 2013 bepaalt de bestaande reglementering welke procedure de burger dient te volgen
om een hoofdverblijfplaats in BELGIË aan te vragen. Deze procedure voorziet onder meer in
een controle van de hoofdverblijfplaats en de gezinssamenstelling. De gemeentebesturen
kunnen aan de politiediensten de opdracht geven om deze controle voor hen uit te voeren.
6. Aangezien het VCP jaarlijks meerdere klachten van burgers ontvangt over de wijze waarop
deze controles hoofdverblijfplaats door de politiediensten zijn uitgevoerd, besliste het een
toezichtsonderzoek te openen.

1

Dossiernummer 62605/2007.
Art. 1, § 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. van 3 september 1991).
3
Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten,
Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1150-1, 1.
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3.

ONDERZOEKSVRAGEN

3.1.

Overheidsgericht

7. Wat de resultaten voor de overheden betreft, wensen we met het onderzoek te duiden of de
opdrachtgevende overheden tevreden zijn over de door de politie geleverde ondersteuning.
8. Deze onderzoeksvraag wordt onderzocht door na te gaan of de politiediensten de noden en
verwachtingen van de gemeentelijke overheden kennen; hun opdrachten uitvoeren zoals
gevraagd; in partnerschap samenwerken met de gemeentelijke diensten en deze opdrachten
uitvoeren tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover feedback vragen en de eigen
werking bijsturen waar nodig.
3.2.

Burgergericht

9. Wat de resultaten voor de burgers betreft, waren drie algemene onderzoeksvragen meteen
duidelijk. Ten eerste, uiteraard, de vraag of de controle binnen de woning naar aanleiding van
de controle hoofdverblijfplaats verenigbaar is met (het principe van) de eerbiediging van het
privéleven; ten tweede, of bij de controle hoofdverblijfplaats door de politiediensten al dan niet
van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om andere controles dan deze van het domicilie uit
te voeren; en ten derde, in welke mate de burgers tevreden (of eventueel ontevreden) zijn over
het optreden van de politie in dit kader. Daar de Raad van State zich duidelijk heeft
uitgesproken (cf. aantekening arrest SIMAR nr. 28.257 van 29 juni 1987) over het feit dat het
onderzoek naar de verblijfstoestand van een persoon op zich geen schending uitmaakt van
artikel 8 van het EVRM (recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis
en zijn briefwisseling) omdat dit onderzoek, waarin de wet voorziet, een maatregel is die in een
democratische samenleving nodig is in het belang van de bescherming van de openbare orde en
voor de bescherming van de rechten van anderen (waarop, trouwens, nogmaals werd gewezen
in de Algemene onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken4 en in de ministeriële
omzendbrief van 30 augustus 20135 (cf. infra), kwam de kwestie van de schending (of niet) van
het privéleven ons dan ook al snel voor als een uitgemaakte zaak … in theorie althans (de
perceptie op het terrein is natuurlijk heel wat anders). En de vraag of de politie dwang mag
aanwenden om de woning te betreden, is nog een andere zaak. Punt 68 van dit verslag
behandelt dit (andere) aspect.
10. Er wordt bij de politiediensten dus niet enkel “bij het langsgaan” gekeken of hetgeen
voorafgaat nog altijd “duidelijk” is voor iedereen, maar ook gecontroleerd of ze de noden en
verwachtingen van de burger kennen en of ze anticiperen op deze noden en verwachtingen van
de burger door bijkomende informatie en diensten te verstrekken. Daarnaast wordt nagegaan of
de woonstcontroles transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke termijn
worden uitgevoerd en wordt onderzocht of de politiediensten aan de burger feedback vragen en
4

Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, FOD Binnenlandse Zaken,
Algemene directie Instellingen en Bevolking, dienst bevolking en identiteitskaarten, gecoördineerde versie van
1 juli 2010 bijgewerkt op 11 juli 2014.
5
Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 augustus 2013 – aandachtspunten voor een
correcte registratie in de bevolkingsregisters, het oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswege en de
strijd tegen domiciliefraude.
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rekening houden met eventuele klachten door, indien mogelijk en/of nodig, de eigen werking
bij te sturen.
3.3.

Samenlevingsgericht

11. Er zijn ook onderzoeksvragen geformuleerd om na te gaan in welke mate de controles
hoofdverblijfplaats door de politie bijdragen tot resultaten voor de samenleving. Voldoet de
wijze van controle domicilie om mogelijke misdrijven inzake domicilie vast te stellen? Voldoet
het legaal kader inzake de vaststelling hoofdverblijfplaats voor de uitvoering van deze taak
door de politiediensten? Worden burgers bij de vaststelling hoofdverblijfplaats in een
politiezone op eenzelfde wijze gecontroleerd? Is het maatschappelijk aanvaard dat de politie
deze opdracht uitvoert? En hoe verhoudt de mogelijkheid van het afleveren van kwalitatieve
vaststellingen zich tot de legitieme middelen van de politiediensten?
12. Er wordt onderzocht of de politiediensten deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige
verhouding tot andere (kern)taken, of er een gelijkwaardige dienst wordt verleend binnen
eenzelfde gemeente, of ervoor wordt gezorgd dat de medewerkers de opdrachten op een
integere wijze en met respect voor de waarden en normen uitvoeren en of ervoor wordt gezorgd
dat de medewerkers deze opdrachten binnen het wettelijk en regelgevend kader uitvoeren.
3.4.

Resultaatgericht

13. Er wordt nagegaan of de politie efficiënt te werk gaat bij de vaststellingen van de
hoofdverblijfplaats en hoe de geleverde inzet zich verhoudt tot het bekomen resultaat.
14. Hierbij wordt de vraag gesteld of de politiediensten bij de controle hoofdverblijfplaats
concrete, meetbare doelen nastreven, behalen en opvolgen en of deze doelen evenwichtig
worden nagestreefd naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken.
3.5.

Medewerkersgericht

15. Naar medewerkers toe wensen we na te gaan of de vaststellingen domicilie op een
effectieve wijze worden uitgevoerd, m.a.w. worden de beschikbare middelen van de politiezone
juist ingezet om tot een correcte uitvoering van deze opdracht te komen?
16. Hiervoor gaan we na of de politie ervoor zorgt dat de medewerkers over de noodzakelijke
middelen, informatie, kennis en ondersteuning beschikken; erop toeziet dat de medewerkers
verantwoordelijk handelen in de uitvoering van deze opdrachten en ervoor zorgt dat de
individuele doelstellingen en het individueel handelen in overeenstemming zijn met de
organisatie.
4.

METHODOLOGIE

17. De controle van de hoofdverblijfplaats is een opdracht die de lokale politiezones op vraag
van de gemeentelijke overheden uitvoeren. Het politielandschap telt momenteel 195 lokale
politiezones. Omdat het in eerste instantie wenselijk was om een overzicht te maken van de
5

politiezones die deze taak effectief in opdracht van de gemeentelijke overheden uitvoeren, werd
deze vraag per e-mail gesteld aan de korpschefs6.
Verder was een eerste lezing van de vigerende reglementering, van de informatie beschikbaar
intern het VCP en van de informatie via open bronnen noodzakelijk om een gepaste
methodologie voor dit toezichtsonderzoek te bepalen. Een belangrijke bron intern het VCP is
de databank met gerechtelijke en klachtendossiers.
4.1.

Burgerbevraging

18. Om verder onderzoek te kunnen verrichten in dit domein, was het voor de onderzoekers
noodzakelijk om in eerste instantie bij de burgers zelf na te gaan of zij naar aanleiding van de
wijziging van hun hoofdverblijfplaats bezoek van de politie hebben gekregen. Via de bevraging
van de burger zou zicht moeten kunnen worden gekregen op het feit of de politie al dan niet een
woonstcontrole ter plaatse uitvoert, welke politionele onderzoekshandelingen worden verricht
maar eveneens hoe de burger dit alles ervaart. Om een dergelijke enquête onderzoeksmatig
beheersbaar en uitvoerbaar te houden, werd ervoor geopteerd om door middel van een
toevalsgewijze gestratificeerde steekproef7 12 politiezones te selecteren. Deze politiezones zijn
AARSCHOT, ANTWERPEN, ARLON/ATTERT/MARTELANGE/HABAY, BRUNO,
CHARLEROI, HERKO, LA MAZERINE, NIVELLES-GENAPPE, RIHO, SECOVA, SINTGILLIS-WAAS/STEKENE en WESER-GÖHL.
19. Voor het opstellen van deze vragenlijst werd ook aan het Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding gevraagd hoe optimaal gepolst kon worden naar het
eventueel voorkomen van een racistische houding bij politieambtenaren. Dit thema werd in de
vragenlijst geïntegreerd.
20. Na het verkrijgen van de noodzakelijke toelatingen van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer om een steekproef van gezinshoofden uit het
rijksregister te bekomen, werden deze gegevens bij de bevoegde diensten van de FOD
Binnenlandse Zaken aangevraagd. Voor elk van de 12 geselecteerde politiezones werd een lijst
van de 125 laatst ingeschreven gezinshoofden bekomen, komende van buiten de gemeente van
inschrijving, zijnde een externe mutatie. Uit literatuuronderzoek was immers gebleken dat
sommige gemeenten mogelijk de interne mutaties niet onderwerpen aan een woonstcontrole.
Voor meergemeentezones werden a rato van het aantal inschrijvingen in elk van de gemeenten
deze 125 gezinshoofden verdeeld per gemeente. In totaal bevatte de steekproef rijksregister
aldus 1 500 adressen van gezinshoofden.
21. Deze steekproef van gezinshoofden biedt op zich reeds een overzicht van karakteristieken
van burgers waarmee wijkagenten in contact komen bij het uitvoeren van woonstcontroles.
22. Een vragenlijst werd in de periode maart-mei 2012 gestuurd aan 1 412 gezinshoofden. De
overige 88 gezinshoofden waren met zekerheid ingeschreven op een referentieadres of
verbleven in een asielcentrum, adressen waarvoor de politie geen effectieve controle uitvoert.
Er werden 423 antwoorden ontvangen, wat een respons geeft van 30%. De antwoorden op de
vragenlijst geven verder een inzicht in de wijze waarop de woonstcontroles door de politie
worden uitgevoerd en door de burger worden ervaren.
6
7

Zie bijlage 2.
Een gedetailleerde uitleg over de gehanteerde methodologie vindt u in bijlage 3.
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4.2.

Analyse ANG

23. Voor deze steekproef van gezinshoofden uit het rijksregister werd aan de federale politie
gevraagd om in de algemene nationale gegevensbank (afgekort als ANG) na te gaan of de
gezinshoofden al dan niet geseind stonden met een te nemen maatregel en/of de politiediensten
voor de periode van de verhuizing die in dit onderzoek in aanmerking werd genomen een
raadpleging in de ANG hadden verricht (logging). Door deze gegevens te analyseren, kan
worden nagegaan in welke mate politiediensten bij woonstcontroles de ANG raadplegen en de
te nemen maatregelen uitvoeren. De onderzoekers werden wel geconfronteerd met
methodologische beperkingen8 bij deze analyse maar de bevindingen waren zeer nuttig voor de
gesprekken en interviews tijdens de rondgang in de politiezones.
4.3.

Terreinfase

24. In elk van de 12 politiezones werden er op verschillende niveaus gesprekken gevoerd: het
niveau beleid van de politiezone (korpschef en/of verantwoordelijke voor de wijkwerking), het
niveau middenkader en de wijkagenten die dagdagelijks de taak uitvoeren. De resultaten van de
enquête bij de bevolking, de voor de politiezone bij het VCP gekende dossiers en de resultaten
van de ANG-analyse vormden hierbij een belangrijke input. In lijn met de onderzoeksvragen
werden vragenlijsten opgesteld om de politiemedewerkers op een uniforme wijze te kunnen
bevragen. Dit gebeurde in de vorm van focusgesprekken waarbij meerdere personen rond de
tafel reflecteren over de gestelde vragen. De gesprekken verliepen steeds in een zeer positieve
en constructieve sfeer.
4.4.

Gesprek met de verantwoordelijken van de diensten bevolking

25. Tijdens de gesprekken met politiemedewerkers werd meermaals verwezen naar de
standpunten van de gemeentelijke overheden, eigen aan de vaststellingen hoofdverblijfplaats.
Na het bezoek aan de politiezones leek het nodig om de visie op en de tevredenheid van de
gemeentebesturen over de uitvoering van de controles hoofdverblijfplaats in te winnen. Er werd
dus aan de burgemeesters een brief gestuurd met de vraag of de onderzoekers een gesprek
mochten hebben met de verantwoordelijke bevolking van de gemeente(n). In alle 31
gemeenten, behorende tot de 12 politiezones, vond een gesprek plaats met de verantwoordelijke
bevolking en/of diens medewerkers. Op één uitzondering na, verliepen de gesprekken steeds in
een zeer positieve en constructieve sfeer.
4.5.

Eindrapport

26. Voorliggend eindrapport is dan ook de weergave van de bevindingen komende uit de
analyse van het wettelijk kader, de richtlijnen en de bestuurlijke onderrichtingen over de
controle van de hoofdverblijfplaats, de analyse van de gegevens afkomstig uit de steekproef
gezinshoofden, de analyse van de antwoorden op de enquête van het VCP, de analyse van bij
het VCP gekende gerechtelijke en klachtendossiers, de analyse van de ANG-logging, het
terreinonderzoek in 12 politiezones en de gesprekken met de respectieve bestuurlijke

8

Zie bijlage 8 Analyse ANG.
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overheden. De onderzoeksbevindingen bieden een antwoord op de eerder geformuleerde
onderzoeksvragen. De juridische analyse is opgenomen in een afzonderlijke bijlage9.
5.

ONDERZOEKSBEVINDINGEN

5.1.

Overheidsgerichte aanpak

27. Krachtens artikel 5 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de
wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen10
(hierna “de wet van 19 juli 1991 genoemd”), wordt de verandering van hoofdverblijf
vastgesteld door een aangifte die is gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven
door de Koning, en overeenkomstig de gemeentelijke verordeningen die ter zake zijn
vastgesteld. Artikel 7, § 5, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister11 (hierna “het koninklijk besluit van
16 juli 1992” genoemd) verduidelijkt dat het onderzoek van de reële verblijfplaats wordt
uitgevoerd door “de lokale overheid”. Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van
16 juli 1992 stelt de gemeenteraad bij verordening de nadere regels vast volgens welke het in
artikel 7, § 5, bedoelde onderzoek wordt uitgevoerd. Het is dus op basis van een
gemeentereglement dat de lokale politie de opdracht kan toevertrouwd krijgen om onderzoeken
naar de reële hoofdverblijfplaats te verrichten. Krachtens artikel 14 van het koninklijk besluit
van 16 juli 1992 wordt overigens aan de lokale politie uitdrukkelijk een rol toevertrouwd om
aan het gemeentebestuur te melden de personen die zich bevinden in één van de twee
bijzondere gevallen genoemd in de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992,
die respectievelijk aanleiding kunnen geven tot een afvoering van ambtswege of een
inschrijving van ambtswege. Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 is
het tevens de gemeenteraad die bij verordening de nadere regels vastlegt volgens welke het in
deze twee bepalingen bedoelde onderzoeksverslag wordt opgemaakt. In de loop der jaren
werden deze wettelijke bepalingen aangevuld met ministeriële richtlijnen en bestuurlijke
onderrichtingen die getuigen van een uitdrukkelijke wil op het niveau van de FOD
Binnenlandse Zaken om de onderzoeken en opsporingen van de reële verblijfplaats toe te
vertrouwen aan de wijkpolitie.
5.1.1.

De noden en verwachtingen van de gemeentelijke overheid kennen en de opdrachten
uitvoeren zoals gevraagd

28. In bijna alle gemeenten blijkt dat de politie deze woonstcontroles sinds lange tijd uitvoert
in opdracht van de gemeenten. In twee gemeenten staat de politie hier echter niet voor in, met
name te SCHERPENHEUVEL-ZICHEM en GERPINNES12.
29. Het is de gemeenteraad die bij verordening de nadere regels vastlegt volgens welke het
onderzoek wordt ingesteld. In de Algemene onderrichtingen wordt aangeraden om een
onderzoek met bewijskracht te voeren, zonder nadere omschrijving. De Algemene
9

Zie bijlage 7.
B.S. van 3 september 1991.

10
11

B.S. van 15 augustus 1992.

12

Situatie 2011 - zie bijlage 2 bevraging korpschefs.
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onderrichtingen geven hiervan wel enkele voorbeelden: de noodzaak van een ontmoeting met
de betrokken persoon, de noodzaak van toegang tot zijn woning, controles die indien nodig
herhaaldelijk moeten worden uitgevoerd. Hieruit kan worden afgeleid dat een onderzoek met
bewijskracht een onderzoek is dat effectief moet worden gevoerd naar de hoofdverblijfplaats
waarbij bewijselementen naar voor komen door o.a. de ontmoeting met de betrokken persoon.
Dit blijkt een kernelement om te kunnen aantonen of een persoon al dan niet zijn
hoofdverblijfplaats heeft op een bepaalde plaats.
30. De werkprocessen tussen de gemeente en de politiedienst werden in bijna alle gemeenten
sinds jaren hoofdzakelijk door mondelinge overlevering doorgegeven, terwijl weinig recente
richtlijnen werden uitgevaardigd door de bezochte zones. Weinig tot geen van de bevraagde
politiemensen op het terrein hebben kennis van formele richtlijnen. Dit fenomeen van de
vervaagde, vergeten of verdwenen richtlijnen werd de afgelopen jaren nog versterkt door de
politiehervorming van 2000-2002 waarbij deze opdracht, die voorheen tot de taken van de
voormalige gemeentepolitie behoorde, werd overgedragen aan de lokale politie en meestal
dezelfde politieambtenaren deze taak zijn blijven uitvoeren zonder meer. Ondertussen, tien jaar
na deze hervorming, blijkt dat de werkwijzen in de politiezones, reeds van toepassing van voor
de politiehervorming, hoofdzakelijk mondeling werden overgedragen op de volgende
generaties van wijkagenten. Volgens de respondenten uit het werkveld die hierover werden
bevraagd, voegt de basisopleiding tot wijkagent daar substantieel niet veel aan toe.
Dit hoeft a priori geen probleem te zijn, maar in de praktijk blijken er zo veel verschillende
interpretaties van de richtlijnen te bestaan als er wijkagenten zijn. De concrete opdracht met de
minimaal te controleren gegevens op het terrein wordt meestal de facto doorgegeven aan de
wijkagent via een invulformulier van de gemeente. Ook dit formulier verschilt van gemeente
tot gemeente. Niettegenstaande de grote verschillen waarmee de politie wordt geconfronteerd,
slaagt ze er wel in om de woonstcontroles op het terrein meestal tot tevredenheid van de
overheden uit te voeren.
31. In de Algemene onderrichtingen wordt gesteld dat in ieder geval een onderzoek gevoerd
moet worden bij elke verandering van hoofdverblijfplaats, dus ook bij een verandering in
dezelfde gemeente. Dit blijkt niet overal het geval te zijn en in de gemeenten ontvangen de
politieambtenaren op verschillende wijzen opdrachten, hetgeen voor verschillen zorgt binnen
een politiezone en over de politiezones heen. Soms vraagt de gemeente aan de politie enkel om
het hoofdverblijf te controleren van personen die van buiten de gemeente naar de gemeente
komen wonen en niet voor de interne verhuizingen, tenzij bv. de woningen op een lijst van op
te volgen panden staan of men te maken heeft met ‘veelverhuizers’ die bv. een paar maanden
na een inschrijving opnieuw verhuizen. Of nog vragen sommige gemeenten niet om
verhuizingen naar rusthuizen of instellingen te controleren.
Al zouden sommige bevoegde ambtenaren het ideaal vinden mocht iedereen gecontroleerd
worden, stellen ze dat het gezien de werklast niet steeds haalbaar is voor de politie en er daar
een capaciteitsprobleem rijst.
Wat de politie betreft, heeft dit tot gevolg dat de wijkagenten slechts een deel van de bevolking
ontmoeten.
32. Nadat de burger de woonstverandering heeft aangegeven bij de gemeente, moet deze ten
laatste binnen de acht werkdagen een onderzoek uitvoeren naar de realiteit van de nieuwe
hoofdverblijfplaats. De termijn van acht werkdagen is slechts een ordetermijn aangezien de wet
geen enkel gevolg voorziet wanneer deze wordt overschreden.
Op enkele uitzonderingen na, blijkt in de praktijk de termijn van acht werkdagen bijna nergens
te worden gehaald wanneer, naast de woonstcontrole van de politie op het terrein, ook de
9

verzendingstermijnen mee worden geteld. In de meeste gevallen blijkt dat veel tijd wordt
verloren bij het heen en weer zenden van de documenten tussen de gemeente en de politie. Dit
hoeft niet te verwonderen daar kon worden vastgesteld dat slechts in een van de bezochte zones
(grootstedelijk) recentelijk werd gestart met het digitaal overzenden van de aanvragen en
onderzoeksverslagen, hetgeen een enorme tijdwinst blijkt op te leveren en als een ‘good
practice’ voor andere zones kan worden beschouwd.
In de meeste gevallen lijkt een maand de gemiddelde, maar tevens ook de gewenste
uitvoeringstermijn te zijn voor de politiediensten. Wanneer de vaste wijkagent ziek of met
verlof is, ervaren veel gemeentelijke ambtenaren een verlenging van de uitvoeringstermijnen.
De uitvoeringstermijn is bovendien ook afhankelijk van het feit of de wijkagent de persoon snel
ter plaatse kan aantreffen en van zowel de dienstplanning van de wijkagent als de
leefgewoonten van de burger. Indien er bovendien twijfel ontstaat over de werkelijke
hoofdverblijfplaats, zal de politie al eens op een later moment een tweede controle uitvoeren.
Ook dit is niet steeds mogelijk binnen een tijdsbestek van acht werkdagen, zeker omdat recente
richtlijnen voor politie13 impliceren dat er nog meer onderzoek zal moeten worden gevoerd naar
domiciliefraude.
De meeste gemeentelijke diensten wensen wel een snellere uitvoeringstermijn maar leggen zich
relatief gemakkelijk neer bij deze realiteit.
33. Na het onderzoek zal de gemeente een beslissing nemen over het al of niet inschrijven van
de bewoner.
In sommige van de bezochte zones verwachten de gemeentelijke ambtenaren evenwel een
expliciete ‘ja’ of ‘nee’ vanwege de wijkagent over het al of niet wonen van de burger op het
aangegeven adres. In de praktijk zal een formulier waarop de beslissing niet wordt vermeld
door de stadsdiensten ook eenvoudigweg worden teruggezonden naar de politie. Hiermee wordt
de feitelijkheid bevestigd waarmee de wijkagent gedwongen wordt om een “bestuursbeslissing”
te nemen, terwijl dit wettelijk niet de bedoeling is. In een politiezone neemt de politie zelfs de
uiteindelijke beslissing over de hoofdverblijfplaats na het inwinnen van het advies van andere
gemeentelijke diensten zoals stedenbouw en is de gemeente ervan overtuigd dat deze beslissing
aan de politie toekomt.
De adviezen van de wijkagent blijken in de praktijk meestal gevolgd te worden door de
gemeentelijke diensten.
34. Het koninklijk besluit van 16 juli 1992 stelt dat er geen enkele inschrijving als
hoofdverblijfplaats mag worden geweigerd om redenen van veiligheid, gezondheid, problemen
inzake urbanisme of ruimtelijke ordening. In dergelijke probleemgevallen kan de gemeente
opteren voor een voorlopige inschrijving die definitief zal worden na drie maanden indien ze
binnen deze termijn geen administratieve of gerechtelijke procedure, waarin door of krachtens
de wet is voorzien, heeft ingesteld om een einde te maken aan de onregelmatige toestand. Het
gebeurt in de praktijk regelmatig dat de gemeentelijke diensten de politieambtenaren tijdens het
onderzoek naar de woonstcontrole ook bijkomend belasten met een onderzoek naar de
leefomstandigheden of de leefkwaliteit van de woning. Sommige gemeentelijke diensten
vragen de politie om ook de huis- of busnummering systematisch of beperkt tot bepaalde
panden in kaart te brengen omdat in de praktijk heel wat fout blijkt te lopen met de huis- en
busnummering. De nummering is niet correct, verdwenen of eenvoudigweg niet aanwezig
waardoor het aantreffen van de burger op een bepaald adres wel problematisch wordt. De
13

Gemeenschappelijke omzendbrief COL 17/2013 van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse
Zaken, de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale en de fiscale fraude en het College van procureursgeneraal bij de hoven van beroep (vertrouwelijk).

10

problemen met de nummering zijn te wijten aan de burger die ze niet aanbrengt of verwijdert,
maar ook aan de administraties die er geen gelijke werkwijzen op na houden (i.c. dienst
bevolking en dienst stedenbouw).
Dergelijke opdrachten, die ongetwijfeld zinvol zijn, gaan verder dan de loutere vaststelling of
een bewoner al dan niet op het aangegeven adres woont.
Op het terrein bestaat hier een belangrijke tegenstrijdigheid. Enerzijds blijkt in de praktijk dat
gemeenten dergelijke bijkomende opdrachten opleggen, terwijl een deel van de wijkagenten
hiermee niet akkoord gaat en deze opdrachten beperkt tot niet uitvoeren.
Anderzijds blijkt dat waar de gemeenten dit niet vragen, wijkagenten soms van mening zijn dat
het nagaan van de leefomstandigheden belangrijk is en er zelf terdege rekening mee houden bij
het opstellen van hun advies en er melding van maken, ook al vinden sommige gemeentelijke
diensten dat dit te ver gaat. Die gemeentelijke ambtenaren stellen immers dat ze geen
persoonlijke mening vragen van de wijkagent over de woonomstandigheden en het voldoende
is dat wijkagenten zich beperken tot de vaststelling of iemand al of niet op een adres woont. Er
zijn wijkagenten die het belangrijk vinden om ook na te gaan of het pand voldoende veilig is, of
de contractuele verplichtingen met de verhuurder in orde zijn, of het aantal bewoners in
verhouding is tot de infrastructuur, of het aantal gezinnen in de woning overeenstemt met wat
volgens het kadaster werd vergund, enz.
35. In een van de bezochte zones werden maatregelen genomen om woonstcontroles die voor
andere doeleinden worden gevraagd (bv. samenwoonst, vreemdelingenwetgeving, …) te
rationaliseren indien recentelijk een klassieke woonstcontrole werd uitgevoerd en er geen extra
te controleren gegevens zijn. Een digitaal opvolgingssysteem laat toe om een
onderzoeksresultaat van de woonstcontrole binnen de maand te hergebruiken, tenzij een
specifieke controle een hoger detailniveau vereist. Dit zorgt voor een capaciteitswinst bij de
politie.
36. Het koninklijk besluit van 16 juli 1992 vermeldt de verplichting voor de politie om de
dienst bevolking van de gemeente te informeren over personen die zich gaan vestigen zijn in
een andere gemeente zonder hiervan aangifte te hebben gedaan, zoals wettelijk voorgeschreven,
en over personen die hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben in de gemeente zonder een
inschrijving aangevraagd te hebben.
In veel gemeenten verschillen de verwachtingen en overtuigingen van de politieambtenaren van
deze van de gemeente over de concrete uitvoering hiervan. Sommige wijkagenten dienen nooit
voorstellen tot ambtshalve schrappingen in omdat er dan gewoonweg veel te veel zouden zijn
of omdat de gemeente dit niet wenst, andere wijkagenten ontberen feedback over wat er met
hun voorstellen gebeurt en nog andere wijkagenten zien hun voorstellen systematisch gevolgd.
In sommige gemeenten duurt het zes maanden vooraleer een schrapping wordt uitgevoerd,
terwijl dit in andere gemeenten vrijwel onmiddellijk gebeurt. Politieambtenaren op het terrein
stellen dat een onregelmatige situatie snel moet worden stopgezet, terwijl gemeentelijke
ambtenaren de richtlijnen moeten volgen waarbij het ambtshalve schrappen slechts de
allerlaatste stap mag zijn die men mag zetten nadat alle andere pogingen om de burger zich in
regel te laten stellen zijn mislukt. Voorstellen tot ambtshalve inschrijvingen zijn eerder
zeldzaam. Wijkagenten stellen dat de frustratie langs de kant van de politie zou kunnen worden
bijgestuurd indien hierover wordt overlegd en duidelijk gecommuniceerd tot op het uitvoerend
niveau.
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5.1.2.

De opdrachten uitvoeren tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover
feedback vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig

37. Op de uitvoeringstermijnen na, is gebleken dat de meerderheid van de woonstcontroles tot
tevredenheid van de bestuurlijke overheden wordt uitgevoerd. Dit resultaat is evenwel bijna
nergens het gevolg van een planmatige, doordachte aanpak maar wordt meestal bereikt op een
routinematige wijze met slechts een beperkte structurele opvolging of bijsturing vanwege de
korpsleiding. Wanneer in het algemeen wordt gesteld dat de politie werkt tot tevredenheid van
de gemeentelijke ambtenaren, dan wordt er toch af en toe wel gewag gemaakt van individuele
afwijkingen in de kwaliteit van de woonstonderzoeken afhankelijk van de wijkagent in kwestie.
Er wordt ook gewezen op een tekort aan structureel overleg. Op dagdagelijkse basis is er tussen
de uitvoerders op het terrein wel occasioneel contact, maar in vele gemeenten is er weinig
structureel overleg op periodieke basis. Sommige politiechefs gaan hierbij wat te gemakkelijk
uit van het principe dat wanneer ze geen klachten ontvangen van de gemeentelijke overheden,
alles wel goed zal verlopen.
Na enig doorvragen blijkt dit uitgangspunt niet steeds correct en zou structureel overleg de
bestaande misverstanden tussen de politiemensen op het terrein en de gemeentelijke diensten
kunnen verhelpen, die voor een deel ook gebaseerd zijn op verkeerde verwachtingen of
ontbrekende informatie. Zoals daar zijn:


de meningsverschillen over het uitvoeren van bijkomende opdrachten tijdens de
woonstcontrole;



de onduidelijkheid over het aantal keer dat moet worden langsgegaan voor een
woonstcontrole. Sommige gemeenten bepalen een minimum aantal keer, andere laten dit
vrij;



de vraag of de identiteit van de persoon die men bij de woonstcontrole aantreft het
voorwerp moet uitmaken van een formele identificatie;



de nood aan overleg op de verschillende niveaus;



de communicatie over de redenen van bepaalde beslissingen die door de gemeenten
worden genomen. Politieambtenaren menen dat bepaalde beslissingen de sociale fraude in
de hand werken;



de afwezigheid van of beperkte feedback over voorstellen en/of adviezen;



de door de burger verkeerd begrepen informatie die loketbedienden geven over de
uitvoeringstermijn van de controle of de mogelijkheden voor de woonstcontrole op
afspraak;



de redenen waarom EU-burgers onmiddellijk worden ingeschreven en de woonstcontrole
pas achteraf volgt;



de meningsverschillen over de nood aan het al of niet opvragen van een vonnis in de
gevallen van echtscheidingen voor de inschrijving van de kinderen;



de nood om al of niet de burger te informeren of zijn expliciet akkoord te vragen in de
gevallen waarin iemand zich bijkomend op hetzelfde adres wil komen vestigen;



enz.
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38. Gemeenten duiden dat de toegang tot het rijksregister verschillend is voor gemeenten en
politiediensten. Voor politiediensten zijn immers niet alle gegevens zichtbaar, wat aanleiding
kan geven tot verschillende interpretaties en bijhorende frustraties.
5.1.3.

Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap

39. Onder bepaalde voorwaarden kan een burger een referentieadres krijgen. In vele gevallen
is dit adres een brievenbus bij het OCMW. Over de samenwerking met de diensten van het
OCMW vallen in de meeste zones negatieve ervaringen te noteren. Politieambtenaren beklagen
zich o.a. over het feit dat de medewerkers van het OCMW zich verschuilen achter het
beroepsgeheim om geen informatie te moeten verstrekken wanneer ze bv. het werkelijke adres
van een burger wensen te kennen i.p.v. het referentieadres of een gezocht persoon willen
aantreffen voor het uitvoeren van een politionele maatregel, de juiste schrijfwijze van een naam
willen controleren, enz. In sommige politiezones worden de politiediensten wel geïnformeerd
over de toegewezen referentieadressen door bijvoorbeeld de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen ter zake in kopie te ontvangen.
Politieambtenaren stellen dat ze het gevoel hebben dat in sommige gevallen de medewerkers
van het OCMW burgers helpen om allerlei voordelen te bekomen en daarmee sociale fraude
faciliteren.
40. De politie ondervindt in een aantal gevallen rechtstreeks of onrechtstreeks hinder van de
sputterende samenwerking op het niveau van de gemeentelijke diensten, in het bijzonder tussen
de dienst stedenbouw en de dienst bevolking. Er is niet enkel de ongelijke werkwijze inzake de
huis- of busnummering, maar politiediensten melden ook dat hun vaststellingen inzake
stedenbouwkundige overtredingen beperkt tot geen gevolg krijgen. Of nog dat wanneer
gemeentebesturen vragen om stedenbouwkundige controles uit te voeren naar aanleiding van
een woonstcontrole er niet steeds de nodige, tijdige medewerking wordt verkregen van de
stedenbouwkundige diensten voor bv. het verstrekken van plannen.
41. Sommige gemeenten vragen bij grote twijfel een standpunt of onderzoek vanwege de
controledienst van de FOD Binnenlandse Zaken, die dan zelf een terreincontrole komt
uitvoeren. Ook politiezones melden de aanwezigheid van deze dienst op het terrein, maar er
kon echter niet worden nagegaan of die aanwezigheid gerechtvaardigd was in het raam van een
beroepsprocedure, een ambtshalve optreden of op vraag van een gemeente.
5.2.

Burgergerichte aanpak

42. Sinds het in voege treden van de wet op de bevolkingsregisters, ruim 20 jaar geleden, is
onze samenleving grondig veranderd. De toenemende globalisering van de samenleving, heel
concreet met de uitbreiding van de Europese Unie en het openstellen van de grenzen voor het
vrij verkeer van personen heeft ertoe bijgedragen dat de politiediensten met een ‘heterogeen
samengestelde bevolking’ te maken krijgen bij de vaststellingen woonstcontroles. Van de 1 500
geselecteerde gezinshoofden hebben 70% de Belgische nationaliteit, 14% heeft een andere
West-Europese nationaliteit, 7% heeft een Oost-Europese nationaliteit en 4% heeft een
Afrikaanse nationaliteit. De overige 5% zijn andere nationaliteiten zoals Aziatische of ZuidAmerikaanse.
43. De politiezones gelegen in grootstedelijke gebieden worden meer met een heterogeen
samengestelde bevolking geconfronteerd dan landelijker gelegen politiezones. Politiezones
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gelegen aan de grens kennen een specifiek fenomeen van instroom van inwoners uit het
aangrenzende land. Politiediensten en gemeenten getuigen over het feit dat burgers in sommige
gevallen de verschillen in wetgeving tussen de Europese lidstaten handig (mis)(ge)bruiken om
aldus voordelen te bekomen die a priori niet voor hen zijn bedoeld krachtens de geest van de
wet- of regelgeving. Zo komt het in grensgemeenten voor dat een niet-EU-burger zich er
tijdelijk komt vestigen tot wanneer de partner via de constructie van de gezinshereniging
papieren heeft verkregen om daarna definitief naar NEDERLAND te verhuizen, waar een
dergelijke gezinshereniging geen geldige verblijfsdocumenten oplevert voor de partner.
5.2.1.

De noden en verwachtingen kennen van de bevolking

44. De politie gaat meestal niet op structurele wijze na welke de noden en verwachtingen zijn
van de burger inzake woonstcontroles. Uit de dagdagelijkse uitvoering en contacten met de
burger menen de politiemedewerkers wel te weten dat de burger enkel verwacht door een
positief advies van de wijkagent zo vlug mogelijk op de hoofdverblijfplaats te worden
ingeschreven. Zijn tevredenheid hangt verder af van het voor hem gepaste moment van de
politiecontrole en de verwachting dat hij effectief wordt ingeschreven op het door hem
aangegeven adres, ook al is dit niet reglementair. Dit laatste doet zich bv. voor in de gevallen
van een aanvraag tot inschrijving op een tweede verblijf, het heen en weer inschrijven van
kinderen bij co-ouderschap of het bestendigen van latrelaties.
45. Wat het tijdstip van de woonstcontroles betreft, voorzien heel wat politiezones in
mogelijkheden voor de wijkagenten om ook een weekend- en/of avonddienst in te plannen.
Wijkagenten kunnen daardoor de burger ook buiten de normale kantooruren gaan controleren.
46. Veel gemeentelijke diensten bevolking vermelden op het aanvraagformulier het
telefoonnummer van de burger en/of de door de burger gewenste tijdsintervallen voor de
politiecontrole. Wijkagenten worden dus geconfronteerd met de volgens hen verkeerde
verwachting van de burger dat de politie daadwerkelijk tijdens deze uren zal langskomen. De
burger laat ook niet na om de politie hierover te interpelleren. Er bestaan dus tegenstrijdige
verwachtingen van de burger want, zoals ook in de onderrichtingen staat vermeld, het
merendeel van de wijkagenten voert deze controles uit op een niet-afgesproken tijdstip. Een
uitzondering hierop vormt een bezochte gemeente waar wel een afspraak wordt gemaakt met de
burger over het tijdstip van het politiebezoek, en dat ook door de politie wordt gerespecteerd.
47. Deze telefoonnummers worden door de politiediensten soms gebruikt om na een aantal
vruchteloze controlemomenten contact op te nemen met de burger en na te gaan wanneer deze
thuis aangetroffen zou kunnen worden.
48. Voor de meerderheid van de wijkagenten is er terecht een verschil tussen ingaan op de
vraag van burgers om op een welbepaald tijdstip langs te komen en rekening te moeten houden
met de momenten waarop de burgers aangeven niet thuis te zijn.
49. Een duidelijkere communicatie omtrent de betekenis van het noteren van telefoonnummers
kan conflicterende verwachtingen bij de burger vermijden.
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5.2.2.

Anticiperen op de behoeften van de bevolking

50. De burger is niet steeds een van de officiële Belgische landstalen machtig, wat soms op
gespannen voet staat met de communautaire realiteit en de gevoeligheden inzake het gebruik
van talen voor overheidsaangelegenheden in het land. De wijkagenten trachten nieuwe
inwoners zo goed mogelijk tegemoet te komen, maar in een aantal politiezones bestaan er
richtlijnen om in eerste instantie enkel het Nederlands of het Frans te gebruiken. Indien dit niet
lukt, wordt een familielid of kennis in de buurt opgezocht om als tussenpersoon te fungeren.
Soms kunnen ook hier schoollopende kinderen als tolk optreden. Het gebruik van de Engelse
taal biedt soms een pragmatische oplossing. In een politiezone werd wel duidelijk genuanceerd
dat deze welwillendheid maar blijft duren zolang de burger de wijkagent correct benadert.
51. Bij de vaststelling woonplaats kunnen deze taalbarrières door het gebruik van een aantal
universeel gebruikte woorden en termen nog worden overwonnen, maar voor een onderzoek
inzake stedenbouwkundige aspecten is een ruimere woordenschat noodzakelijk en is het
onderzoek dus moeilijker uitvoerbaar indien er geen gesprek met de burger kan plaatsvinden.
52. In dezelfde mate vormt de toename van verschillende culturen in de samenleving een
uitdaging voor de wijkagenten. Ze ervaren in het bijzonder moeilijkheden en spanningen in de
gevallen waarin burgers bij woonstcontroles verwachten dat rekening wordt gehouden met
verschillen in man-vrouwverhoudingen en religieuze praktijken of leefgewoontes.
53. De burger zelf blijkt heel tevreden te zijn over de wijze waarop de wijkagent hem
informatie gegeven heeft. Hiervoor was geen significant verschil merkbaar tussen de
politiezones14.
54. In een aantal politiezones geeft de gemeente aan de burger een folder met de
contactgegevens en soms zelfs een foto van de wijkagent. Zo weet de burger welke wijkagent
verantwoordelijk is voor de wijk en hoe die te bereiken is. De burger informeren over wie zal
langskomen, kan als een ‘good practice’ worden beschouwd, hoewel het bezoek aan de
politiezones duidelijk heeft gemaakt dat niet elke politiezone eenzelfde communicatiebeleid
naar de burger toe heeft. Wijkagenten in een grootstedelijke politiezone vinden dergelijke
initiatieven naar de burger toe zelfs niet wenselijk om privacyredenen.
55. De woonstcontroles zijn voor de wijkagenten vaak het moment van het eerste contact met
de burger. Wijkagenten gebruiken dit eerste contact niet systematisch om zelf de burger te
informeren over bijkomende algemene of politiegerelateerde zaken. De politie gaat ervan uit
dat de burger in eerste instantie door de gemeente wordt geïnformeerd via een periodiek
georganiseerd onthaal of een folder. In voorkomend geval zal een wijkagent al eens uit zichzelf
uitleg geven over de werking van de politiezone, in mindere mate wordt informatie gegeven
over de gemeente en uitzonderlijk over inbraakpreventie, het parkeerbeleid in de wijk of de
reglementering inzake honden of afval. De politieambtenaren gaan wel in op vragen van de
burger en leveren reactief informatie aan, eerder dan proactief te informeren.
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De respondenten voor alle 12 politiezones gaven een gemiddelde score van 8,43 op 10 voor de vraag in welke
mate ze tevreden waren over de door de wijkagent gegeven informatie ‘de politiemedewerker gaf correcte en
duidelijke informatie’. De mediaan bedraagt 9 op 10 en de Kruskall-Wallistest bedraagt p = 0.176 met p < 0.05.
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56. Tijdens de woonstcontrole wordt de burger ook niet systematisch gewezen op mogelijke
verplichtingen, zoals de melding van een alarm of het administratief in orde stellen van de
vergunningen voor een wapen of het houden van bepaalde diersoorten.
57. Indien er bij een nieuwe inschrijving wordt vastgesteld dat een vorige bewoner nog op het
adres staat ingeschreven, rapporteren de wijkagenten dat ze meestal ook de nodige maatregelen
zullen nemen om deze persoon ambtelijk te laten schrappen zodat de nieuwe inwoner hier geen
nadeel van zou ondervinden, zoals bijvoorbeeld bij het gebeurlijk uitvoeren van
deurwaarderbeslag lastens de vorige bewoner.
5.2.3.

De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke
termijn uitvoeren

58. De Algemene onderrichtingen bepalen dat voor elke inschrijving een woonstcontrole en
controle van de gezinssamenstelling ter plaatse dient te gebeuren. De politiediensten nemen
deze bepaling niet altijd in acht omdat ze niet systematisch ter plaatse gaan voor
woonstcontrole niettegenstaande een advies gevraagd is door de bevolkingsdienst. Uit het
onderzoek blijkt trouwens dat slechts in één politiezone alle burgers die een verandering van
hoofdverblijf hadden aangegeven, effectief een controle ter plaatse kregen. Uit de bevraging
blijkt verder dat 60,5% van de gezinshoofden onmiddellijk een onaangekondigd huisbezoek
kreeg van de wijkagent, terwijl 17,5% zegt eerst telefonisch gecontacteerd geweest te zijn en
12,5% een brief of schriftelijke convocatie ontving. Hieruit blijkt dat een onaangekondigd
huisbezoek niet steeds het eerste contact is tussen de politie en de burger. Een voorafgaandelijk
contact kan een gevolg zijn van eerdere negatieve controlemomenten maar er is evenwel
onvoldoende bewijs om te besluiten dat hierna nog systematisch een onaangekondigde controle
plaatsvindt.
59. Onder de wijkagenten bestaan er tegenstrijdige visies op de vraag of er steeds ter plaatse
moet worden gecontroleerd. Er zijn wijkagenten die dit niet noodzakelijk vinden als:


ze 100% zeker weten dat de persoon in kwestie daar woont;



ze de persoon kennen;



het een nieuwbouw betreft waar de eigenaar intrekt;



de conciërge van het gebouw de hoofdverblijfplaats van de inwoners bevestigt;



ze de nieuwe inwoners reeds voor andere redenen ter plaatse hebben aangetroffen zoals de
afhandeling van kantschriften of de controle van de inschrijving van de partner (komt voor
in de gevallen waar de gemeentelijke aanvraagformulieren niet gelijktijdig aankomen bij
de politie).

60. Wijkagenten duiden ook de mogelijkheid om op basis van andere feitelijke elementen,
zoals een verklaring van een buur, de hoofdverblijfplaats van de persoon te bepalen.
61. Daartegenover staat de mening van andere politieambtenaren die vinden dat elke controle
steeds ter plaatse moet gebeuren, en dit om een eerste contact met de persoon en een
aanknopingspunt met zijn leefwereld te hebben.
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62. Geen enkele wijkagent verklaarde dat een woonstcontrole enkel telefonisch of op bureau
werd afgehandeld, maar er werd wel anekdotisch verwezen naar collega’s die dit wel zouden
doen.
63. De meeste wijkagenten vinden dat ze met succes een woonstcontrole hebben uitgevoerd
indien deze niet wordt aangekondigd, er ook geen afspraken over worden gemaakt en de burger
‘on the spot’ wordt aangetroffen wanneer de deur opengaat. In de praktijk blijkt daarentegen
dat de burger het onverwachte karakter van het politiebezoek wel eens probeert te ondervangen
of te controleren. Zo worden de wijkagenten soms in de straat opgewacht of hangt er een briefje
aan de deur met een te vormen telefoonnummer omdat (zogezegd) de bel niet werkt. In het
laatste geval gebeurt het al eens dat de burger snel de indeling van de woning verandert, door
bijvoorbeeld een zolderverdieping in te richten als een aparte woning door ze van een aantal
persoonlijke spullen te voorzien.
64. De wijkagenten verschillen ook van mening over de noodzaak om ook effectief in de
woning te moeten binnengaan. Er bestaan op het terrein ook tegengestelde interpretaties en een
grote onduidelijkheid over de legitimiteit van de toegang tot de woning naar aanleiding van een
politionele woonstcontrole.
65. Er zijn wijkagenten die de weigering tot de woning afschilderen als een onverstandige
stommiteit van de burger, anderen gaan ervan uit dat ze wettelijk geen toegang hebben tot de
woning. De meeste wijkagenten zijn er zich van bewust dat ze de toegang tot de woning niet
kunnen afdwingen. Analyse van de vigerende wetgeving toont aan dat deze laatste groep
wijkagenten het bij het rechte eind heeft. Het huidig wettelijk kader voorziet niet dat de politie
naar aanleiding van de woonstcontrole met dwang de toegang tot de woning kan bekomen.
Indien de toegang tot de woning evenwel wordt bekomen nadat ze werd gevraagd, stelt er zich
geen probleem. De overgrote meerderheid van de wijkagenten wordt spontaan tot de woning
toegelaten of vraagt toelating voordat zij de woning betreden. Over de wijze waarop deze
toelating soms wordt bekomen, kunnen evenwel vragen worden gesteld. Ze wordt immers niet
formeel noch schriftelijk opgenomen. In sommige gevallen vraagt de wijkagent of hij aan een
tafel zou mogen zitten om formulieren in te vullen of zegt hij de bewoner te zullen volgen
tijdens de rondgang in de woning. De wijkagent gebruikt hierbij de realiteit dat de burger bijna
niet anders kan, wil hij in het bevolkingsregister ingeschreven worden.
Het zijn vooral politiemedewerkers die zich vragen stellen betreffende de toegang tot de
woning, mogelijk vanuit hun vorming en kennis over de opdrachten van bestuurlijke en
gerechtelijke politie. Heel wat gemeentelijke ambtenaren vinden dit meestal de normale gang
van zaken.
66. Wijkagenten reageren verschillend op de uitzonderlijke gevallen waarin hen de toegang tot
de woning wordt geweigerd. Er zijn wijkagenten die op het aanvraagformulier vermelden dat
de toegang tot de woning werd geweigerd en de beslissing overlaten aan de gemeente zonder
meer, anderen maken een gemotiveerd negatief advies over aan de gemeente.
67. Een inschrijving op de hoofdverblijfplaats mag niet worden geweigerd omdat er geen
toegang tot de woning werd verleend en de hoofdverblijfplaats kan ook worden vastgesteld op
basis van andere door de wijkagent verkregen informatie. Het niet worden binnengelaten in de
woning vormt slechts een negatief element in het advies dat uiteindelijk door de wijkagent aan
de gemeente wordt overgemaakt. Dit neemt niet weg dat er nog andere positieve elementen
kunnen worden vastgesteld die de hoofdverblijfplaats van betrokkene kunnen aantonen.
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68. Er bestaat voor de politie geen algemene operationele leidraad over hoe een
woonstcontrole moet worden uitgevoerd. Het is aan de gemeenteraad om bij verordening de
regels voor het te voeren onderzoek te bepalen. De Algemene onderrichtingen reiken enkele
mogelijkheden aan en elke gemeente kan haar eigen onderzoeksaccenten bepalen maar, zoals
reeds gesteld, zijn er weinig indicaties dat gemeenten een dergelijke verordening hebben
opgesteld. De verschillende aanpak van gemeenten en een gebrek aan uniformiteit bij de politie
maken dat de controles bij burgers niet gelijkaardig verlopen en afhankelijk zijn van de
uitvoering per wijkagent.
In de praktijk passen de meeste wijkagenten een graduele controlemethode toe, waarbij de
feeling of het buikgevoel van de wijkagent een belangrijke rol speelt bij de wijze waarop en
hoever een controle wordt uitgevoerd. Elke controle is op zich weer een andere situatie. Indien
er geen redenen zijn om aan te nemen dat de inschrijving een probleemsituatie betreft, zal de
wijkagent de controle al eens in de hal afhandelen, terwijl anderen toch verder binnengelaten
willen worden. De meest bezochte plaats in de woning is de woonkamer, al dan niet in
combinatie met andere ruimten zoals de keuken.
Indien de controle volgens de wijkagent een mogelijke probleemsituatie betreft, gaat hij
meestal verder dan een louter visuele opname van de situatie. Wijkagenten getuigen in dit
verband over diverse onderzoekshandelingen die een verregaande inmenging in de privacy van
de burger kunnen inhouden. Volgens wijkagenten zijn de meeste burgers in orde met hun
hoofdverblijfplaats maar komt het door de zoektocht naar de frauderende minderheid dat de
controles ook bij het overgrote deel van de bevolking vaak onnodig diepgaand gebeuren. Het is
voor de politiemedewerkers ook niet steeds duidelijk hoever deze controles mogen gaan.
Volgende voorbeelden werden gegeven: vragen om de badkamer te zien, het aantal
tandenborstels controleren, controleren of er mannelijke/vrouwelijke verzorgingsproducten
aanwezig zijn, nagaan of de persoon zijn weg vindt in de woning en bijvoorbeeld weet waar de
lichtschakelaars zijn, nagaan of voor iedereen kleding aanwezig is, nagaan of er vuile was
aanwezig is, nagaan of er afval aanwezig is in of buiten het huis, vragen om de aanwezige
schoenen te passen, nagaan of er eten in de koelkast aanwezig is, enz.
69. Voor de bevraagde burgers blijken dergelijke grondige controles geen probleem aangezien
slechts een minderheid van de burgers de bij hen uitgevoerde woonstcontrole een inbreuk op
hun privacy vinden.
70. Wijkagenten stellen vast dat het in een steeds groeiend aantal dossiers moeilijk wordt om
de hoofdverblijfplaats te bepalen. In een veranderende samenleving is het klassieke kerngezin
lang niet meer de standaard. Wijkagenten moeten woonstcontroles uitvoeren waarbij sprake
kan zijn van een latrelatie, kinderen die opgroeien in co-ouderschap, jongeren die samen een
woning huren om de kosten te drukken, burgers met twee woningen die hun hoofdverblijf op
een van de adressen aanvragen, een woning in renovatie, een nog niet afgewerkte nieuwbouw
waar de eigenaar verblijft in een caravan op de bouwwerf of studenten op kot. Wijkagenten
worstelen in deze situaties met de toetsing van de realiteit aan de definitie van de
hoofdverblijfplaats.
71. De regel is dat indien voor een persoon de hoofdverblijfplaats (na aanvraag of ambtshalve)
kon worden vastgesteld op een bepaald adres, deze er ook moet worden ingeschreven.
Wijkagenten stellen wel eens een probleemsituatie vast, waarbij burgers een inschrijving op een
adres kunnen vragen zonder medeweten van de eigenaar of huurder. Enkele gemeenten worden
geconfronteerd met het feit dat deze laatste zover gaat om juridische stappen te zetten ten
overstaan van de gemeenten teneinde deze inschrijvingen ongedaan te maken.
Om dit te vermijden, zijn er diensten bevolking die de reeds inwonende burger informeren of
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diens schriftelijke toelating vragen voorafgaandelijk aan de inschrijving van een bijkomende
persoon op zijn adres.
72. Ter plaatse vragen de wijkagenten meestal ook naar de identiteitskaart van de bewoner.
Hiermee worden de personen geïdentificeerd, wat moeilijk kan zijn bij vervalste paspoorten.
De wijkagenten vragen zich ook af in welke mate naar aanleiding van een woonstcontrole alle
inwoners op het adres moeten worden gezien. Een voltallig gezin ter plaatse treffen is immers
niet steeds mogelijk.
Andere documenten die worden gevraagd, zijn het huurcontract, uitzonderlijk al eens een
energiecontract, een notariële akte of briefwisseling om de hoofdverblijfplaats te bewijzen. In
de gevallen van co-ouderschap wordt al eens een vonnis gevraagd waarin over de
hoofdverblijfplaats van de kinderen wordt beslist.
73. Wat de uitvoeringstermijnen voor de woonstcontroles betreft, zullen de verwachtingen van
de burger, nl. de reglementaire termijn van acht werkdagen, al eens in conflict komen met de
politionele operationele realiteit. De burger wenst namelijk zo snel mogelijk met zijn nieuwe
officiële woonplaats in regel te zijn.
74. Alle gesprekspartners wezen erop dat de controle van de hoofdverblijfplaats een
momentopname is. Het is heel goed mogelijk dat de wijkagent een controle uitvoert en dat de
persoon een week later reeds de woning heeft verlaten. Elk adres meermaals gaan controleren is
voor de politie in de meeste zones echter niet mogelijk gezien het groot aantal verhuizingen.
75. Het is gebruikelijk dat voor de burgers waarvoor door de politie een woonstcontrole moet
worden uitgevoerd ook een raadpleging in de ANG gebeurt.
Dit gebeurt evenwel niet systematisch voor elke persoon en door elke wijkagent 15. Uit analyse
komt naar voor dat 26% van de gezinshoofden uit de steekproef in de ANG staat vermeld en dit
om uiteenlopende redenen16. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de ANG-gekende
gezinshoofden ook vaker verhuizen dan de niet-ANG-gekende burgers17.
76. Het is beslist niet aan het VCP om te zeggen tot welke applicaties de wijkagent toegang
moet hebben. Wat er moet gebeuren, is dat voorzien wordt in een efficiënte controle. Hoe dit
moet gebeuren, moet de korpschef maar oplossen. Het is immers niet omdat de wijkagent geen
toegang heeft dat de vraag niet kan gesteld worden aan een collega die wel toegang heeft.
Politiediensten kunnen burgers bij wie ze een woonstcontrole uitvoeren, raadplegen in de ANG.
Iedereen is het erover eens dat elke (goede) oplossing op dit niveau, uiteraard, ook rekening
moet houden met parallelle factoren, zoals het feit dat een “doorgedreven” controle van
personen in dit kader talrijke voordelen kan opleveren: een zeker belang voor de uitvoering van
de strafrechtelijke procedure en/of de veiligheid van de wijkagenten zelf (vooral wanneer, zoals
15

Pro memorie, wat de ter zake aangeboden applicaties en hun toegang betreft, dient erop gewezen dat de MFO-3
voorziet in ‘voorgestelde profielen’ voor een wijkagent, het profiel ‘exploitatie’. Daardoor kan elke wijkagent
controleren in de ANG: controle (incl. internationale seiningen), raadpleging concrete feiten, DIV (niet dringend),
RPO, RRN, CWR, SIDIS en mailing. Voldoende dus om voorafgaand aan een domicilieonderzoek een en ander na
te trekken. De korpschef kan evenwel nog een ruimere toegang geven om bv. ook de niet-concrete feiten te laten
consulteren. Maar hij kan ook het omgekeerde doen, d.w.z. iemand de gewone toegang met het ‘profiel
exploitatie’ beperken. Aangezien de MFO-3 spreekt van ‘voorgestelde profielen’ is er dus marge voor eigen
invulling door de korpschef. Vandaar ook onze vaststellingen op het terrein dat het van zone tot zone wel kon
verschillen.
16
Een onderzoek naar de feiten waarvoor gezinshoofden in de ANG staan vermeld, was geen onderwerp van dit
onderzoek.
17
Chi² = 95,166 met df = 5 en p <0.000.
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hiervoor benadrukt, blijkt dat een kwart van de gezinshoofden uit de steekproef in de ANG
vermeld staat); om, tot slot, nog maar te zwijgen van het feit dat de objectieve en subjectieve
informatie vervat in de ANG uiteraard ook kan wijzen op een mogelijk risico op
domiciliefraude.
De relevantie van al deze argumenten (of andere) neemt echter niet weg dat, vroeg of laat, men
zich de vraag moet stellen of, in de huidige stand van zaken, het (nog altijd) in
overeenstemming is met de bepalingen van punt II.1. van de ministeriële omzendbrief van
1 december 2006, dat uitdrukkelijk voorziet dat de onderzoeken naar de adreswijzigingen zich
beperken tot de materiële vaststellingen ter plaatse.
77. Technisch gezien, kan een persoon op meerdere wijzen worden nagetrokken in de ANG.
De twee manieren die hier van belang zijn, zijn enerzijds de rechtstreekse consultatie in de
ANG en anderzijds de indirecte consultatie via een link vanuit de consultatie rijksregister. Op
basis van de beschikbare gegevens blijkt dat 21,5% via directe consultatie en 34,8% via
indirecte consultatie werd gecontroleerd. Bij deze laatste werkwijze is het mogelijk dat er
openstaande maatregelen ten laste van de persoon over het hoofd worden gezien. De indirecte
consultatie gebeurt op basis van het rijksregisternummer en niet op basis van de naam zoals in
de ANG. Indien een te nemen maatregel enkel geregistreerd werd met de naam van de persoon
en zonder rijksregisternummer, dan zullen de te nemen maatregelen bij de indirecte consultatie
niet te voorschijn komen.
78. Voor 28,6% zou geen consultatie van de gezinshoofden in de ANG zijn gebeurd. Uit
toetsing van deze vaststellingen in de verschillende politiezones blijkt dat er geen uniforme
werkwijze is inzake ANG-consultatie. Er zijn wijkagenten die verklaren dat ze deze consultatie
al eens vergeten of pas uitvoeren na de vaststelling van de woonstcontrole. Andere wijkagenten
verklaren geen tijd te hebben voor de uitvoering van deze ANG-consultatie en zijn bevreesd
voor het geval er een te nemen maatregel moet worden uitgevoerd waarbij de SALDUZregeling van toepassing is. Er is ook onduidelijkheid over wat primeert, bij bv. de maatregel
‘van vrijheid beroven’ of de woonstcontrole. Moet men deze burger toch een positief advies
voor de woonstcontrole geven, want die werd ter plaatse aangetroffen, of primeert de arrestatie
en moet men het gegeven gevolg aan de arrestatie afwachten?
79. Het gegeven dat de burger bij de politie gekend is voor te nemen maatregelen wordt door
de wijkpolitie ook al eens als pasmunt gebruikt. Wijkagenten zijn er zich van bewust dat de
woonstcontrole afhankelijk maken van de afhandeling van die maatregelen eigenlijk niet kan,
maar in de praktijk zal het wel eens gebeuren, omdat men de burger anders niet meer tot bij de
politie krijgt en het maatschappelijk niet aanvaard zou worden als de politie niet zou optreden
wanneer ze in contact treedt met een burger waarvoor bijvoorbeeld een aanhouding werd
bevolen.
80. In de groep van niet-consultaties zijn er ook gezinshoofden die zich op een referentieadres
inschreven en waarvoor de politie geen woonstcontrole moet uitvoeren. Een derde van de
personen voor wie er nog maatregelen openstonden, schreef zich in op zo’n adres. De politie
kan deze mensen in de praktijk niet contacteren en dit is een bron van frustratie voor de
wijkagenten. Aankloppen bij de bevoegde instanties met de vraag om het verblijfadres te geven
of de persoon bij de politie te laten langskomen werkt niet. Deze diensten schermen met hun
beroepsgeheim. Dit maakt dat burgers die worden ingeschreven op een gewoon adres de kans
hebben om ANG te worden gecontroleerd en de voor hen openstaande te nemen maatregelen in
orde moeten brengen. Voor burgers ingeschreven op een referentieadres is dit daarentegen niet
noodzakelijk zo.
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81. Ook niet-Belgen worden minder gecontroleerd omdat de wijkagenten de ANG-toepassing
waarin de internationale seiningen staan vermeld minder of nauwelijks gebruiken naar
aanleiding van een woonstcontrole.
5.2.4.

Feedback vragen aan de bevolking

82. Indien korpschefs op de hoogte zijn van klachten over de uitvoering van deze opdracht
door hun medewerkers, gaan deze over de termijnen van uitvoering, de gegeven negatieve
adviezen na de controle hoofdverblijfplaats en in mindere mate over de attitude van de
controlerende politiemedewerker. Het resultaat van de woonstcontrole wordt door de burger als
negatief ervaren als hij wordt geconfronteerd met een ambtelijke schrapping/inschrijving of de
burger verwoordt het ook als een onterechte inschrijving of uitschrijving, verkeerd of nog niet
ingeschreven zijn. De burger identificeert de politie hierbij als de eindverantwoordelijke, terwijl
deze verantwoordelijkheid eigenlijk de gemeente toebehoort. Gemeenten sturen de burger met
klachten ook al eens door naar de politie.
83. Klachten worden onder meer geformuleerd omdat de burger voordelen verliest die zijn
verbonden aan de samenstelling van het gezin op de hoofdverblijfplaats, zoals de
werkloosheidsvergoeding, de ziekte- of invaliditeitsuitkering, het kindergeld of de alimentatie,
het bedrag van de sociale huur of het bedrag van het pensioen. Ook de
echtscheiding/partnerbreuk met een al dan niet aanwezige discussie over de woonplaats van de
kinderen is meermaals de context om te klagen over het gegeven advies bij de vaststelling
hoofdverblijfplaats.
84. De woonstcontrole kan wettelijk correct worden uitgevoerd, maar de houding van de
politiemedewerker bij de uitvoering kan ook het voorwerp van een klacht uitmaken. Deze gaan
meer bepaald over de wijze waarop de wijkagent de burger verbaal te woord stond: onbeleefd,
agressief, racistisch of over de algemene houding van de wijkagent: agressief, vooringenomen
of weinig empathisch. Een respondente meldde via de bevraging een seksistisch getinte
uitspraak van de wijkagent te hebben ontvangen.
85. De occasionele, eerder negatieve reacties op de woonstcontroles zijn de enige feedback die
de politie over de uitgevoerde woonstcontroles ontvangt. Indien de politiezones geen klachten
ontvangen, veronderstellen ze meestal dat er zich geen problemen voordoen bij de uitvoering
van de woonstcontroles. Het proactief inwinnen van een perceptie van de burger over de
uitgevoerde woonstcontrole werd nergens vastgesteld.
86. Er is verder geen duidelijk bewijs dat de politie in de dagdagelijkse werking deze klachten
aanwendt om de eigen werking bij te sturen.
5.3.

Samenlevingsgerichte aanpak

87. Het bevolkingsregister is een instrument dat louter en alleen tot doel heeft om een feitelijke
toestand te registreren in een officiële databank. Deze doelstelling spruit voort uit de behoefte
om snel betrouwbare informatie over de bevolking beschikbaar te hebben, om de identificatie te
vereenvoudigen van de personen die verblijven op het grondgebied van de gemeente en om de
bevolking te kennen.
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Bovendien is het bevolkingsregister een noodzakelijk hulpmiddel in verkiezingszaken, een
basiselement voor het opmaken van de militielijsten, de controle op de schoolplicht, de
belastingsinkohiering, enz. Terecht wordt gesteld dat de inschrijving in het bevolkingsregister
vaak een substantieel vormelement is in verscheidene reglementeringen. Een verschil tussen de
werkelijkheid en de informatie in het bevolkingsregister kan dus de toepassing van die
reglementeringen in gevaar brengen.
De wetgever lijkt zich op het eerste gezicht te steunen op economische en sociale redenen om
het bevolkingsregister te organiseren om zo de toepassing van bepaalde reglementeringen niet
te hypothekeren. Om dit te garanderen, is een onderzoek naar de woonstvestiging noodzakelijk.
Bovendien merkt de Raad van State terecht op dat ook rechten van derden in het gedrang
kunnen komen wanneer de informatie in het bevolkingsregister niet overeenkomt met de
realiteit.
Uit deze vaststelling kan worden afgeleid dat voldaan is aan de vereiste dat de inmenging in het
privéleven tot op zekere hoogte noodzakelijk is in een democratische samenleving.
5.3.1.

Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding t.o.v. andere (kern)taken

88. In het algemeen vinden zowel de verantwoordelijken van de diensten bevolking, de
politieleiding als de wijkagenten het interessant dat de politie de woonstcontroles blijft
uitvoeren.
Gemeentelijke ambtenaren stellen dat een politie-uniform en het erbij horende gezag
gemakkelijker deuren opent, dat politieambtenaren beter uitgerust en opgeleid zijn om bij een
gebeurlijk onveilige situatie op te treden en zij als opdracht hebben de bevolking in de wijk te
kennen.
Politieambtenaren vinden de woonstcontrole een unieke gelegenheid om contact te hebben met
de bewoners van de wijk en gebruiken het contactmoment ook om politionele informatie in te
zamelen.
Wanneer beide partijen elkaar vinden en aanvullen in de keuze om de woonstcontroles te laten
uitvoeren door de politiediensten, rijst de vraag of de politiediensten deze omvangrijke taak
kunnen uitvoeren in een evenwichtige verhouding t.o.v. de andere politietaken.
89. Niettegenstaande sommige wijkagenten zich dagelijks uitsluitend aan deze taak wijden,
kunnen slechts enkele politiezones op het vlak van capaciteitsbesteding (beleid, coördinator,
terreinwerker) een concrete inschatting voorleggen van de werklast die gepaard gaat met de
woonstcontroles en kan dus bijgevolg niet steeds worden aangegeven of deze taak in een
evenwichtige verhouding staat t.o.v. andere (kern)taken.
90. Binnen de politie staat het argument voorop dat ze door de woonstcontroles de bevolking
kan leren kennen en politionele informatie kan inzamelen.
Volgens de gegevens van de FOD Economie18 verhuisde in 2009 8,7% van de Brusselaars,
5,2% van de Walen en 4,1% van de Vlamingen. Het nationaal gemiddelde steeg de afgelopen
20 jaar van 3,9% naar 4,9% (afgerond 5%). Dit betekent theoretisch dat de politie jaarlijks
contact heeft met 5% van de bevolking naar aanleiding van de woonstcontroles. Het aantal
contacten voor de politie is zeker overschat, aangezien in de praktijk blijkt dat sommige
gemeenten interne verhuizingen niet onderwerpen aan een woonstcontrole, dat
politieambtenaren soms geen contact nemen met de nieuwe inwoners of nog dat een deel van
18

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/adsei/informatie/statbel/in_de_kijker_archief/in_de_kijker_2011/
20110217_belg_verhuist_steeds_vaker.jsp.
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de bevolking zeer regelmatig verhuist.
Theoretisch duurt het aldus minimum 20 jaar vooraleer de wijkagent zijn bevolking langs deze
weg zou hebben leren kennen. Gegeven het feit dat weinig wijkagenten dergelijke lange staat
van dienst hebben in dezelfde wijk en er nagenoeg geen mechanismen of structuren in plaats
zijn gesteld om de verworven kennis over de bevolking consulteerbaar te houden voor
bestaande of later toetredende collega’s, lijkt het kennen van de wijk beperkt tot wat er door de
huidige, dienstdoende wijkagent kon worden verworven. Het verloop van medewerkers zorgt
voor bijkomende moeilijkheden in dit verband.
Er is geen structuur om informatie over de bevolking die niet beantwoordt aan de criteria voor
het opstellen van een RIR19, RAR20 of PV21 en die afkomstig is uit de woonstcontroles
langdurig consulteerbaar te houden. Wijkagenten die beschikken over de telefoonnummers van
bewoners en/of eigenaars van woningen, de werkgever, de contactpersoon die een
reservesleutel heeft van de woning, enz. kunnen dit niet op een structurele wijze bijhouden.
Ook het nieuw voorgestelde wettelijk kader voor de politionele databanken biedt de
politiezones geen mogelijkheid om wijkgebonden informatie op te slaan en te beheren.
Slechts een van de bezochte zones in een grootstad was kort voor ons bezoek gestart met een
initiatief om de verworven kennis te borgen in een geautomatiseerd systeem. Dit geheel is
merkwaardig te noemen omdat door alle partijen net de kennis van de bevolking het argument
bij uitstek blijkt om deze taak maatschappelijk als een politietaak te blijven beschouwen.
Statistisch gezien, blijkt wel dat er een significante correlatie is tussen de ‘veelverhuizers’ en
personen die gekend zijn in de ANG, wat verklaart waarom ‘veelverhuizers’ een interessante
bevolkingsgroep zijn voor de politiediensten en ze stellen dat de woonstcontroles een directe
input geven voor andere opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.
91. Tijdens de woonstcontrole kunnen ook nuttige vaststellingen worden gedaan of informatie
worden ingewonnen voor het opsporen van gevallen van fraude. Om dit evenwel goed te
kunnen doen, stellen politieambtenaren dat het nodig is meerdere controles op een later tijdstip
dan de woonstcontrole uit te voeren, maar dit blijkt in de praktijk onvoldoende te gebeuren
wegens gerapporteerd tijdsgebrek en het ontbreken van kennis en middelen. Voorbeelden van
fraudegevoelige vaststellingen waarmee politieambtenaren tijdens woonstcontroles worden
geconfronteerd, zijn:


het indelen van woningen zonder vergunning (fraude met het kadastraal inkomen);



het proberen in te schrijven als alleenstaande terwijl men in feite samenwoont met een
andere persoon;



het misbruik van de gezinshereniging;



het verhuren van postbussen;



het misbruik van referentieadressen;



de medeplichtigheid van de eigenaar, conciërge om het geveinsde verblijf van een huurder
te bevestigen;



het domiciliëren van kinderen tijdens de vakantieperiodes terwijl ze in feite permanent in
het buitenland verblijven.
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92. Sommige gemeentelijke ambtenaren rapporteren eveneens dat er steeds meer sprake is van
domiciliefraude. Om domiciliefraude echt te gaan onderzoeken, is er volgens de
gesprekspartners te weinig politionele capaciteit. Aangezien de woonstcontrole slechts een
momentopname is, is het systematisch opsporen van fraude ook niet mogelijk.
Sommige wijkagenten stellen ten slotte nog dat wanneer zij grondige fraudeonderzoeken
zouden moeten uitvoeren, dit de vertrouwensrelatie tussen de wijkagent en de burger onder
druk zou zetten. De vraag rijst hierbij in welke mate aan een politieambtenaar omwille van een
gewenste vertrouwensrelatie met de burger a priori geen repressieve opdrachten toegewezen
zouden kunnen worden.
5.3.2.

Een gelijkwaardige dienstverlening binnen eenzelfde gemeente

93. Een korpschef stelt dat wijkwerk maatwerk moet zijn. Op het terrein blijkt ook dat de
praktische uitvoering van de woonstcontroles verschilt van wijk tot wijk en van wijkagent tot
wijkagent.
94. Er kon ook worden vastgesteld dat in vele politiezones de werkwijzen kunnen verschillen
per gemeente en dit gelet op de per gemeente verschillende procedures of verwachtingen. Naast
het feit dat bepaalde gemeenten, zoals elders in dit rapport beschreven, aan de politie vragen
om bepaalde aspecten met betrekking tot stedenbouwkunde en huisvesting te controleren en
andere niet, durft het al eens grondig te verschillen als het erop aankomt om een nieuwe
bewoner in te schrijven op een adres waar reeds iemand woont.
95. De politiediensten zelf vinden de verschillen niet altijd een probleem, al zorgen
verschillende werkwijzen tussen de gemeenten wel voor een verschillende dienstverlening en
onduidelijkheid bij de verhuizende burger en bij de politieambtenaar.
5.3.3.

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze en
met respect voor de waarden en normen

96. Er konden in mindere mate integriteitsproblemen worden gevonden bij politiemedewerkers
zelf, zoals het uitvoeren van fictieve of valse inschrijvingen, omkoping, het plegen van valsheid
in geschrifte of de verkoop van postbusadressen. Geldgewin of het belang van familie- en
vriendenrelaties blijken hiervoor de motieven. Slechts anekdotisch zijn er ook
politiemedewerkers die zelf niet in orde zijn met hun hoofdverblijfplaats.
Bij vonnis van de correctionele rechtbank van TONGEREN22 werd een politie-inspecteur
veroordeeld omdat onvoldoende onderzoek was gevoerd om de realiteit van de
hoofdverblijfplaats van een persoon vast te stellen. In casu verleende de politie-inspecteur een
positief advies op vraag van een collega zonder dat enig onderzoek werd verricht. Deze collega
die ervoor gezorgd heeft dat de politie-inspecteur onvoldoende onderzoek uitvoerde, werd
eveneens veroordeeld als mededader.

22

Corr. TONGEREN 7 november 2013, onuitg.
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5.3.4.

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader

97. Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks de bestaande richtlijnen, opleidingen en
toelichtingen, het zowel de verantwoordelijken van de diensten bevolking als de leden van de
politiediensten aan duidelijkheid ontbreekt over een aantal aspecten. Dit probleem valt niet te
verwaarlozen gegeven het groot aantal woonstcontroles die er over het hele land jaarlijks
worden uitgevoerd, meer dan 500 000 volgens de FOD Economie.
Voor een aantal aspecten zullen duidelijkere richtlijnen een oplossing brengen, voor andere zal
het eerder zaak zijn om de medewerkers nog verder te informeren en op te leiden.
98. Volgende probleemgebieden werden gerapporteerd:


de wettelijkheid van het binnengaan in de woning en het doorzoeken van de woning om
bewijzen van woonst te vinden;



de definitie van de hoofdverblijfplaats;



de mogelijkheid om de inschrijving te koppelen aan een aantal voorwaarden zoals een
huurcontract, de leefomstandigheden zoals een maximum aantal personen in een woning of
ongezonde leefomstandigheden zoals bv. een vochtige kelder;



wat is er minimaal nodig om over een woning te kunnen spreken?



welke is de te hanteren werkwijze voor kraakpanden?



hoe omgaan met totaal onbewoonbare panden en de mogelijkheid om er ingeschreven te
worden?



het noodzakelijke aantal vierkante meter per persoon om over een woonst te kunnen
spreken;



de uitvoeringstermijn van acht werkdagen;



het feit dat burgers een onbeperkt aantal (malafide) pogingen mogen ondernemen om
ingeschreven te geraken;



de mogelijkheid om informatie te bekomen van energiemaatschappijen;



de te hanteren werkwijze voor de ambtelijke schrappingen;



de mogelijkheden om iemand een inschrijving te weigeren op een adres waar reeds iemand
woont die niet akkoord is met de inschrijving van de nieuwe bewoner;



de mogelijkheid om in de gevallen van co-ouderschap een kopie van het vonnis af te
dwingen teneinde te kunnen uitmaken waar de kinderen officieel moeten worden
ingeschreven;



de verschillen in regelgeving over de huisnummering bij stedenbouw en het rijksregister;



het verwittigen van de burger over de weigering tot inschrijving op het nieuwe, geweigerde
adres, waarop de burger dus niet of nog niet verblijft en;



het misbruik van referentieadressen.

99. Eerder werd reeds vermeld dat politieambtenaren getuigen over de noodzaak om
persoonsgegevens bij te houden over de bewoners. Het bijhouden van dergelijke gegevens is
evenwel strikt gereglementeerd en het bijhouden van gegevens zoals telefoonnummers of e25

mailadressen kan voor de politiediensten bijzonder nuttig zijn maar dient wel te gebeuren
conform de wetgeving. De actuele werkwijze blijft hieromtrent vragen oproepen. Sommige
politiezones stockeren deze gegevens in bestaande, aangegeven systemen zoals ISLP,
afzonderlijke fardes; andere legden een afzonderlijke databank aan, nog andere hebben een
manueel fichesysteem of kiezen ervoor om de gegevens bij te houden in het persoonlijk boekje
van de wijkagent. Het ontbreekt aan een duidelijk eenvormig systeem binnen het legaal kader
voor het beheer van de wijkgebonden informatie voor en door de wijkagenten.
100.Het wetsontwerp dat intussen wet23 is geworden over de politionele databanken laat
politiediensten ook niet toe om met dit doel van een wijkgebonden werking (rest)informatie in
een lokale databank bij te houden. Dit vormt in de praktijk een probleem omdat er soms wel
anders verwacht wordt. Om het met de woorden van een wijkagent te zeggen: “Iedereen
verwacht dat we de ogen en oren van de wijk zijn en alles weten. Enkel übermenschen kunnen
een dergelijke hoeveelheid aan informatie onthouden”.
5.4.

Resultaatgerichte aanpak

5.4.1.

Er worden concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd

101.In de politiezones worden slechts anekdotisch concrete, meetbare doelen voor
woonstcontroles nagestreefd of opgevolgd. De opvolging verloopt verschillend tussen en zelfs
binnen de bezochte politiezones. Zo is er in een politiezone geen verantwoordelijke voor de
wijkwerking die voor een dergelijke opvolging zou kunnen zorgen. In verschillende
meergemeentezones wordt deze opdracht op het niveau van de gemeentelijke wijkpost
georganiseerd, waardoor de opvolging ook verschillend gebeurt intern de politiezone. Indien er
anekdotisch indicatoren voor de opvolging worden vermeld, betreft dit meestal de termijn van
acht werkdagen die men opvolgt via het register van de briefwisseling.
102.Die termijn van acht werkdagen wordt door de politiediensten als onrealistisch beschouwd.
Woonstcontroles duren gemiddeld een maand, een uitzondering is al eens uitgevoerd binnen de
24 uur en sommige kunnen al eens zes weken duren. Politieverantwoordelijken hechten meer
belang aan de tevredenheid van de diensten bevolking over deze termijnen dan aan de
uitvoeringstermijn zelf.
103.Wat het aantal uit te voeren woonstcontroles betreft, zijn er grote verschillen tussen en
binnen de verschillende politiezones. In een grootstedelijke politiezone kennen een aantal
wijken een groot bevolkingsverloop maar ook in andere, zelfs landelijke zones valt het de
wijkagenten op dat de mensen niet meer onder de kerktoren blijven en meermaals verhuizen.
104.De capaciteit die aan deze opdracht wordt besteed, kan door de politiediensten moeilijk
worden ingeschat omdat slechts een aantal politiezones dergelijke gegevens bijhouden. De
meeste politiezones vinden dat de woonstcontroles geen overbelasting zijn voor en geen
invloed hebben op de uitvoering van andere opdrachten door de wijkagenten.
23

Wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van
5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering (B.S. van
28 maart 2014).
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105.Voor de leidinggevenden heeft de wijkagent goed gewerkt indien het opgestelde advies
werd gemotiveerd en overeenkomt met de realiteit, als de wijkagent de inwoners van zijn wijk
kent en de overheid tevreden is omdat de politie op het terrein aanwezig is. Deze naar voor
gebrachte bezorgdheden worden zelden vertaald naar opvolgbare indicatoren.
5.4.2.

Er worden evenwichtige doelen nagestreefd in verhouding tot andere kerntaken

106.Wijkagenten hebben meestal een redelijk vrije werkwijze en dienstplanning. Er wordt van
hen verwacht dat ze de uitvoering van hun opdrachten afstemmen op de bevolking van hun
wijk. De politiechefs voorzien daartoe meestal ook in de mogelijkheid om dit te doen tijdens
weekend- en/of avonduren.
107.Er bestaan spanningsvelden tussen de opdrachten van woonstcontrole en andere politionele
opdrachten die tijdens deze woonstcontroles moeten worden uitgevoerd. Naast opdrachten in
het raam van de wijkwerking, worden wijkagenten soms ook nog ingezet als
slachtofferbejegenaar, als expert in technopreventie of voor openbare orde. Voor de
wijkagenten is het niet steeds duidelijk hoe met deze spanningsvelden dient te worden
omgegaan en dit zowel naar inhoud als naar tijdsbesteding.
5.5.

Medewerkersgerichte aanpak

5.5.1.

Beschikken medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie, kennis en
ondersteuning?

108.Op de vraag of er in hun zone interne richtlijnen bestonden voor de uitvoering van de
woonstcontroles werd in de bezochte zones meestal verwezen naar de Algemene
onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken. Een van de zones herzag de interne
richtlijnen naar aanleiding van dit toezichtsonderzoek en sommige wijkagenten grepen de
gelegenheid aan om de Algemene onderrichtingen voor de eerste keer ter hand te nemen.
Als er al interne richtlijnen zijn, dan blijken ze niet systematisch geactualiseerd of gekend te
zijn. Niet elke wijkagent stelt gediend te zijn met of geholpen te worden door (meer)
richtlijnen.
109.Niet alle ontmoete wijkagenten hebben de opleiding wijkagent gevolgd en een aantal
hebben dit brevet dan ook nog niet. Indien politieambtenaren deze opleiding volgen nadat ze
reeds een periode werkzaam zijn als wijkagent, ervaren ze deze opleiding meestal niet als een
meerwaarde.
In meerdere politiezones probeert men de kennisoverdracht te bekomen door een inloopperiode
met een oudere collega te voorzien, maar om tal van redenen (budget, capaciteit, organisatie)
wordt dit doel niet altijd gehaald. Sommige nieuwe wijkagenten worden op hun eerste dag dan
ook gewoon met woonstcontroles op pad gestuurd.
110.Het routinematig uitvoeren van deze woonstcontroles, meestal zonder interne richtlijnen,
vaak ook zonder theoretische opleiding maar getraind ‘on the job’, maakt dat de knowhow in
verband met deze opdrachten meestal “van generatie tot generatie” wordt overgeleverd zonder
dat er wordt stilgestaan bij nieuwe tendensen of belangrijke externe evoluties.

27

111.Veel wijkagenten worden steeds meer geconfronteerd met domiciliefraude en ondervinden
zelf dat ze hier te weinig over weten om gepast te kunnen optreden. In elke politiezone werd
wel een of andere verschijningsvorm vastgesteld. Over het geheel genomen, blijkt er echter
geen overkoepelende visie op de aanpak van het fenomeen domiciliefraude te bestaan.
Nochtans zijn honderden politieambtenaren hier dagelijks mee bezig. De opleidingen die
hierover bestaan, worden meestal door de bevoegde administraties gegeven (RVA, Vlaamse
Wooninspectie, …). Wijkagenten die deze reeds konden volgen, vinden deze heel interessant,
maar stellen dat deze sessies worden gegeven vanuit het standpunt en de wensen van de
administratie naar politie toe. Wijkagenten hebben ook nood aan een politionele visie op de
aanpak van domiciliefraude en die blijkt niet voorhanden, zoals reeds gezegd. Deze laatste
vaststelling werd echter gedaan voordat de omzendbrief COL 17/2013 verspreid werd.
112.Tevens zoals hoger gesteld, heeft de politie nood aan een efficiënter beheer van de
verzamelde (wijk)informatie. Wijkagenten ontvangen een resem aan (rest)informatie maar deze
informatie wordt niet bijgehouden of wordt bijgehouden in politionele toepassingen die
hiervoor niet optimaal zijn. Slechts in een beperkt aantal politiezones is er bewijs dat de politie
een oplossing zoekt om de kennis in de hoofden van de wijkagenten te delen met het voltallige
korps, en dit over de generaties heen.
113.De werkwijze bij woonstcontroles verschilt per politiezone. Meestal werken de
wijkagenten alleen maar het komt ook voor dat men in duobaan werkt met een effectieve
wijkagent en een vervanger die in geval van afwezigheid de taken overneemt. Wanneer beide
wijkagenten afwezig zijn, neemt de verantwoordelijke wijkwerking soms de taken over. Nog in
een andere politiezone wordt in team gewerkt.
114.Er zijn zelden formele overlegmomenten, vergaderingen, met de wijkagenten. Indien
voorkomend, is dit maandelijks of trimesterieel. De opdracht woonstcontroles komt dan maar
zelden aan bod. Problemen worden eerder punctueel en dossiergericht op de werkvloer
besproken met collega’s of de directe leidinggevende.
In een politiezone werd er bewijs gevonden van de betrokkenheid van de basis bij de globale
herziening van de uitvoering van deze opdracht. Er werd een kwaliteitskring opgericht, waar
ook wijkagenten deel van uitmaakten om, in samenwerking met de overheden, een
gemeenteoverstijgende aanpak uit te werken voor het geheel van de zone.
Er zijn wijkagenten die een gebrek aan sturing ervaren en meer terugkoppeling over hun eigen
werking verwachten.
115.Wanneer wijkagenten klagen over de voor hen beschikbare middelen, dan gaat dit meestal
over uitvoeringstermijn en materiële middelen. Er is soms minder tijd beschikbaar voor de
woonstcontroles omdat wijkagenten ook voor andere opdrachten worden ingezet, zoals hoger
vermeld, en wijkagenten stellen daarover dat leidinggevenden zich hier niet terdege van bewust
zijn.
Wat de materiële middelen betreft, werden tegenstellingen vastgesteld tussen de nood aan
dienst-gsm’s versus het niet willen hebben van een dienst-gsm, over een tekort aan
dienstwagens, fietsen of pc’s.
116.Wijkagenten kiezen de wijkafdeling meestal niet voor de verloning want die is minder
aantrekkelijk dan een interventiedienst. Ze vinden de wijkafdeling bijvoorbeeld interessant
omdat ze hun diensten vrij kunnen inplannen. Deze “dienstinvulling” kan ook intern een
politiezone van wijkpost tot wijkpost verschillen.
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5.5.2.

Wordt ervoor gezorgd en erop toegezien dat de medewerkers verantwoord handelen in
de uitvoering van de woonstcontroles?

117.De (formele) controle op de concrete uitvoering van de woonstcontroles hangt nogal van
het toeval af. In een aantal politiezones controleren leidinggevenden de motivering voor
negatieve adviezen na een woonstcontrole maar omdat deze opdracht dagelijks zo veel
uitgevoerd wordt, is het voor leidinggevenden niet steeds mogelijk om alle geformuleerde
adviezen te controleren. Er bestaat daarover eveneens een verschillende aanpak en/of visie, ook
intern de verschillende politiezones, bij de verschillende leidinggevenden (middenkader,
verantwoordelijke wijkwerking) van de wijkwerking. Sommigen controleren heel nauwgezet de
overmakingstermijnen en zullen ook al eens een controle doen bij een wijkagent bij wie al
eerder tekortkomingen werden vastgesteld, andere leidinggevenden controleren niets.
Bij de woonstcontroles primeert de snelheid van overmaking naar de diensten bevolking veelal
op de inhoudelijke controle van het opgestelde advies.
5.5.3.

Wordt ervoor gezorgd dat de individuele doelstellingen en handelingen van de
politiemedewerkers in overeenstemming zijn met deze van de politieorganisatie?

118.Er zijn geen elementen waaruit kan worden afgeleid dat organisatorisch aan de
wijkagenten individuele doelstellingen worden opgelegd in het raam van de woonstcontroles.
De woonstcontroles worden in het routinepakket van de wijkagent uitgevoerd, waarbij
sommigen zelfs woonstcontroles uitvoeren buiten de geplande diensturen, terwijl anderen die
opdracht volkomen ongemotiveerd uitvoeren.
119.Het uitvoeren van de woonstcontroles wordt als een belangrijke opdracht voor de
wijkwerking beschouwd, omdat het de politie toelaat in contact te komen met de burger en
kennis over de wijk te vergaren. In een beperkt aantal politiezones was er enig bewijs dat men
probeert deze kennis te borgen en beschikbaar te stellen voor de algemene politiewerking, zoals
onder meer strafonderzoek of interventies.
120.In het algemeen zijn de korpschefs tevreden over de wijze waarop de wijkagenten deze
opdracht uitvoeren. Aangezien er door de leidinggevenden slechts een beperkte planning en
opvolging is van de uitvoering van deze opdrachten op het terrein, lijkt de tevredenheid
hoofdzakelijk gebaseerd op het gevoel, de intuïtie en de afwezigheid van klachten.
6.

CONCLUSIE(S)

6.1.

Overheidsgericht

121.Sinds lange tijd vertrouwen gemeentelijke overheden het onderzoek naar de
hoofdverblijfplaats toe aan de politie, zoals dit bij wet mogelijk is gesteld. Ten minste twee
gemeenten in het land vormen een uitzondering op deze regel want zij geven de politie geen
opdracht om dergelijke controles uit te voeren. De samenwerking met de diensten bevolking
loopt over het algemeen goed. Indien evenwel de gemeenteraad deze taak toewijst aan de
politie, dan moet dit gebeuren op basis van een gemeentelijke verordening. In vele gevallen
lijkt dit echter miskend of in de vergetelheid geraakt te zijn. Deze vaststelling sluit aan bij het
resultaat van de rondvraag van de minister van Binnenlandse Zaken over het bestaan van de
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gemeentelijke verordening voorzien door artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992,
met name dat heel wat gemeenten niet over een dergelijke verordening beschikken of dat hun
verordening verouderd is24. Tussen de gemeentebesturen en de politie bestaan er meestal wel
mondelinge instructies die sinds jaren worden doorgegeven, maar zelden zijn er formele
richtlijnen waardoor overal te lande op zeer diverse wijze wordt gewerkt.
Eveneens verworden tot de gewoontes is de realiteit dat niet elke verandering van
hoofdverblijfplaats overal wordt onderzocht, niettegenstaande dit in de Algemene
onderrichtingen wordt gesteld. In de praktijk bestaan er haast overal afwijkingen voor
rusthuizen, bepaalde instellingen of gevangenissen en op zijn minst in twee gemeenten bestaat
de belangrijke uitzondering dat interne verhuizingen steevast niet worden onderzocht o.a. door
capaciteitsproblemen bij de politie. Hierdoor blijven een aantal adreswijzigingen onder de
radar.
122.De meest gangbare wijze waarop de politieambtenaren op het terrein kennis krijgen van de
verwachtingen van de gemeentelijke overheden is via een invulformulier. Deze
invulformulieren, die verschillen van gemeente tot gemeente, bevatten rubrieken waarop in de
meeste gevallen een expliciete ‘ja’ of ‘nee’ vanwege de wijkagent wordt verwacht over het al
of niet wonen van de burger op het aangegeven adres. Deze feitelijkheid (waarmee de
gemeenten van de politie een ‘bestuursbeslissing’ vragen) bleek in minstens een van de
gemeenten ook verkeerdelijk te geschieden vanuit de vaste overtuiging dat de beslissing
toekomt aan de politie. En dit zelfs in die mate dat men er verwacht dat de politie zelfs de
uiteindelijke beslissing neemt over de hoofdverblijfplaats na het inwinnen van het advies van
andere gemeentelijke diensten zoals stedenbouw.
Een aantal gemeenten gebruikt de passage van de politie voor de woonstcontrole om
tegelijkertijd opdrachten mee te geven in het domein van stedenbouw of de controle op de huisof busnummering. Op het terrein wordt hier een belangrijke tegenstrijdigheid vastgesteld.
Enerzijds blijkt dat gemeenten dergelijke bijkomende opdrachten opleggen, terwijl een deel van
de politieambtenaren hiermee niet akkoord gaat en deze opdrachten daarom beperkt tot niet
uitvoeren. Anderzijds blijkt dat waar de gemeenten dit niet vragen, politieambtenaren soms van
mening zijn dat het nagaan van de leef- en woonomstandigheden belangrijk is en zij er zelf
terdege rekening mee houden bij het opstellen van hun advies, terwijl sommige gemeentelijke
diensten vinden dat dit te ver gaat. Naast het feit dat dit bijkomende capaciteit vraagt van de
politie, kan wettelijk geen enkele inschrijving als hoofdverblijfplaats worden geweigerd om
redenen van veiligheid, gezondheid of problemen inzake urbanisme of ruimtelijke ordening.
Tegenstrijdige verwachtingen en overtuigingen konden ook worden vastgesteld tussen de
ambtenaren van de politie en de gemeente wat de ambtshalve schrappingen betreft. Sommige
wijkagenten maken nooit voorstellen tot ambtshalve schrappingen, anderen vinden dat een
onregelmatige situatie snel moet worden stopgezet terwijl gemeentelijke ambtenaren het
ambtshalve schrappen volgens de richtlijnen als allerlaatste stap moeten hanteren. Wijkagenten
stellen ter zake vaak feedback te ontberen over de motieven van de beslissing van de gemeente.
123.Op één uitzondering na, blijkt de termijn van acht werkdagen bijna nergens te worden
gehaald en dit komt in belangrijke mate door het tijdverlies dat wordt opgelopen door het heen
en weer zenden van de documenten tussen de diverse diensten binnen en buiten de politie. Het
winnen aan efficiëntie door het digitaal overzenden alsook het hergebruiken van de resultaten
van woonstcontroles in het raam van andere doeleinden, zoals bv. samenwoonst of
vreemdelingenwetgeving, zijn zeldzame goede praktijken.
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124.Over de samenwerking met de diensten van het OCMW vallen in de meeste zones
negatieve ervaringen te noteren. Politieambtenaren beklagen zich o.a. over het feit dat de
medewerkers van het OCMW zich verschuilen achter het beroepsgeheim om geen informatie te
moeten verstrekken wanneer ze bv. het werkelijke adres van een burger wensen te kennen i.p.v.
het referentieadres. In dergelijke gevallen zijn politieagenten van mening dat het OCMW soms
het plegen van sociale fraude faciliteert.
De politie ondervindt in een aantal gevallen ook rechtstreeks of onrechtstreeks hinder van de
sputterende samenwerking op het niveau van de gemeentelijke diensten, in het bijzonder tussen
de dienst stedenbouw en de dienst bevolking. Niet zelden vraagt de dienst bevolking aan de
politie om bij woonstcontroles ook rekening te houden met stedenbouwkundige aspecten.
125.Op de soms lange uitvoeringstermijnen na, is gebleken dat de meerderheid van de
woonstcontroles wordt uitgevoerd tot tevredenheid van de bestuurlijke overheden, maar dit
resultaat is bijna nergens het gevolg van een planmatige, doordachte aanpak en wordt bereikt
op een routinematige wijze met slechts een beperkte structurele opvolging en/of bijsturing
vanwege de korpsleiding.
126.Wanneer in het algemeen wordt gesteld dat de politie werkt tot tevredenheid van de
gemeentelijke ambtenaren, dan wordt er door hen toch af en toe wel gewag gemaakt van
individuele afwijkingen in de kwaliteit van de woonstonderzoeken afhankelijk van de
wijkagent in kwestie. Er zijn op dagdagelijkse basis wel occasionele contacten tussen de
uitvoerders op het terrein en de medewerkers van de dienst bevolking, maar er is in vele
gemeenten evenwel weinig structureel overleg op periodieke basis. Sommige politiechefs gaan
hierbij wat te gemakkelijk uit van het principe dat wanneer ze geen klachten ontvangen van de
gemeentelijke overheden, alles wel goed zal verlopen. Tijdens het onderzoek zijn evenwel her
en der terugkerende knelpunten naar voor gekomen die opgelost zouden kunnen worden door
het in plaats stellen van periodiek structureel overleg.
6.2.

Burgergericht

127.Het louter controleren van het hoofdverblijf van een persoon mag dan wel niet worden
beschouwd als een schending van de privacy, dit wil nog niet zeggen dat men zomaar eender
hoe de woning mag binnengaan.
De politieambtenaren verkrijgen meestal wel de toegang tot de woning maar ze mogen daartoe
geen dwang gebruiken en moeten de toelating vragen om tot de woning te worden
binnengelaten voor een woonstcontrole. In de praktijk blijkt deze toelating wel eens minder
expliciet te worden gevraagd en bovendien dient ze wettelijk niet formeel te worden genoteerd,
in tegenstelling tot wat bv. bij een opsporing ten huize of een huiszoeking moet gebeuren. In de
praktijk levert dit blijkbaar geen grote problemen op want slechts een minderheid van de
bevraagde burgers vond de uitgevoerde woonstcontrole een inbreuk op hun privacy. Maar de
burger kan ook moeilijk anders dan de politieambtenaar tot zijn woning toelaten, wil hij zijn
woonst bewijzen. De vigerende wetgeving en de onderrichtingen gaan immers uit van de
hypothese dat de burger zijn hoofdverblijfplaats moet bewijzen en hij ipso facto de
controlerende ambtenaar in de woning zou moeten binnenlaten om de controle te laten
verrichten. De burger wordt zo onrechtstreeks onder dwang gezet om de controlerende
ambtenaar, meestal de politie, tot de woning toe laten zonder dat zijn toestemming daartoe
formeel moet worden opgenomen.
Wijkagenten verschillen ook van mening over de noodzaak van een plaatsbezoek of de
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noodzaak om effectief tot de woning te worden toegelaten en sommigen twijfelen ook aan de
legitimiteit ervan. Een aantal wijkagenten gaan in ieder geval te ver als ze na de weigering om
toegelaten te worden tot de woning een expliciet negatief advies verstrekken voor de
woonstcontrole in plaats van geen advies te verstrekken. Dit is wel een belangrijk onderdeel
van een woonstcontrole maar niet het enige criterium waarop kan worden beslist.
128.Het “loutere” feit dat een politieambtenaar zich de toegang kan verschaffen tot een woning
roept op zich reeds vragen op i.v.m. de schending van de privacy, maar dit geldt evenzeer voor
alles wat komt kijken bij het zoeken naar bewijzen van effectieve bewoning. Wijkagenten
getuigen in dit verband over onderzoekshandelingen die de facto een verregaande inmenging in
de privacy van de burger kunnen inhouden. Volgens hen zijn de meeste burgers in orde met hun
hoofdverblijfplaats maar komt het door “de zoektocht naar de frauderende minderheid” dat de
controles ook bij het overgrote deel van de bevolking vaak onnodig diepgaand gebeuren. Het is
voor de politiemedewerkers klaarblijkelijk ook niet steeds duidelijk hoever deze controles
mogen gaan.
De meeste wijkagenten voeren een proportionele, graduele controle uit, afhankelijk van de
situatie ter plaatse. Dit individueel maatwerk en de afwezigheid van politionele richtlijnen over
hoe de gradatie moet verlopen, zorgen ervoor dat er voor de burger weinig garanties zijn dat
deze controles voor iedereen dezelfde zijn.
De meeste wijkagenten vinden een gradueel toegepaste controle wel de enige realistische
werkwijze omdat de beschikbare capaciteit niet toelaat om steeds een controle conform de
onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken uit te voeren.
129.De toename van verschillende culturen in onze samenleving vormt een permanente
uitdaging voor de wijkagenten. Ze ervaren in het bijzonder moeilijkheden en spanningen in de
gevallen waarin burgers bij woonstcontroles verwachten dat rekening wordt gehouden met
verschillen in man-vrouwverhoudingen, religieuze overtuigingen of leefgewoontes en een
andere moedertaal. De politiezones gelegen in grootstedelijke gebieden worden meer met een
heterogeen samengestelde bevolking geconfronteerd dan landelijker gelegen politiezones.
Politiezones gelegen aan de landsgrens kampen met een specifiek fenomeen van instroom van
inwoners uit het aangrenzende land die in sommige gevallen de verschillen in wetgeving tussen
de Europese lidstaten handig (mis)(ge)bruiken om aldus voordelen te bekomen die a priori niet
voor hen zijn bedoeld krachtens de geest van de wet-of regelgeving.
130.De uitvoeringstermijn van acht werkdagen wordt in de praktijk uitzonderlijk gehaald,
behalve in een gemeente waar met de burger een afspraak wordt gemaakt over het moment van
de woonstcontrole. De gemiddelde operationele uitvoeringstermijn is een maand, wat
behoorlijk langer is dan de termijn die wordt voorgeschreven in de onderrichtingen. Deze
blijkbaar onrealistische termijn van acht werkdagen schept verwachtingen bij de burger, die
daarover dan ook regelmatig klaagt.
Het bijstellen van deze vooropgestelde uitvoeringstermijn lijkt aangewezen, zeker wanneer de
overheden bijkomende aandacht vragen voor onderzoeken naar domiciliefraude. Los van een
tijdwinst die wel kan worden behaald in de administratieve afhandeling van de dossiers, blijkt
dat er op het terrein moeilijk tijd kan worden gewonnen op de politionele uitvoering van
controles hoofdverblijfplaats omdat soms meerdere verplaatsingen en/of plaatsbezoeken
noodzakelijk zijn.
131.De woonstcontroles zijn voor de wijkagenten vaak het moment van het eerste contact met
de burger en deze blijkt over het algemeen heel tevreden te zijn over de wijze waarop de
wijkagent hem informatie heeft verstrekt, terwijl wijkagenten toegeven dat ze dit eerste contact
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niet systematisch aanwenden om zelf de burger te informeren over bijkomende algemene of
politiegerelateerde zaken of over een aantal verplichtingen.
132.Uit de beschikbare gegevens blijkt dat 26% van de gezinshoofden uit de steekproef in de
ANG staat vermeld om uiteenlopende redenen. De ANG-gekende gezinshoofden verhuizen ook
vaker dan de niet ANG-gekende burgers. Hoewel het politioneel dus interessant lijkt om de
burgers die een woonstverandering aanvragen ook in de ANG te raadplegen, gebeurt dit niet
systematisch voor elke persoon, door elke wijkagent op de juiste wijze. De ANG-controles naar
aanleiding van de aanvraag tot wijziging van de woonst gebeuren in het raam van de
opdrachten van bestuurlijke politie, maar het zou maatschappelijk ook niet meer aanvaard
worden dat een wijkagent zonder meer een woonstcontrole uitvoerde bij een burger zonder te
weten dat deze mogelijk (internationaal) geseind staat en eigenlijk gearresteerd had moeten
worden. De ANG-controle is verder ook voor de veiligheid van de wijkagenten relevant. Ten
slotte is de consultatie van de gegevens uit de ANG eveneens van belang voor de opsporing van
domiciliefraude.
Voor de burger betekent het feit dat hij geseind staat in de ANG niet dat hij niet ingeschreven
zou kunnen worden op zijn nieuwe woonplaats, maar het gegeven dat de burger bij de politie
gekend is en er nog openstaande maatregelen moeten worden uitgevoerd lastens deze burger,
wordt door de wijkpolitie wel eens als “pasmunt” gebruikt. Wijkagenten zijn er zich van
bewust dat de woonstcontrole afhankelijk maken van de afhandeling van die maatregelen
eigenlijk niet kan, maar in de praktijk zal het wel al eens gebeuren, omdat men de burger anders
niet meer tot bij de politie krijgt en het maatschappelijk niet aanvaard zou worden als de politie
niet zou optreden wanneer ze in contact treedt met een burger waarvoor bv. de aanhouding
werd bevolen.
133.Het is voor wijkagenten onduidelijk in welke mate de effectieve woonst van alle leden van
het huishouden moet worden gecontroleerd dan wel of de controle van het gezinshoofd
volstaat. Over de verplichting om alle personen te identificeren op basis van hun geldige
identiteitsdocumenten zijn de meningen van de wijkagenten ook verdeeld. In de praktijk blijkt
het voor de wijkagenten niet steeds mogelijk om alle leden van een huishouden op eenzelfde
ogenblik aan te treffen.
134.De burgers zijn in het algemeen tevreden over het optreden van de politiediensten. Indien
er klachten zijn, gaan deze voornamelijk over het door de wijkagent aan de gemeente gegeven
negatief advies. De burger identificeert de politie hierbij als de eindverantwoordelijke, terwijl
deze verantwoordelijkheid bij de gemeente berust. Gemeenten sturen de burger met klachten
ook al eens door naar de politie, wat de verwarring in deze gevallen vergroot. Klachten gaan
ook over de lange termijn tussen de aanvraag van de adreswijziging bij de gemeente en de
uiteindelijke controle door de politie. Dit zou evenwel geen gevolg voor de burger mogen
hebben omdat de datum van aanvraag van de adreswijziging bij de gemeente ook de datum van
effectieve inschrijving in het bevolkingsregister betekent.
Het komt voor dat burgers verkeerdelijk verwachten dat de politie een afspraak zal maken
omdat hun telefoonnummer door de gemeente werd genoteerd. Wijkagenten gaan daar meestal
niet op in en gebruiken deze contactnummers enkel om na al of niet vruchteloze controles bij
de burger na te gaan wanneer deze thuis zou kunnen worden aangetroffen.
Burgers zijn in het algemeen minder tevreden over het moment van de politionele controle, wat
niet onlogisch lijkt aangezien wijkagenten er meestal naar streven om onaangekondigde
controles uit te voeren, zoals voorgeschreven. In mindere mate zijn er klachten over de attitude
van de wijkagent.
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135.De occasionele eerder negatieve reacties op de woonstcontroles zijn de enige feedback die
de politie over de uitgevoerde woonstcontroles ontvangt. Indien de politiezones geen klachten
ontvangen, veronderstellen ze maar al te gemakkelijk dat er zich geen problemen voordoen bij
de uitvoering van de woonstcontroles. Het proactief inwinnen van een perceptie van de burger
over de uitgevoerde woonstcontrole werd nergens vastgesteld.
6.3.

Samenlevingsgericht

136.Het bevolkingsregister is een instrument dat beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte
om snelle betrouwbare informatie over de bevolking beschikbaar te hebben en de identificatie
te vereenvoudigen van de personen die verblijven op het grondgebied van de gemeente en om
de bevolking te kennen. Bovendien merkt de Raad van State terecht op dat ook de rechten van
derden in het gedrang kunnen komen wanneer de informatie in het bevolkingsregister niet
overeenkomt met de realiteit.
Vrijwel alle partijen verkiezen de woonstcontroles te laten uitvoeren door de politiediensten
o.a. omdat een politie-uniform en het erbij horende gezag gemakkelijker deuren opent en
politieambtenaren beter uitgerust en opgeleid zijn om bij een gebeurlijk onveilige situatie op te
treden. Bijna alle politiechefs vinden het hoofdzakelijk een middel om de wijk te kennen.
137.Niettegenstaande een groot aantal wijkagenten zich dagelijks uitsluitend aan deze taak
wijdt, kunnen slechts enkele politiezones een concrete inschatting voorleggen van de werklast
die ermee gepaard gaat en kan dus globaal niet worden geëvalueerd of deze taak in een
evenwichtige verhouding staat t.o.v. andere (kern)taken.
138.Tijdens de woonstcontrole zouden ook vaststellingen kunnen worden gedaan in het raam
van fraudebestrijding. Dit blijkt in de praktijk evenwel onvoldoende te gebeuren wegens
tijdgebrek en het ontbreken van kennis en middelen. Sommige wijkagenten stellen bovendien
dat het voeren van fraudeonderzoeken de vertrouwensrelatie tussen de wijkagent en de burger
schaadt. De vraag rijst of dit echt wel een probleem vormt en waarom aan een wijkagent
daarom geen repressieve opdrachten toegewezen zouden kunnen worden.
139.Onder het motto dat wijkwerk maatwerk moet zijn, blijkt de praktische uitvoering van de
woonstcontroles op het terrein te verschillen van wijk tot wijk en van wijkagent tot wijkagent.
Ook per gemeente kunnen de werkwijzen afwijken, gelet op de per gemeente verschillende
procedures of verwachtingen.
De politiediensten zelf vinden de verschillen niet altijd een probleem, al zorgen verschillende
werkwijzen tussen de gemeenten wel voor onduidelijkheid bij de verhuizende burger en de
politieambtenaren. Door deze verschillen komt het voor dat de burger niet steeds op dezelfde
wijze wordt behandeld. In slechts één politiezone werd het initiatief genomen om de
werkwijzen te standaardiseren en te vereenvoudigen over de gemeenten heen.
140.Er konden in mindere mate integriteitsproblemen worden gevonden bij politiemedewerkers
zelf, zoals: het uitvoeren van fictieve of valse inschrijvingen, omkoping, het plegen van
valsheid in geschrifte en de verkoop van postbusadressen. Geldgewin of het belang van familieen vriendenrelaties blijken hiervoor de motieven. Slechts anekdotisch zijn er ook
politiemedewerkers die zelf niet in orde zijn met hun hoofdverblijfplaats.
141.Uit dit onderzoek blijkt dat, ondanks het bestaande wettelijk kader, de richtlijnen,
opleidingen en toelichtingen, zowel de verantwoordelijken van de diensten bevolking als de
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leden van de politiediensten stellen dat het hen aan duidelijkheid ontbreekt over o.a. de
interpretatie van de regelgeving, de modaliteiten van de praktische uitvoering of de
opportuniteit van bepaalde bijkomende opdrachten tijdens de woonstcontrole. Gegeven het
groot aantal woonstcontroles die jaarlijks worden uitgevoerd, valt dit probleem niet te
verwaarlozen. Voor een aantal aspecten zullen duidelijkere richtlijnen een oplossing kunnen
brengen, voor andere zal het eerder zaak zijn om de politiemedewerkers nog verder te
informeren en op te leiden.
142.Als politiechefs stellen dat ze door de woonstcontroles de bevolking leren kennen en
politionele informatie inzamelen in het belang van de algehele politiefunctie, dan blijkt in de
praktijk dat de uitvoering hiervan met haken en ogen aan elkaar hangt en niet kan leiden tot het
verhoopte resultaat.
De actuele werkwijzen op het terrein bestaan uit een lappendeken van praktijken waarbij
politiezones ingezamelde gegevens niet stockeren, stockeren in bestaande, aangemelde
databanken zoals ISLP of ANG, maar ook in afzonderlijke fardes, afzonderlijke databanken,
manuele fichesystemen of in persoonlijke boekjes van de wijkagenten. Het ontbreekt op het
terrein aan eenvormige, performante en wettelijke systemen om dergelijke persoons- en
wijkgebonden informatie efficiënt bij te houden. Gegeven bovendien de vaststellingen dat er
slechts anekdotisch systemen in plaats zijn gesteld om de verworven kennis over de bevolking
consulteerbaar te houden voor bestaande of later toetredende collega’s, lijkt het kennen van de
wijk beperkt tot wat er door de huidige, dienstdoende wijkagent kon worden verworven en
onthouden. Het verloop van medewerkers zorgt voor een bijkomende moeilijkheid in dit
verband.
143.Het nieuw voorgestelde wettelijk kader voor de politionele databanken biedt de
politiezones geen mogelijkheid om wijkgebonden informatie systematisch op te slaan en te
beheren.
144.Politiediensten hebben bij de vaststellingen van “niet-woonst” de mogelijkheid om een PV
op te stellen. Deze PV’s worden in de ANG gevat, waardoor het mogelijk is om burgers die
valse aangiften van hoofdverblijfplaats doen, te detecteren bij een nieuwe aanvraag.
6.4.

Resultaatgericht

145.Resultaatgericht werken bij de controles van de hoofdverblijfplaats houdt voor
politiediensten in dat ze de door de gemeente gevraagde woonstcontroles binnen een voor de
gemeente aanvaardbare termijn uitvoeren en terug overmaken. Een aantal politiediensten volgt
via het bijhouden van een register van de briefwisseling de uitvoeringstermijnen op, zij het in
beperkte mate.
146.Het is tevens moeilijk na te gaan of de politie ter zake efficiënt werkt, want slechts een
beperkt aantal politiezones is in staat om de aan deze opdracht bestede capaciteit correct in te
schatten. Nochtans verschilt de werklast inzake woonstcontroles heel erg tussen en intern de
politiezones. Aangezien dit een van de hoofdtaken is van de wijkagenten en er veel tijd aan
wordt besteed, roept het vragen op dat slechts een minderheid van de korpschefs kan aangeven
hoeveel capaciteit aan deze taak wordt besteed.
147.Wijkagenten ervaren een spanningsveld wat de beschikbare tijd voor woonstcontroles
versus andere politionele opdrachten betreft. In de meeste politiezones worden de wijkagenten
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ook voor andere niet-wijkgebonden taken ingezet. Verder nemen de te nemen maatregelen
steeds meer capaciteit in. Het feit dat in de meeste politiezones concrete, meetbare
doelstellingen en capaciteitsopvolging ontbreken, laat niet toe om uit te maken of de taken
woonstcontrole in een evenwichtige verhouding staan ten opzichte van andere kerntaken.
6.5.

Medewerkersgericht

148.Er werd vastgesteld dat in de meeste politiezones geen interne richtlijnen zijn voor de
uitvoering van de woonstcontroles, maar niet elke wijkagent stelt nood te hebben aan of
geholpen te zullen worden met richtlijnen.
Politiemedewerkers verwachten wel meer structureel overleg met de dienst bevolking om de
verwachtingen van de gemeente inzake woonstcontroles te kennen, te kunnen bespreken en in
voorkomend geval ook disfuncties te kunnen aankaarten.
De nood aan een goede samenwerking tussen de dienst bevolking van de gemeente en de lokale
politie werd tevens benadrukt in de bijlage bij de ministeriële omzendbrief van
30 augustus 2013 met betrekking tot de “best practices - het adequaat bijhouden van de
bevolkingsregisters & de preventie en bestrijding van fictieve domiciliëringen”.
149.Medewerkers vragen ook een aangepaste, concrete en tijdige opleiding. In voorkomend
geval stellen ze nood te hebben aan een opleiding met praktijkvoorbeelden in een politioneel
kader, die de beperkingen en mogelijkheden van de door hen uitgevoerde controles behandelt.
Zeker wat domiciliefraude betreft, beweren medewerkers niet over de nodige kennis en
vaardigheden te beschikken. Bovendien worden wijkagenten nu niet allen tijdig opgeleid want
vaak wordt de opleiding wijkagent gevolgd nadat men reeds een periode werkzaam is op het
terrein. Het is daar, in de dagelijkse praktijk, dat ze veelal de opdracht woonstcontrole aanleren.
Deze ‘training on the job’ gebeurt niet altijd in goede omstandigheden. Leidinggevenden
hebben vaak de intentie om een nieuwe wijkagent gedurende een periode samen met een
ervaren collega op pad te laten gaan, maar om tal van redenen (budget, capaciteit, organisatie)
wordt dit doel vaak niet gehaald.
In één van de “best practices” waarvan hierboven sprake, die bijeengebracht zijn in de
ministeriële omzendbrief van 30 augustus 2013, wordt de opleiding van de lokale politie erkend
als één van de pijlers van de preventie van domiciliefraude.
150.Medewerkers melden dat zij nood hebben aan voldoende tijd voor de uitvoering van deze
opdracht. De vraag naar andere of meer materiële middelen verschilt naargelang de politiezone
en gaat van het hebben van een dienst-gsm tot de beschikking over een dienstvoertuig.
151.Verder is er weinig controle op de effectiviteit van de werking. In een aantal politiezones
controleren leidinggevenden de motivering voor negatieve adviezen na een woonstcontrole
maar omdat deze opdracht dagelijks zo veel uitgevoerd wordt, is het voor leidinggevenden niet
steeds mogelijk om alle geformuleerde adviezen te controleren en in een aantal zones
controleren leidinggevenden helemaal niets.
Er is in de meeste politiezones weinig terugkoppeling over de individuele werkwijze bij het
uitvoeren van woonstcontroles naar de politieambtenaar in kwestie, wat er ook voor zorgt dat
de wijkagenten in de praktijk een grote werkvrijheid ervaren. Er zijn wijkagenten die dit gebrek
aan sturing eerder als een probleem ervaren en een terugkoppeling over hun eigen werking
verwachten.
36

152.De korpsleiding is meestal tevreden over het werk van de wijkagenten maar aangezien er
door de leidinggevenden slechts een beperkte planning en opvolging is van de uitvoering van
deze opdrachten op het terrein, lijkt de tevredenheid hoofdzakelijk gebaseerd op het gevoel, de
intuïtie en de afwezigheid van klachten.
7.

ALGEMENE CONCLUSIE

153.Gemiddeld veranderen per jaar meer dan 500 000 personen van adres. Op twee
uitzonderingen na, vertrouwen alle gemeenten de onderzoeken naar die adreswijzigingen toe
aan de lokale politie. De gemeenten vragen, in tegenstelling tot de bepalingen van de Algemene
onderrichtingen, ook niet steeds een controle, waardoor sommige adreswijzigingen voor de
politie onder de radar blijven.
Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeentelijke overheden en de burgers over het algemeen
tevreden zijn over de wijze waarop politieambtenaren deze woonstcontroles uitvoeren. Ook
politiechefs zelf zijn meestal tevreden over het optreden van hun wijkagenten. Dit gevoel van
tevredenheid bij de korpschefs kan slechts beperkt worden onderbouwd en is hoofdzakelijk
gebaseerd op het geringe aantal klachten in verhouding tot het aantal woonstcontroles.
Dit gunstig resultaat is evenwel bijna nergens het gevolg van een planmatige, doordachte
aanpak maar wordt meestal bereikt via de individuele inzet van de wijkagenten op een
routinematige wijze met slechts een beperkte capaciteitsopvolging, structurele opvolging of
bijsturing vanwege de politieleiding.
Gemeentelijke diensten leggen soms bijkomend beslag op de politiecapaciteit wanneer ze naar
aanleiding van een woonstcontrole extra opdrachten geven in het domein van stedenbouw of
vragen om de huis- of busnummering te controleren. Sommige gemeenten gaan zelfs zover dat
ze de woonstcontrole niet alleen een opdracht vinden voor de politie maar bovendien ook aan
de wijkagent vragen om een eindbeslissing te nemen, terwijl hij volgens de onderrichtingen
slechts een advies moet verstrekken.
154.De burger verwacht zo snel mogelijk te worden ingeschreven op zijn nieuw adres. Volgens
de Algemene onderrichtingen zou daarover binnen de acht werkdagen na zijn aanvraag moeten
worden beslist. In de praktijk blijkt dat deze termijn bijna nergens wordt gehaald en er meestal
een maand voor nodig is. Er blijken slechts in een beperkt aantal zones initiatieven te worden
genomen om deze langere uitvoeringstermijn te verkorten door bijvoorbeeld de correspondentie
tussen politie en gemeente te digitaliseren.
155.De Algemene onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken dienen voor de
politiepraktijk geconcretiseerd te worden. Daarvoor zijn er slechts zelden actuele formele
richtlijnen beschikbaar in de korpsen. De mondelinge overlevering van wijkagent op wijkagent
concretiseert meestal de wijze waarop de woonstcontroles in de zone moeten worden
uitgevoerd, maar door de lokale verscheidenheid wordt er overal te lande op diverse wijzen
gewerkt en kan er moeilijk worden gesproken van een gelijkwaardige dienstverlening.
156.Zowel politiechefs als verantwoordelijken van de gemeentelijke diensten zijn van mening
dat de woonstcontroles een opdracht bij uitstek zijn voor de lokale politie. Naast het faciliterend
karakter verleend door het gezag van de arm der wet ziet de politie er zelf ook een opportuniteit
in om de bewoners in de wijk te leren kennen in het belang van de uitvoering van de
functionaliteit wijkwerking. Opdat er werkelijk sprake zou kunnen zijn van dit laatste,
ontbreken op het terrein evenwel de nodige tools, een systematische aanpak en een wettelijke
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basis. In de praktijk lijkt het kennen van de wijk dan meestal ook beperkt te zijn tot wat er door
de huidige, dienstdoende wijkagent kon worden verworven.
157.Politiediensten controleren gewoonlijk, maar niet steeds, elke individuele burger in de
ANG bij zijn individuele aanvraag tot het vestigen van de hoofdverblijfplaats. De ANGcontroles naar aanleiding van de vraag tot verandering van verblijfplaats gebeuren in het raam
van de opdrachten van bestuurlijke politie en het zou ook maatschappelijk niet meer aanvaard
worden dat een wijkagent zonder meer een woonstcontrole uitvoerde bij een burger zonder te
weten dat deze mogelijk (internationaal) geseind staat en eigenlijk gearresteerd had moeten
worden. De ANG-controle is verder ook voor de veiligheid van de wijkagenten relevant.
158.De noodzaak van het hebben van toegang tot de woonst van de aanvrager wordt door alle
partijen als vrij evident beschouwd en door sommigen zelf onontbeerlijk geacht voor een
gedegen woonstcontrole, maar is niet afdwingbaar. In de praktijk blijkt deze toelating wel eens
minder expliciet te worden gevraagd, maar dit is blijkbaar geen groot probleem voor de burger
want slechts een minderheid vond de uitgevoerde woonstcontrole een inbreuk op zijn privacy.
Maar de burger kan ook moeilijk anders dan de politieambtenaar tot zijn woning toelaten, wil
hij zijn woonst bewijzen. De vigerende wetgeving en de onderrichtingen hanteren immers het
uitgangspunt dat de burger zijn hoofdverblijfplaats moet bewijzen en hij ipso facto de
controlerende ambtenaar in de woning moet binnenlaten om hem de controle te laten
verrichten. De burger wordt zo onrechtstreeks onder dwang gezet zonder dat dit bij wet is
voorzien of zijn toestemming daartoe formeel moet worden opgenomen.
8.

AANBEVELINGEN

159.Het VCP beveelt aan dat:


alle betrokken diensten specifiek aandacht zouden hebben voor de aanpassingen die ter
zake nodig zouden kunnen blijken, in het bijzonder wat bepaalde bepalingen van de MFO3 betreft, ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe art. 44 WPA;



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



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



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



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



er bij de gemeentelijke overheden op aangedrongen wordt om gestandaardiseerde en
verbeterde werkprocessen (weer) op te nemen in geactualiseerde formele richtlijnen in
uitvoering van een gebeurlijk nog op te stellen of te actualiseren gemeentelijke
verordening;
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in overleg met de gemeentelijke diensten de uitvoeringstermijnen worden verkort door
middel van een digitale overdracht van de opdrachten en de resultaten van de
woonstcontroles tussen de gemeentelijke diensten en de politie;



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



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



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



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



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



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



in het belang van de strijd tegen domiciliefraude de politiediensten bij een vermoeden of
concrete aanwijzingen van fraude steeds een proces-verbaal of een RIR opstellen, al naar
gelang van de situatie (zoals in herinnering gebracht in de COL 17/2013).
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BIJLAGE 1: ONDERZOEKSVERLOOP
In 2007 werd bij het Comité P een dossier geopend naar domiciliëringen maar dat werd niet
echt in gang gezet en werd uiteindelijk pas in 2010 hervat (en herdacht) door wijzigingen die
zich hadden voorgedaan op het niveau van het Vast Comité P en van de Dienst Enquêtes P.
Tegelijkertijd hadden verscheidene leden van de parlementaire begeleidingscommissie, van
hun kant, te kennen gegeven dat ze dergelijk onderzoek gerealiseerd wensten te zien (cf. onze
vergadering met de parlementaire begeleidingscommissie van 19 maart 2010).
2010
In het voorjaar 2010 werd een onderzoeksopzet met bijhorend methodologisch stappenplan
aan het Vast Comité P voorgelegd. Dit stappenplan hield in dat in eerste instantie de reeds
beschikbare interne en externe bronnen zouden worden geanalyseerd, de bij het Comité P
beschikbare dossiers zouden worden doorgenomen, er een burgerbevraging zou plaatsvinden,
de lokale overheden zouden worden bevraagd, een terreinfase in de politiezones zou
plaatsvinden en een juridische analyse zou worden uitgevoerd. Alle vaststellingen zouden dan
in een eindrapport worden verwerkt. Al deze onderzoeksfasen werden ook effectief
uitgevoerd.
Dit onderzoeksvoorstel werd op 27 mei 2010 door het Vast Comité P goedgekeurd.
Om als instelling een steekproef bij het rijksregister te kunnen verkrijgen, moet een akkoord
worden verkregen van de Privacycommissie en moet de verwerking van deze gegevens ook
worden aangegeven bij de Privacycommissie. Alle inlichtingen van deze verwerking worden
opgenomen in het openbaar register van de Privacycommissie, dat elke burger online kan
raadplegen.
Aangezien de externe bevraging van de burgers in het onderzoeksopzet centraal stond, moest
in eerste instantie werk worden gemaakt van deze goedkeuring van de Privacycommissie.
Begin oktober 2010 werd aan de Privacycommissie een gemotiveerde vraag overgemaakt
voor het bekomen van een steekproef uit het rijksregister. In november 2010 ontvingen
onderzoekers dit juridisch onderbouwd positief advies, alsook enkele beperkingen wat betreft
de bewaartermijnen van persoonsgegevens en de draagwijdte van de machtiging. Dit laatste
houdt in dat de Privacycommissie meent dat bepaalde persoonsgegevens (zoals
gezinssamenstelling) voor het Comité P niet noodzakelijk zijn om de toezichtsopdrachten uit
te voeren. Ter zake werd vervolgens aan het Vast Comité P gerapporteerd.
De controles hoofdverblijfplaats worden door de lokale politiediensten in opdracht van de
lokale besturen uitgevoerd. Gezien de aard van de opdracht hadden onderzoekers op
19 oktober 2010 een gesprek met HCP Van Nuffel, toenmalig korpschef van de politiezone
Damme/Knokke-Heist en toenmalig voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie
(VCLP). Dit gesprek verduidelijkte de werking in deze politiezone en de initiatieven van de
VCLP omtrent deze controles door politie.
Omdat literatuuronderzoek verduidelijkte dat niet elke gemeente per definitie deze opdracht
aan de lokale politie toewijst/moet toewijzen, werd ervoor geopteerd om via een korte mail
aan de korpschefs na te gaan in welke korpsen deze opdracht op vraag van de gemeente wordt
uitgevoerd. Het zou verloren capaciteit zijn de gemeenten waar dit niet gebeurt in de externe
bevraging van burgers te betrekken.
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2011
Na de goedkeuring door de Privacycommissie maakten onderzoekers in het voorjaar 2011
verder werk van de aangifte van de verwerking van deze gegevens voor het openbaar register
van de Privacycommissie. Deze aangifte overstijgt dit toezichtsonderzoek en gebeurde voor
het geheel aan toezichtsonderzoeken van het Comité P.
De te versturen vragenlijsten met begeleidende brieven werden intussen verder voorbereid.
Hiervoor werd ook contact opgenomen met het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding om na te gaan op welke wijze in de vragenlijst correct gepolst kan worden
naar mogelijk racistische gedragingen van politiemedewerkers.
In september 2011 werd deze aangifte aan de Privacycommissie overgemaakt. Op
6 oktober 2011 ontving het Comité P een brief van de Privacycommissie waarin werd
meegedeeld dat de aangifte met de benaming “Bevolkingsbevragingen in het raam van
toezichtsonderzoeken Comité P” werd gepubliceerd in het openbaar register van de
commissie.
De volgende stap voor het bekomen van de steekproef via het rijksregister bestond uit het
voorleggen van de noodzakelijk bij de Privacycommissie bekomen goedkeuringen en de
ontvangst van een offerte voor deze steekproef. Eind december kon aan het Vast Comité P
een bestelbon bij het rijksregister worden voorgelegd.
2012
Eind januari 2012 ontvingen onderzoekers per kantschrift de ondertekende bestelbonnen.
Deze bestelbonnen werden op 27 januari 2012 per mail overgemaakt aan de contactpersoon
bij de FOD Binnenlandse Zaken- Instellingen en bevolking- rijksregister- Externe Relaties.
De gegevens waren uiteindelijk beschikbaar op 26 maart 2012.
Om te voldoen aan de opgelegde voorwaarden door de Privacycommissie, namelijk het
beperkt bijhouden van de gegevens gedurende 2 jaar, werden de gegevens op de server
geplaatst met een beperkte gebruikerstoegang. De basiscd-rom werd geplaatst in de brandkast
van de DG Dienst Enquêtes P. Deze veiligheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de
gegevens van het rijksregister maar op een beperkt aantal plaatsen terug te vinden zijn en op
26 maart 2014 allemaal kunnen worden verwijderd.
Na een eerste overzicht van de verkregen 1500 adressen waar recentelijk gezinshoofden
werden ingeschreven, viel het de onderzoekers op dat er ook minderjarigen als gezinshoofd
werden ingeschreven. Een eerste detailanalyse van deze gevallen drong zich op. In de
gevraagde steekproef bij het rijksregister troffen we ook personen aan die werden
ingeschreven in een asielcentrum of bij de diensten van het OCMW. Deze laatste groep viel
op doordat een paar adressen meer dan een paar keer voorkwamen. De vraag rees in welke
mate politiediensten de inschrijving van personen die worden afgevoerd naar een asielcentrum
of personen die bij het OCMW een referentieadres krijgen daadwerkelijk gaan controleren.
Om meer zicht te krijgen op deze gevallen, namen onderzoekers contact op met de korpschef
van de politiezone KASTZE die een asielcentrum op haar grondgebied heeft. Op
29 maart 2012 hadden onderzoekers een onderhoud met de korpschef van de zone KASTZE.
Dit gesprek verduidelijkte dat het niet opportuun is om vragenlijsten naar referentieadressen
of asielcentra te versturen, wat het aantal te versturen vragenlijsten terugbracht tot 1416.
De vragenlijsten en begeleidende brieven werden zowel naar inhoud als naar lay-out
afgewerkt en vertaald in de drie officiële landstalen. Er werd contact opgenomen met Bpost
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voor de vereiste lay-out van de enveloppen en het ontwerp van de maxiresponse, het systeem
voor de retourenveloppen en bijhorende facturatie. Op 3 april 2012 werd de goedkeuring
ontvangen van Bpost in verband met het maxiresponsecontract.
Op 4 april 2012 werd het adressenbestand overgemaakt aan de drukkerij van de Kamer van
volksvertegenwoordigers om de enveloppen te drukken. Op 5 en 6 april 2012 werden alle
vragenlijsten en brieven gedrukt in een door de onderzoekers gevraagde volgorde, dit om het
verzenden te vergemakkelijken.
Op maandag 16 april 2012 werden alle vragenlijsten verstuurd en werd aan de drukkerij
gevraagd om alle persoonsgegevens van haar computers te verwijderen.
Op de begeleidende brief werden contactgegevens vermeld waarop de burgers meer uitleg
konden krijgen. De onthaalmedewerkers Comité P werden hiervan op de hoogte gebracht,
zodat zij de burger met de onderzoekers konden doorverbinden. In totaal ontvingen we
16 telefoontjes en 2 mails.
Op 18 april 2012 werden onderzoekers gecontacteerd door de Dienst Intern Toezicht van de
politiezone RIHO met de vraag of het klopte dat het Comité P inzake het toezichtsonderzoek
domiciliëringen een enquête verstuurd had. Een burger had hierover zijn wijkagent
geïnterpelleerd die op zijn beurt de informatie had doorgegeven aan de Dienst Intern
Toezicht.
Na overleg met de DG Dienst Enquêtes P werd aan het raadslid gevraagd of het niet
opportuun zou zijn om een nieuwsflash te verspreiden via de website Infozone. Hiervoor werd
het akkoord gegeven en op 19 april 2012 verscheen deze nieuwsflash op dit door de
politiediensten veel gebruikt informatiekanaal.
Voorbereidend onderzoek maakte duidelijk dat het bij de politiediensten een courante praktijk
is om naar aanleiding van de controles hoofdverblijfplaats de burgers te raadplegen in de
ANG. Om een zo volledig beeld van het uitgevoerde politiewerk te krijgen, moet hiermee dus
rekening worden gehouden in het toezichtsonderzoek.
Om dit te analyseren, dienen onderzoekers te beschikken over de gegevens over de
raadplegingen ANG (logging) in de behouden 12 politiezones. De inschrijvingsdatum van de
1500 natuurlijke personen in de steekproef situeert zich tussen 30/11/2011 en 16/03/2012. Het
rijksregister registreert de datum waarop de personen hun adreswijziging hebben aangevraagd
bij de gemeente. Per definitie wordt politiewerk ook na deze inschrijvingsdatum uitgevoerd.
De nodige logginggegevens situeren zich tussen 15/11/2011 en 1/06/2012, moment van
aanvraag van deze gegevens bij de federale politie. De extractie van deze gegevens moest
gebeuren op basis van de naam, aangezien de verkregen steekproef rijksregister geen
rijksregisternummers bevatte.
Onderzoekers ontvingen in de periode 25/06/2012 – 28/06/2012 de 12 gevraagde databanken
met de logginggegevens van de betreffende zones.
Eind augustus 2012 werd een uitbreiding van deze gegevens gevraagd omdat onderzoekers
niet beschikten over de raadplegingen ANG die via de link in het rijksregister gebeuren.
In de periode mei – december 2012 werd voor de twaalf politiezones reeds een summiere
analyse gemaakt van de in hun politiezone ingeschreven populatie, de resultaten van de door
burgers overgemaakte vragenlijsten, de raadpleging van de ANG en de beschikbare gegevens
in de databank van het Comité P. Deze dienden ook als input voor de verdere voorbereiding
van de terreinfase. Per niveau in de politieorganisatie, leidinggevend (korpschef,
verantwoordelijke officier of middenkader) of uitvoerend (wijkagenten), werd een vragenlijst
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uitgewerkt om uniformiteit tussen de Nederlandstalige en de Franstalige onderzoeksploeg te
garanderen.
De terreinfase in de 12 politiezones startte op 20 december 2012 en werd uitgevoerd door
4 commissarissen-auditors, 2 Nederlandstalige en 2 Franstalige.
2013
De terreinfase liep van 20 december 2012 tot en met 18 april 2013. In elke politiezone werd
apart gesproken met zowel leidinggevenden als wijkagenten. Er werd gekozen voor
focusgesprekken, zodat meerdere personen op eenzelfde moment kunnen worden gehoord.
Deze werkwijze komt voor de politiemedewerkers ook minder bedreigend over.
Onderzoekers dienen bij de planning van deze gesprekken ook rekening te houden met de
dienstplanningen binnen de politiezones. Het bijeenbrengen van meerdere medewerkers op
eenzelfde moment vergt van de politiezones planning en het vrijmaken van capaciteit.
Op 11 februari 2013 werden de burgemeesters van de 31 betrokken gemeenten aangeschreven
met de vraag of er een interview mocht plaatsvinden met de verantwoordelijke van de dienst
bevolking over diens tevredenheid wat betreft de uitvoering van de controles
hoofdverblijfplaats door de politie.
De gesprekken met de hoofden dienst bevolking of/en hun medewerkers vonden plaats tussen
28 mei 2013 en 11 juli 2013.
Voor elke politiezone werd vervolgens een eindrapport opgesteld waarvan een ontwerp aan de
korpschef werd overgemaakt in de periode juli-augustus 2013. Zij hadden de mogelijkheid om
eventuele opmerkingen over te maken voor 25 september 2013. Hierna werd gestart met de
redactie van het eindverslag. Dit eindverslag integreert de resultaten van de analyses en de
resultaten van de terreinfase in de 12 politiezones, getoetst aan een gedetailleerde juridische
analyse opgesteld door twee medewerkers van de Dienst Enquêtes P.
Op 3 december 2013 stuurde het Vast Comité P een brief aan HCP Brabant, voorzitter van de
VCLP met de vraag of er sinds het najaar 2010, het moment dat onderzoekers een gesprek
met zijn voorganger hadden, door de VCLP nog nieuwe initiatieven omtrent controles
hoofdverblijfplaats werden genomen.
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BIJLAGE 2: BEVRAGING KORPSCHEFS
De controle van de hoofdverblijfplaats is een opdracht die de lokale politiezones op vraag van
de bestuurlijke overheden uitvoeren. Het politielandschap telt momenteel 195 lokale
politiezones. Het was in eerste instantie wenselijk om een overzicht te maken van de
politiezones die deze taak effectief in opdracht van de bestuurlijke overheden uitvoeren.
Om dit beeld voor de lokale politiekorpsen zonder te veel tijdverlies te bekomen, werden via
de e-mailadressen van de korpschefs twee vragen verstuurd, waarop kort JA of NEEN diende
te worden geantwoord. De eerste vraag was of de gemeentelijke overheid (overheden) de
politiediensten vraagt voor het uitoefenen van deze opdracht (eenvoudige opzoekingen,
grondig onderzoek, bezoek ter plaatse, …) bij de uitvoering van de controles
hoofdverblijfplaats. Met de tweede vraag werd nagegaan of de politiezone die opdracht ook
werkelijk (geheel of ten dele) uitvoert. Deze mail werd op 16 december 2010 aan de
korpschefs gestuurd.
Van de 195 politiezones beantwoordden er 154 onze per mail verstuurde vragen. Verder
maakten 3 politiezones waarvoor we geen antwoord kregen deel uit van de 12 onderzochte
politiezones. Voor de overige 38 politiezones waarvoor we geen antwoord kregen, werd via
de respectieve websites van de gemeente nagegaan of zij de burger informeren over het
gegeven dat de wijkagent zal langskomen voor de verificatie van de hoofdverblijfplaats.
De 157 politiezones waarvoor we de antwoorden uit eerste hand hebben, bevestigen dat ze de
controles hoofdverblijfplaats in opdracht van de gemeentelijke overheden uitvoeren.
Sommige korpschefs vermelden de volgens hen wettelijke basis van deze opdracht. Zij
vermelden in hun antwoordmail verschillende gronden, zoals ‘de richtlijnen van
1 december 2006 betreffende de vereenvoudiging van sommige administratieve taken van
politie’, de wet op het bevolkingsregister van 19 juli 1991 ook verwijzend naar art. 5 en 7 van
het KB van 16 juli 1992 en de instructies van 1 juli 2010. Een korpschef stelt deze opdracht
op eigen politioneel initiatief uit te voeren, een politiezone antwoordde negatief op de vragen
maar uit andere toezichtsonderzoeken blijkt dat zij wel degelijk de woonstcontroles in
opdracht van de bestuurlijke overheden uitvoeren. Een derde korpschef antwoordde in eerste
instantie negatief op beide vragen, om te vermijden dat de effectieve uitvoering van deze taak
in zijn politiezone als een disfunctie ten overstaan van de richtlijnen met betrekking tot de
administratieve vereenvoudiging van de administratieve taken voor politie zou worden
aanzien.
Er zijn twee politiezones, meergemeentezones, die deze taak gedeeltelijk uitvoeren. Er is de
politiezone DEMERDAL, waar in de gemeente SCHERPENHEUVEL-ZICHEM een
ambtenaar van de dienst bevolking het volledige onderzoek uitvoert. De politie krijgt
tweemaandelijks een listing van de nieuwe inwoners, die dan worden gecontroleerd in CWR
(Centraal Wapenregister) en ANG (Algemene Nationale Gegevensbank). De geseinde
personen worden dan uitgenodigd op de politiepost voor afhandeling van het dossier. De
korpschef heeft aan de gemeente gevraagd om de controles hoofdverblijfplaats te laten
gebeuren door de politie, maar daar werd niet op ingegaan. De korpschef verwijst hiervoor
naar de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2007. Ook de
korpschef van de politiezone GERMINALT meldt dat hij voor één van de gemeenten,
namelijk GERPINNES, geen woonstcontroles moet uitvoeren.
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Voor de 38 politiezones waarvoor we geen antwoord ontvingen, is er op de website van de
gemeente of van één van de gemeenten indien het een politiezone met meerdere gemeenten
betreft, een vermelding van een politiecontrole naar aanleiding van de vaststellingen
hoofdverblijfplaats.
We kunnen dus concluderen dat de bestuurlijke overheden in bijna alle gemeenten aan de
lokale politie vragen om de controles hoofdverblijfplaats uit te voeren.
Meerdere korpschefs voegden bij het antwoord op de twee vragen nog heel summier
informatie over de werkwijze in hun politiezone toe. Sommigen vermeldden de interne
werkwijze, anderen de wetgeving die deze taak aan de politie toewijst of koninklijke besluiten
die deze opdracht als een van de basistaken voor wijkinspecteurs vermelden. De verscheiden
inhoud van deze spontane antwoorden duidt reeds op de verschillende aanpak door
politiediensten en uiteenlopende interpretaties van de basisrichtlijnen ter zake.

De aan de korpschefs verzonden mail:
Geachte Mevrouw, Mijnheer de Korpschef,
Op vraag van de vaste commissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers belast met
de begeleiding van het Comité P werd een toezichtsonderzoek geopend naar de wijze
waarop politiediensten gebeurlijk een onderzoek voeren voorafgaand aan de inschrijving
van natuurlijke personen in het bevolkingsregister.
De gemeentebesturen die hierin de verantwoordelijkheid dragen, doen soms een beroep
op politiediensten voor eenvoudige opzoekingen of een grondig onderzoek. Om hierover
een globaal overzicht te kunnen opmaken, hadden wij van u graag vernomen:
Of uw gemeentelijke overheid (overheden) uw diensten in dit kader solliciteert voor het
uitoefenen van eender welke opdracht zoals: eenvoudige opzoekingen, grondig
onderzoek, bezoek ter plaatse, … JA/NEEN
Of uw zone dergelijke opdracht(en) ook werkelijk (geheel of ten dele) uitvoert JA/NEEN
In deze fase van het onderzoek volstaat uw antwoord op bovenstaande vragen. In een
later stadium is het mogelijk dat u nog gecontacteerd wordt om meer toelichting te
verstrekken over de werkwijze binnen uw zone.
Gelieve uw antwoorden voor eind 2010 te willen overmaken aan commissaris-auditor Ilse
Goegebeur van de Dienst Enquêtes P, via e-mail: ilse.goegebeur@comitep.be.
Met dank en de meeste hoogachting,
E. Dejehansart,
Vast lid Comité P
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BIJLAGE 3: METHODOLOGIE VAN DE STEEKPROEF
Doel van de bevraging
Het doel van de externe burgerbevraging was het bekomen van precieze informatie over de
manier waarop de politiediensten de aanvragen tot inschrijving hoofdverblijfplaats
controleren en hoe de gecontroleerden dit ervaren, wat we gewoonlijk niet weten. De loutere
informatieverzameling over deze woonstvaststellingen bij de politiediensten zelf zou te veel
de nadruk gelegd hebben op het intern proces ter zake en mogelijk “sociaal wenselijke”
antwoorden opgeleverd hebben. Via de bevraging van de burger kon aldus niet alleen zicht
worden gekregen op het feit of de politie al dan niet een woonstcontrole ter plaatse uitvoerde
maar kon eveneens bericht worden over waardevolle aanwijzingen in verband met:
a. de reële uitvoering van onderzoeksopdrachten bij de verandering van
hoofdverblijfplaats;
b. bij bezoek ter plaatse, de manier waarop politieambtenaren deze controles uitvoeren;
c. de perceptie van de bevolking met betrekking tot deze onderzoeksdaden.

de

De via deze bevraging bekomen resultaten waren een input voor het terreinbezoek aan de
politiezones.
Aangezien het onmogelijk was om alle politiezones op het terrein te gaan controleren, moest
een steekproef van politiezones worden bepaald.
Criteria van de steekproef
De controle-eenheid voor dit onderzoek waren de “huishoudens” ongeacht het aantal personen
waaruit ze bestaan. Een wijkagent zal de controle per aanvraag wijziging hoofdverblijfplaats
uitvoeren en deze gebeurt per huishouden. De enquêtes werden verstuurd naar huishoudens
die zich recent hadden ingeschreven in hun respectieve gemeente. Hiervoor waren de
gegevens van de gezinshoofden nodig.
Om een representatief beeld te krijgen van het politiewerk bij het vaststellen van de
hoofdverblijfplaats, werd ervoor geopteerd om volgende criteria in aanmerking te nemen:
a.
b.

de gewesten van het land: Brussels Hoofdstedelijk, Vlaams en Waals (rekening houdend
met de Duitstalige Gemeenschap);
het type zone gaande van 1 (sterk verstedelijkt) tot 5 (zeer landelijk).

De door de politiediensten uitgevoerde controles hoofdverblijfplaats worden in opdracht van
de gemeenten uitgevoerd. Beleidsbeslissingen op nationaal, gewestelijk en gemeentelijk
niveau kunnen mogelijk een rol spelen en verschillende vaststellingen opleveren. Voor het
Waals Gewest werd, zoals hiervoor gezegd, ook rekening gehouden met de Duitstalige
Gemeenschap.
Een objectief criterium om politiediensten te karakteriseren, is de typologie van de
politiezone. Bij de politiehervorming werd voor elke politiezone, op basis van uiteenlopende
indicatoren, een typologie bepaald gaande van 1 (sterk verstedelijkt) tot 5 (zeer landelijk). Om
een zo correct mogelijk nationaal beeld te bekomen over de wijze waarop de politiediensten
1

de controles hoofdverblijfplaats uitvoeren, werden alle types politiezones in het onderzoek
betrokken.
Voor elk van de behouden politiezones werden vragenlijsten aan de burger gestuurd, gevolgd
door een terreinfase in de zone. Beide facetten van het onderzoek waren arbeidsintensief. Er
werd een evenwicht gezocht tussen het minimumaantal te bezoeken politiezones en de
uitvoerbaarheid naar capaciteit voor de Dienst Enquêtes P. Er werd beslist om 12 politiezones
in het onderzoek te behouden.
Er werden 5 politiezones (per type een) binnen het Vlaams Gewest, 5 politiezones (per type
een) uit het Waals Gewest, een zone behorend tot de Duitstalige Gemeenschap en een zone
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geselecteerd.
Om deze politiezones per toeval te selecteren, werd per gewest en type politiezone een aparte
lijst aangemaakt. In deze lijst werden de politiezones volgens zonenummer gerangschikt. Een
aparte lijst werd opgesteld voor de politiezones behorend tot het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de politiezones met gemeenten behorend tot de Duitstalige Gemeenschap.
Vervolgens werd uit de 12 lijsten per toeval1 een politiezone geselecteerd. We spreken van
een gestratificeerde aselecte steekproef.
Volgende zones werden geselecteerd:
Tabel 1: Overzicht van de gekozen politiezones
Zonenummer

Politiezone

Type
zone

Regio

5267
5269
5283
5292
5297
5330
5344
5345
5393
5394
5431
5453

PZ Nivelles/Genappe
PZ La Mazerine (La Hulpe/Lasne/Rixensart)
PZ SECOVA (Chaudfontaine/Esneux/Trooz/Aywaille/Sprimont)
PZ Weser-Göhl (Eupen/Kelmis/Lontzen/Raeren)
PZ Arlon/Attert/Habay/Martelange
PZ Charleroi
PZ BRUNO (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node)
PZ Antwerpen
PZ HERKO (Herent, Kortenberg)
PZ Aarschot
PZ Sint-Gillis-Waas/Stekene
PZ RIHO (Roeselare/Izegem/Hooglede)

3
4
5
4
2
1
2
1
4
3
5
2

Waals Gewest
Waals Gewest
Waals Gewest
Duitstalige Gemeenschap
Waals Gewest
Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Vlaams Gewest
Vlaams Gewest
Vlaams Gewest
Vlaams Gewest

Per politiezone moest vervolgens nog het aantal te bevragen respondenten worden bepaald.
We werkten drie mogelijke scenario’s uit waarbij 125, 250 of 500 huishoudens per
politiezone zouden kunnen worden bevraagd.
Er werd nagegaan hoeveel inschrijvingen, herinschrijvingen en schrappingen er waren in
2007 (bron: http://ecodata/mineco.fgov.be). Per meergemeentezone werd het totaal aantal
“domiciliëringen” nagegaan en de verhouding per gemeente bepaald. Deze verhouding
bepaalt het aantal te selecteren adressen per gemeente, weergegeven in tabel 2.

1

Dit waren Excellijsten, een functie van dit programma laat toe om bij toeval een waarde uit een lijst te
selecteren.
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Tabel 2: Overzicht uitwerking scenario’s voor het aantal te bevragen huishoudens per
politiezone en gemeente
Gemeenten
Schaarbeek
Evere
St-Joost Ten Node
Eupen
Kelmis
Lontzen
Raeren
Antwerpen
Hooglede
Roeselare
Izegem
Aarschot
Herent
Kortenberg
Sint- Gillis-Waas
Stekene
Charleroi
Arlon
Attert
Habay
Martelange
Nivelles
Genappe
La Hulpe
Lasne
Rixensart
Chaudfontaine
Esneux
Trooz
Aywaille
Sprimont

inschrijvingen
14150
4203
3377
964
635
427
636
29203
535
2716
1363
1528
1369
1379
1180
903
11769
2259
405
645
127
2220
1110
702
1191
1737
1506
978
612
895
1133

herinschrijvingen
754
161
175
19
12
1
9
2546
4
137
29
54
19
32
19
16
957
107
5
8
3
117
43
22
35
52
45
35
21
38
31

schrappingen totaal
1449
16353
328
4692
356
3908
21
1004
19
666
10
438
25
670
3772
35521
9
548
235
3088
44
1436
78
1660
31
1419
14
1425
26
1225
18
937
1075
13801
173
2539
5
415
9
662
19
149
156
2493
36
1189
45
769
30
1256
64
1853
37
1588
57
1070
17
650
50
983
25
1189

24953

2778

5072

2844
2162

3765
3682

3878

5480

0,6554
0,1880
0,1566
0,3614111
0,2397408
0,1576674
0,2411807
1
0,1080442
0,6088328
0,283123
1
0,4989451
0,5010549
0,566605
0,433395
1
0,6743692
0,1102258
0,17583
0,039575
0,6770777
0,3229223
0,1982981
0,3238783
0,4778236
0,289781
0,1952555
0,1186131
0,1793796
0,2169708
12,0000

scenario 1
82
24
20
45
30
20
30
125
14
76
35
125
62
63
71
54
125
84
14
22
5
85
40
25
40
60
36
24
15
22
27
1.500

scenario2
164
47
39
90
60
39
60
250
27
152
71
250
125
125
142
108
250
169
28
44
10
169
81
50
81
119
72
49
30
45
54
3.000

scenario3
328
94
78
181
120
79
121
500
54
304
142
500
249
251
283
217
500
337
55
88
20
339
161
99
162
239
145
98
59
90
108
6.000

Zowel methodologische als organisatorische overwegingen hebben de onderzoekers doen
beslissen om de steekproef te beperken tot 1500 respondenten, in concreto voor dit onderzoek
adressen van gezinshoofden die recent met hun hoofdverblijfplaats werden ingeschreven in
het bevolkingsregister.
De bevraging zou per post gebeuren. In de literatuur wordt de algemeen verwachte respons op
een postenquête rond 30% geschat, wat zou neerkomen op ongeveer 37 te verwachten
antwoorden uit de verschillende politiezones. Het statistisch minimum om onderzoek te
kunnen doen, bedraagt 30 eenheden2. Een respons van 37 antwoorden per politiezone zou het
dus mogelijk moeten maken om per politiezone een algemeen beeld te krijgen van de aanpak
van domiciliëringen in de desbetreffende zone. De ontvangen antwoorden voor alle
politiezones samen zouden bovendien moeten kunnen toelaten om betrouwbare statistische
testen uit te voeren.
Het doel van het onderzoek ‘an sich’ was ook niet het voeren van een puur wetenschappelijk
onderzoek, maar op een wetenschappelijk verantwoorde wijze informatie verzamelen over de
werking van de politiediensten. De waarde van de op deze wijze verkregen gegevens zou
worden versterkt door de bevindingen op het terrein.
Verder waren er ook organisatorische beperkingen voor het uitvoeren van een grootschalige
enquête wat onderzoekscapaciteit en financiële middelen betreft. Wat de vragenlijst zelf
betreft, werd de verwerking zo veel mogelijk geautomatiseerd. De te ontvangen vragenlijsten
werden verwerkt met het softwareprogramma OMR, dat het tijdrovend vatten van de
bekomen resultaten automatiseert. Hiervoor diende onder meer de lay-out van de vragenlijst
te worden aangepast aan de systeemvereisten van het programma OMR.
De beoogde gegevens waren enkel verkrijgbaar bij de FOD Binnenlandse Zaken –
2

D. Baarda en M. De Goede, Basisboek methoden en Technieken, 2001, 399p, p. 170.
3

rijksregister en dit heeft een kostprijs. Deze werd bepaald door de programmatie van de vraag
aangezien het geen standaardvraag betrof en er was een kostprijs per te selecteren gemeente
(31 voor dit onderzoek) en per adres van een gezinshoofd/referentiepersoon. De kostprijs voor
het verkrijgen van de 1500 adressen bij het rijksregister bedroeg 3410,42 euro. Een groter
aantal te bevragen huishoudens zou deze kostprijs nog vergroot hebben, en dit zowel voor de
extractie uit het rijksregister als voor papier, drukwerk, enveloppen en kosten maxirespons
Bpost voor het terugzenden van de vragenlijsten. Het uitvoeren van een burgerbevraging in
een toezichtsonderzoek was voor het Comité P ook nieuw, wat ervoor pleitte om dit in
omvang te beperken.
Er werden dus 1500 adressen van gezinshoofden uit 31 verschillende gemeenten, behorend tot
12 politiezones, aan de diensten van het rijksregister gevraagd. Dit waren enkel adressen van
gezinshoofden die ‘extern’ muteerden. Voorafgaand onderzoek had immers verduidelijkt dat
niet elke gemeente de ‘externe’ (tussen verschillende gemeenten) en ‘interne’ (in dezelfde
gemeente) mutaties aan een onderzoek onderwerpt. Het komt voor dat enkel de ‘externe’
mutaties worden gecontroleerd. Indien hier geen rekening mee werd gehouden, bestond de
mogelijkheid om valse negatieve antwoorden te bekomen.
Er werd aan de diensten van het rijksregister gevraagd om voor elke gemeente, op het
moment van de extractie, de laatst ingeschreven gezinshoofden te behouden.
Een eerste analyse van de adressen voor de 1500 personen maakte duidelijk dat het bij
84 burgers over een referentieadres of een adres van een asielcentrum ging. Uitzonderlijk
worden politiediensten op de hoogte gebracht van de inschrijvingen op deze adressen. Het had
dus geen zin om naar deze adressen een vragenlijst te sturen, aangezien er geen politiecontrole
plaatsvindt.
Responsgraad
Er werden 423 bruikbare antwoorden op 1416 verstuurde vragenlijsten ontvangen, dit maakt
een responsgraad van 30%, wat overeenkomt met een verwachte respons op een postenquête.
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BIJLAGE 4: ANALYSE STEEKPROEF VAN 1500 GEZINSHOOFDEN
Voorafgaandelijk aan de terreingesprekken in de 12 politiezones werd een steekproef van 125
recent in de politiezone ingeschreven gezinshoofden verkregen. De karakteristieken van de
gezinshoofden/referentiepersonen in deze steekproef gaven voor elke politiezone reeds een
beeld van de bevolking waarvoor de wijkinspecteurs controles uitvoeren. Aangezien deze een
invloed kunnen hebben op de uitvoering van deze woonstcontroles door wijkinspecteurs,
dienden onderzoekers deze factoren, eigen aan de gemeente en politiezone, vóór de
terreinfase te kennen.
In de steekproef was 64% van de referentiepersonen man.
Volgens de gegevens van het rijksregister betrof het voor 58,7% van deze burgers een eerste
verhuis. Voor 25,3% was het een tweede adreswijziging, voor 10,7% een derde, voor 3,7%
een vierde, voor 1,1% een vijfde en voor 0,5% al een zesde officiële adreswijziging.
De gemiddelde leeftijd van deze gezinshoofden was 38,5 jaar met een laagste gemiddelde in
de politiezone Antwerpen (35 jaar) en een hoogste gemiddelde leeftijd in de politiezone La
Mazerine (42,2 jaar). De gegevens over de leeftijd verduidelijkten dat er zich ook
minderjarigen, 16 jaar, in de steekproef bevonden. Dit waren jongens die werden
ingeschreven op het adres van een asielcentrum. 3% van de steekproef betrof personen ouder
dan 75 jaar. Hierbij werd duidelijk dat de verhuis van mensen van oudere leeftijd, mogelijk
naar een rusthuis, voor het onderzoek een te behandelen onderwerp was.
70% van de 1500 geselecteerde gezinshoofden had de Belgische nationaliteit. 14% had de
nationaliteit van een West-Europees land, 7% had de nationaliteit van een Oost-Europees land
en 4% had de nationaliteit van een Afrikaans land. De overige nationaliteiten waren Aziatisch
of (Zuid-)Amerikaans.
Uit de analyse per politiezone kwam naar voor dat de politiezones gelegen in een grensregio
een instroom kennen van inwoners met de nationaliteit van het aangrenzende land. Het betreft
burgers met de Nederlandse nationaliteit voor de politiezones SINT-GILLISWAAS/STEKENE en ANTWERPEN en burgers met de Duitse nationaliteit voor de
politiezone WESER-GÖHL. Voor de politiezones met een asielcentrum op hun grondgebied
viel de waaier aan verschillende nationaliteiten op. Dit geldt ook voor de politiezones
BRUNO en ANTWERPEN, waar respectievelijk 42,9% en 27,2% van de burgers in de
steekproef de Belgische nationaliteit had.
Door de spreiding van de verschillende nationaliteiten te kruisen met de gegevens over het
aantal keer dat de persoon reeds verhuisde, kon voor de politiezones waar veel niet-Belgen
zich een eerste maal vestigen1 worden vermoed dat zij bij de controle hoofdverblijfplaats
meer huishoudens ontmoeten afkomstig uit het buitenland. Politiezones waar burgers met de
Belgische nationaliteit zich een eerste maal vestigen, zouden dan weer een aantrekkingspool
kunnen zijn voor nieuwe gezinnen. De gegevens over de gemiddelde leeftijd van de burgers
waren indicaties om na te gaan of de politiezone in kwestie ook te maken heeft met een
herhuisvesting van een oudere generatie. Deze relevante omgevingsfactoren kwamen aan bod
tijdens de gesprekken met de politiemedewerkers van de 12 politiezones.

1

Voor deze mensen is in het Rijksregister één gekende verhuis gekend.

1

Tabel 1: In de steekproef voorkomende nationaliteiten
Land - nationaliteit
België
Nederland
Duitsland
Frankrijk
Roemenië
Polen
Portugal
Italië
Congo (Kinshasa; ex-Zaïre)
Spanje
Rusland (Federatie van)
Bulgarije
Verenigd Koninkrijk
Luxemburg (Groot-Hertogdom)
Guinea
Marokko
Griekenland
Turkije
Afghanistan
Hongarije
Macedonië (Ex-Joegoslavische Rep.)
Servie
Armenië (Rep.)
Pakistan
Syrië
Finland
Ierland
Zweden
Bosnië-Herzegovina (Rep.)
Burundi
Kameroen
Algerije
Tunesië
Albanië
Litouwen
Tsjechische Republiek
Slovaakse Republiek
Kosovo
Irak
Iran
Ivoorkust
Rwanda
Verenigde Staten van Amerika
Vluchteling onbepaald
vluchteling van Albanese afkomst

Aantal
1054
45
42
38
38
25
23
18
17
14
12
11
8
8
8
8
7
7
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Percentage
70,3%
3,0%
2,8%
2,5%
2,5%
1,7%
1,5%
1,2%
1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Land - nationaliteit
IJsland
Zwitserland
Letland
Wit-Rusland (Bielorusland/Belarus)
Oekraïne (Rep.)
India
Nepal
Filipijnen
China
Kazachstan (Rep.)
Oezbekistan (Rep.)
Thailand
Libanon
Burkina Faso
Ethiopië
Senegal
Niger
Nigeria
Somalië
Tanzania (Verenigde Republiek)
Djibouti
Egypte
Canada
Mexico
Nicaragua
Haïti
Brazilië
Ecuador
Paraguay
Peru
vluchteling van Bulgaarse afkiomst
vluchteling van Russische afkomst
vluchteling van Iraakse afkomst
vluchteling van Turkse afkomst
vluchteling van Ethiopische afkomst
vluchteling van Guinese afkomst
vluchteling van Algerijnse afkomst
Onbepaald

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Percentage
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Bron: steekproef rijksregister voor 1500 gezinshoofden uit 31 gemeenten waar 12 politiezones werkzaam zijn.
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BIJLAGE 5 :

AAN DE BURGER VERSTUURDE VRAGENLIJSTEN
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BIJLAGE 6: ANALYSE BEVRAGING BURGER
We ontvingen 423 op 1416 verstuurde vragenlijsten. Dit is 30% van de burgers in de
steekproef, een verwachte respons voor een postenquête.
Tabel 1: Nationaliteit van de respondenten, per politiezone *(valid values=420, 3 missing)

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT

Belg
Algerijns
Duits
Brits
Bulgaars
Spaans
Frans
Hongaars
Iers
Italiaans
Luxemburgs
Macedonisch
Nederlands
Palestijns
Pools
Congolees
Roemeens
Russisch
Zweeds
Tjechisch
Tunesisch
Turks
Afgaans
Amerikaans
Armeens
Witrussisch
Bosnisch
Braziliaans
Canadees
Chinees
Equatoriaans
Ivoorkust
Kasach
Marokkaans
Mexicaans
Nepalees
Nigeriaans
Servisch
Zwitsers
Tanziaans
Portugees
Totaal

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

45

7

20

17

31

20

13

27

34

31

28

38

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

311
3

1

0

0

0

0

10

1

0

0

0

0

0

12

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

3

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

5

0

0

4

2

1

1

1

2

0

0

1

0

12

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

7

0

0

0

1

0

0

1

0

0

3

12

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

5

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

2

3

0

1

0

1

0

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

5

48

30

33

24

34

41

29

34

37

35

34

41

420*
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73,5% van de respondenten had de Belgische nationaliteit. Telkens 12 respondenten hadden
respectievelijk de Duitse, Franse en Nederlandse nationaliteit.
Tabel 2: Soort woning van de respondenten, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

AARSCHOT

ANTWERPEN

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

huis

25

3

10

11

19

17

1

16

15

23

20

28

188

appartement of studio

21

24

23

12

16

23

26

16

22

12

13

13

221

kamer of studentenkot

0

3

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

9

andere

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

5

Totaal

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

52,2% van de respondenten meldde dat ze in een appartement of studio wonen, 44,4% in een
huis. 9 personen deelden mee in een kamer of studentenkot ingeschreven te zijn. Voor
‘andere’ werden volgende vrije antwoorden neergeschreven:
- kamer met gemeenschappelijke keuken en badkamer
- loft
- rusthuis
- hotel
- dakloze - referentieadres
Tabel 3: Vermelding van de naam op de deurbel, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

AARSCHOT

ANTWERPEN

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

Ja

27

23

26

17

13

34

29

23

26

18

19

20

275

Neen

21

6

7

6

22

7

0

11

11

18

14

20

143

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

5

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Geen antwoord
Totaal

Een derde van de respondenten noteerde dat hun naam niet op de deurbel stond vermeld. Drie
vierde van de personen die hun naam niet vermeldden, deelden mee in een huis te wonen en
een vierde in een appartement. Voor wijkagenten is het vaak moeilijk om bewoners te vinden
indien zij woonachtig zijn in een appartement en hun naam niet op de correcte deurbel
vermelden.

2

Tabel 4: Op welke wijze werd met de burger contact opgenomen?, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT
Telefoon

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

26
1
3
0
1
0
15

0
0
1
1
0
0
21

2
2
1
0
1
0
24

2
0
2
0
0
1
18

4
2
1
0
2
0
22

3
1
5
0
0
0
28

0
0
3
1
4
1
15

4
0
2
1
3
0
21

4
1
1
4
0
0
26

11
2
1
0
1
0
17

1
2
0
0
0
1
28

6
0
2
2
1
0
24

63
11
22
9
13
3
259

Andere

0

0

2

1

1

5

2

0

0

3

1

3

18

Weet het niet meer

2

3

1

0

3

0

2

2

1

0

1

2

17

Geen antwoord

0

4

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

8

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Telefoon+ huisbezoek
Gewone brief
Gewone brief + huisbezoek
Schriftelijke uitnodiging / convocatie
Schriftelijke uitnodiging + huisbezoek
Onaangekondigd huisbezoek

Voor 61% van de burgers bestond het eerste contact met de politie, naar aanleiding van hun
wijziging hoofdverblijfplaats, uit een onaangekondigd huisbezoek. Voor 74 personen of
17,5% was dit een telefonisch contact en 11 onder hen meldden hierbij ook een huisbezoek.
31 personen meldden dat ze van de politie een gewone brief hebben ontvangen waarbij
9 personen ook een onverwacht huisbezoek hebben gekregen.
Deze gegevens waren van groot belang voor het bezoek aan elk van de 12 politiezones. Ze
voedden de discussie over het al dan niet ter plaatse gaan bij de burger naar aanleiding van
een wijziging hoofdverblijfplaats.
Tabel 5: Kwam de politiemedewerker persoonlijk bij de burger thuis?, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

AARSCHOT

ANTWERPEN

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

45

22

27

20

28

37

17

28

32

35

27

35

353

Neen

2

6

6

3

7

5

12

6

4

0

4

4

59

Geen antwoord

1

2

0

1

0

0

0

0

1

1

3

2

11

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Ja

83,5% van de burgers stelde dat de politie bij hen thuis is langsgekomen, bij 14% was dit niet
het geval.
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Tabel 6: Hoeveel keer kwam de politie langs?, per politiezone

2
32
7
2
0
0
0
5
48

3
16
4
1
0
0
0
6
30

0
25
3
1
1
0
0
3
33

0
10
10
0
1
0
0
3
24

2
25
2
1
0
0
1
4
35

0
28
4
5
0
0
0
5
42

5
15
6
0
0
1
0
2
29

2
18
7
1
0
1
1
4
34

0
31
2
3
0
0
0
1
37

0
21
5
0
0
0
0
10
36

2
19
4
1
2
0
1
5
34

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT

Niet
1 bezoek
2 bezoeken
3 bezoeken
4 bezoeken
5 bezoeken
Meerdere bezoeken
Geen antwoord

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

3
28
3
0
0
0
2
5
41

19
268
57
15
4
2
5
53
423

De burgers hebben meestal maar weet van 1 bezoek door de politiediensten. Dit was zo bij
63% van de gezinshoofden. Bij een vijfde van de respondenten waren er twee tot vijf
bezoeken door politie nodig voordat een positief advies aan de gemeente werd overgemaakt.
Tabel 7: Weekdag waarop het bezoek plaatsvond, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

AARSCHOT

ANTWERPEN

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

MA

5

2

4

2

0

2

0

1

3

2

3

0

24

DI

2

4

4

0

1

1

3

2

3

4

1

0

25

WO

7

2

0

1

4

7

0

2

3

3

1

3

33

DO

2

3

0

4

2

0

1

2

2

5

2

2

25

VR

1

1

3

0

3

0

0

1

1

4

1

2

17

ZA

7

1

1

4

6

9

3

6

2

5

13

11

68

ZO

0

1

2

2

4

0

2

0

0

0

0

0

11

14

3

11

9

6

14

12

14

16

6

8

17

130

Geen antwoord

9

11

7

1

7

8

6

5

6

5

5

5

75

Meerdere dagen

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

0

1

15

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Weet dit niet meer

Totaal

Hoewel bijna de helft van de burgers niet meer wist op welke dag de wijkagent langskwam of
niets invulde, geven de resultaten van bovenstaande tabel aan dat de controles door
wijkagenten vaak op een zaterdag worden uitgevoerd. De mogelijkheid om als wijkagent
controles uit te voeren tijdens een weekend, wat voor de politieorganisatie duurder uitvalt,
werd dan ook tijdens de terreinfase besproken.
Tijdstip waarop het bezoek plaatsvond
Er werd in de vragenlijst gepolst naar het tijdstip waarop de politiemedewerkers de controle
uitvoerden, 42% beantwoordde de vraag niet. De overige antwoorden gingen van heel vroeg
’s ochtends tot ’s avonds laat waarbij een aantal meer voorkomende tijdvorken in het oog
sprongen, namelijk 10u-12u, 14u-15u en 18u-20u30.
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Tabel 8: Hoe legitimeerde de politie zich?, per politiezone

38
6
1
1
2
0
48

20
2
1
3
0
4
30

26
2
1
1
1
2
33

21
2
0
1
0
0
24

30
2
0
0
0
3
35

29
6
3
1
1
2
42

16
1
1
1
3
7
29

18
6
3
3
0
4
34

30
2
1
2
0
2
37

32
2
0
1
0
1
36

24
6
1
0
0
3
34

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT

Met uniform
Uniform en dienstkaart
Met de dienstkaart
Andere
Niet
Geen antwoord
Totaal

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

32
3
0
2
1
3
41

316
40
12
16
8
31
423

Drie vierde van de burgers identificeerde de wijkagent als politieambtenaar door het uniform.
Slechts een achtste van de gezinshoofden duidde aan dat de wijkagent de dienstkaart toonde.
Tabel 9: Hoe kende de burger deze politiemedewerker al?, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT

Als wijkagent
Als lid van een interventieploeg
Andere
Ik ken die voorheen niet
Geen antwoord
Meerdere antwoorden

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

11

13

9

7

6

9

8

5

3

9

8

5

93

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

2

1

1

1

1

0

0

0

0

1

2

9

37

10

21

16

24

30

17

25

32

26

22

31

291

0

4

1

0

2

0

4

3

1

0

2

3

20

0

1

1

0

1

2

0

1

1

1

0

0

8

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Twee derde van de gezinshoofden kende de wijkagent vooraf niet. We kunnen hieruit afleiden
dat de controle hoofdverblijfplaats het eerste contact met de wijkagent was. Een vijfde van de
respondenten kende de wijkagent reeds.
Tabel 10: Kwam de politiemedewerker de woning binnen?, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

AARSCHOT

ANTWERPEN

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

42

18

27

23

30

38

15

24

29

34

28

35

343

Neen

6

7

5

1

4

2

9

7

7

2

4

3

57

Weet het niet meer

0

1

0

0

0

2

1

1

1

0

1

0

7

Geen antwoord

0

4

1

0

1

0

4

2

0

0

1

3

16

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Ja

Totaal

Bij 77,5% van de gezinshoofden betrad de wijkagent de woning. Er waren 353 (tabel 5) die
meldden dat een politiefunctionaris bij hen langskwam en 343 meldden dat de
politiemedewerker de woning betrad. We kunnen afleiden dat bij een controle
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hoofdverblijfplaats ter plaatse, indien uitgevoerd, wijkagenten de gewoonte hebben om ook de
woning te betreden.
Tabel 11: Werd hiervoor de toestemming aan de burger gevraagd?, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

AARSCHOT

ANTWERPEN

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

38

22

25

23

28

38

17

21

27

32

25

32

328

Neen

6

1

5

0

3

1

2

2

1

1

1

3

26

Weet het niet meer

2

1

1

0

0

2

2

5

4

2

3

2

24

Geen antwoord

2

6

2

1

4

1

8

6

5

1

5

4

45

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Ja

Totaal

De wijkagenten zouden volgens de bevraagde gezinshoofden bijna altijd de toegang tot de
woning vragen. Daar 343 respondenten meldden dat de wijkagent binnenkwam en 328
bevestigden dat hiervoor de toestemming werd gevraagd, maakt dat er slechts bij 15
huisbezoeken geen toestemming door de wijkagent zou gevraagd geweest zijn.
De toegang tot de woning en de mogelijkheden voor wijkagenten ter zake maakt één van de
belangrijke onderwerpen in dit onderzoek uit.
Tabel 12: De in de woning bezochte vertrekken, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT

Woonkamer
Keuken, woonkamer
Geen
Geen Antwoord
Andere
Keuken, slaapkamer, woonkamer, badkamer
Keuken, slaapkamer, woonkamer
Keuken
Weet het niet meer
Slaapkamer, woonkamer
Keuken, slaapkamer, woonkamer, badkamer, berging
Keuken, woonkamer, andere
Keuken, slaapkamer, badkamer
Slaapkamer
Keuken, andere
Woonkamer, andere
Keuken, slaapkamer, woonkamer, badkamer, andere
Keuken, slaapkamer, woonkamer, berging
Keuken, slaapkamer, woonkamer, andere
Keuken, slaapkamer
Keuken, woonkamer, badkamer, andere
Keuken, woonkamer, berging
Slaapkamer, woonkamer, badkamer

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

20

8

7

6

12

14

3

7

14

17

14

17

139

10

2

9

5

6

10

2

2

9

7

2

11

75

6

5

5

3

3

1

7

8

5

3

2

3

51

0

7

3

0

2

0

5

4

1

0

3

3

28

4

2

3

4

4

3

6

1

0

1

1

0

29

4

2

2

3

3

3

5

1

0

1

1

0

25

2

2

0

1

4

3

1

2

0

2

1

1

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

1

0

0

0

0

2

0

1

2

0

1

0

7

0

2

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

6

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

1

5

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

2

5

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

4

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

De door wijkagenten meest bezochte ruimten zijn de woonkamer en keuken. Maar er zijn ook
controles waar alle leefruimten, inclusief badkamer en slaapkamer, worden bekeken.
Als andere ruimten werden de inkomhall, het bureau en de eetplaats genoteerd.
In de vrije commentaar lieten bewoners van een studio weten dat hun volledige leefruimte
werd bezocht.
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Tabel 13: Werd de inhoud van de kasten bekeken?, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT

Ja
Neen
Weet het niet meer
Geen antwoord

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

1

3

0

2

3

3

4

2

0

0

0

2

20

45

19

30

22

29

36

20

26

33

35

30

36

361

0

2

1

0

0

3

0

2

1

1

1

0

11

2
48

6
30

2
33

0
24

3
35

0
42

5
29

4
34

3
37

0
36

3
34

3
41

31
423

Bij 20 gezinshoofden (5%) werd de inhoud van de kasten bekeken.
Tabel 14: Vroeg de wijkagent documenten aan de burger?, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT

Huur- energie-, telefooncontract
Huur- energiecontract
Huurcontract + andere
Huurcontract
Energiecontract
Andere
Geen
Weet het niet meer
Geen antwoord
Totaal

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
1

0

0

0

1

0

3

7

0

0

0

1

0

12

6

5

4

3

3

4

2

3

2

2

3

1

38

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

15

6

8

7

8

5

3

7

9

12

10

15

105

23

10

15

10

17

25

7

17

19

18

13

19

193

2

1

3

2

5

2

5

3

6

3

6

2

40

1

5

3

0

2

3

5

4

1

1

1

3

29

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

13
2
1

4
1
0

8
0
0

8
0
0

6
0
0

1
1
1

8
0
0

7
0
0

8
0
0

8
0
1

7
2
0

13
0
1

91
6
4

Andere (vrije tekst)
ID
Brief van de gemeente
Bewijs eigendom

Bij 45% van de respondenten vroeg de wijkagent geen specifieke documenten. 25% van hen
antwoordde in de vrije tekst evenwel ‘andere documenten’, waarbij voornamelijk werd
verwezen naar het feit dat de wijkagent de identiteitskaart of de documenten van de gemeente
vroeg. Dit zijn documenten die rechtstreeks te linken zijn aan de controle hoofdverblijfplaats.
Documenten zoals een huur-, energie- of telefooncontract die we eerder kunnen linken aan de
controle van het effectieve hoofdverblijf en mogelijk fraude, kwamen slechts in 13% van de
controles voor.
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Tabel 15: Welke vragen stelde de wijkagent aan de burger?, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT

Geen vragen
Over het werk
Relatie tov huisgenoten
School van de kinderen
Gekend bij politie of gerecht
Andere
Werk, school, huisgenoten en andere
Werk, school, huisgenoten
Werk, school, gekend bij politie
Werk, school
Werk, huisgenoten, gekend bij politie,
andere
Werk, huisgenoten, andere
Werk, huisgenoten
Werk, gekend bij politie, andere
Werk, gekend bij politie
Werk, andere
School, huisgenoten
Huisgenoten, andere
Gekend bij politie of gerecht, andere
Weet het niet meer
Geen antwoord
Totaal

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

29

8

12

11

9

13

7

17

14

12

15

19

166

3

5

8

3

5

7

1

1

2

13

2

4

54

2

1

1

3

1

2

3

3

5

0

2

7

30

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

5

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

1

1

5

0

2

1

4

1

3

1

6

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

0

2

1

0

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

5

0

0

1

0

1

0

9

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

3

2

3

1

2

2

3

1

1

0

3

2

0

20

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

6

2

1

3

3

5

4

6

8

2

5

5

50

1

6

3

0

3

2

6

4

2

1

1

5

34

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Om na te gaan of wijkagenten de controles hoofdverblijfplaats aanwenden voor hun
wijkwerking in het algemeen, werd gepolst of zij eventueel vragen stelden aan de burgers.
Twee vijfde of 40% van de respondenten meldde dat de wijkagent vragen over hun
persoonlijk leven stelde. Vaak gaat het over het uitgevoerde werk en de relatie tussen de te
controleren persoon en de andere inwoners. Ook bij ‘andere’ in de vrije tekst verwezen
gezinshoofden toch voornamelijk naar vragen over de samenstelling van het gezin.
Er werden geen persoonlijke vragen wat betreft religie etc. gesteld.
Tabel 16: Wees de wijkagent op verplichtingen?, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT

Neen
Openstaande boetes
Wapenwetgeving
Aanmelden van een alarm
Andere
Wapenwetgeving en alarm
Ik weet het niet meer
Geen antwoord
Totaal

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

40

21

28

21

19

35

18

22

31

28

28

35

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

326
2

1

0

0

0

4

1

0

3

0

3

0

0

12

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

6

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

2

0

5

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

1

2

4

4

4

4

2

4

2

1

33

1

6

4

0

4

1

6

4

3

1

1

4

35

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Bovenstaande tabel geeft weer dat wijkagenten niet de gewoonte zouden hebben om bij de
vaststellingen hoofdverblijfplaats de inwoners te wijzen op een aantal verplichtingen. Dit was
slechts het geval bij 29 respondenten (6,8%).
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Tabel 17: Welke informatie gaf de wijkagent aan de burger?, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ANTWERPEN

AARSCHOT

Geen
De politie
Ik weet het niet meer
Geen antwoord
Politie, gemeente
De gemeente
Politie, inbraak
Andere
Politie, inbraak, gemeente
Inbraakpreventie
Politie, gemeente, andere
Inbraakpreventie, gemeente
Politie, inbraak, gemeente, andere
Gemeente, andere
Politie, andere
Totaal

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

28

13

18

20

14

23

15

12

21

16

16

9

205

8

4

1

0

5

3

0

5

5

4

2

3

40

2

2

3

1

2

6

4

3

4

3

1

5

36

1

5

4

0

3

1

6

4

1

1

2

6

34

3

1

0

1

3

2

1

2

2

4

3

6

28

1

1

3

1

2

2

2

1

0

2

4

7

26

3

1

0

0

1

2

0

2

1

1

2

2

15

1

2

1

0

1

0

0

2

1

2

2

1

13

0

0

0

1

2

2

1

1

0

0

1

2

10

0

0

0

0

1

0

0

0

2

2

0

0

5

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Bij twee derde van de respondenten gaf de wijkagent geen informatie, gaf het gezinshoofd
geen antwoord op de vraag of wist men het niet meer.
In de gevallen dat de wijkagent toch informatie gaf, ging dat in hoofdzaak over de werking
van de politiedienst of informatie over de gemeente.
‘Andere’ gegeven informatie ging over het nummer van de wijkagent, de reglementering over
honden, de reglementering over afval, de registratie van de wagen en over de
verkeersinformatie van de buurt.
Tabel 18: Ervoer de burger de controle als een inbreuk op de privacy?, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

AARSCHOT

ANTWERPEN

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

politiezone

1

1

2

0

4

0

1

0

3

0

0

0

12

43

19

28

24

27

37

19

28

32

33

32

34

356

Geen mening

3

5

0

0

0

3

5

2

0

3

0

2

23

Geen antwoord

1

5

3

0

4

2

4

4

2

0

2

5

32

48

30

33

24

35

42

29

34

37

36

34

41

423

Ja
Neen

Totaal

Er waren 12 personen die vonden dat de gevoerde controle een inbreuk op hun privacy was.
Volgende commentaar werd door hen genoteerd:










de controle van alle plaatsen, in het bijzonder slaap- en badkamer
kleine strikvragen
heel de controle
hij kwam de woning binnen zonder uitnodiging of dit te vragen
hij kwam gewoon binnen zonder dit te vragen of zonder dat ik hem kon binnenlaten
indien kasten worden onderzocht, vind ik dit te ver gaan
buurtonderzoek
kleerkast
naar boven komen en alles inspecteren

9




bezoek gebracht zonder dit vooraf aan te kondigen
te vroeg voor een zondagochtend, ik werkte in de horeca

De respondenten voelden zich evenwel niet anders behandeld dan andere mensen.
Tabel 19: Tevredenheid van de burger over de politionele controle, per politiezone

TOTAAL

SINT-GILLIS-WAAS/
STEKENE

LA MAZERINE

RIHO

HERKO

NIVELLES-GENAPPE

BRUNO

WESER-GÖHL

SECOVA

CHARLEROI

ARLON/ATTERT/HABAY/
MARTELANGE

ANTWERPEN

AARSCHOT

politiezone

Het bezoek kwam vrij snel na melding adreswijziging

8,64

7,00

8,31

9,00

8,47

7,97

7,28

7,75

7,94

8,46

7,94

7,03

8,04

Het bezoek vond plaats op een tijdstip dat paste

8,84

5,91

8,10

8,00

8,03

7,46

7,37

8,04

8,48

8,43

8,53

7,55

7,98

De reden van het bezoek was duidelijk

8,98

8,86

8,60

9,29

9,50

8,74

8,90

9,04

9,24

9,41

9,39

9,27

9,11

De politiemedewerker was beleefd

9,19

9,36

9,21

9,38

9,38

9,00

8,95

9,77

9,06

9,40

9,87

9,44

9,33

De politiemedewerker was discreet

8,72

8,45

9,03

8,50

8,72

8,86

8,72

9,33

9,12

9,06

9,58

9,16

8,96

De politiemedewerker gaf duidelijke en correcte informatie

8,00
7,86

8,82
8,67

7,80
8,41

8,88
9,21

8,65
9,23

8,38
8,77

8,95
8,89

8,30
9,24

8,15
8,70

8,37
8,86

8,39
9,32

9,00
9,13

8,43
8,81

De politiemedewerker stond open voor vragen

Er werd gepolst in welke mate de respondenten tevreden waren over de politionele uitvoering
van de controle door elke vraag in bovenstaande tabel te punten op 10.
De burgers waren in het algemeen minder tevreden met het tijdstip waarop de controle
plaatvond met een gemiddelde score van 7,98 op 10.
Ook over de tijd tussen de aangifte bij de gemeente en de controle door de politie was men in
verhouding minder tevreden, met een score van 8,04 op 10.
Wat de houding van de wijkagent betreft, stellen zich geen problemen en ook over de wijze
waarop er informatie werd gegeven was de burger tevreden, 8,43 op 10.
Het moment van de controle en de tijd tussen de aangifte en de politionele controle waren
bijzondere aandachtspunten voor de discussies met de verschillende politiemedewerkers.
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BIJLAGE 7: JURIDISCHE ANALYSE
1. Begrip “hoofdverblijfplaats”
Het begrip “hoofdverblijfplaats” is gedefinieerd in artikel 3 van de wet van 19 juli 1991
betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna “de wet van 19 juli 1991 genoemd”):
“De hoofdverblijfplaats is de plaats waar de leden van een huishouden dat uit verscheidene
personen is samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door
verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft.
De Koning stelt de aanvullende regels vast voor het bepalen van het hoofdverblijf en het
referentieadres”.
Een persoon kan verscheidene verblijfplaatsen hebben maar slechts één wordt bestempeld als
hoofdverblijfplaats. Het bepalen van die plaats kan soms moeilijkheden opleveren.
Het begrip hoofdverblijfplaats is een feitelijk begrip. Volgens de rechtspraak van de Raad van
State dient als hoofdverblijfplaats te worden beschouwd de plaats waar de betrokken persoon
effectief beschikt over een woning die hij echt blijkt te bewonen en die hij betrekt met de
bedoeling er zijn hoofdverblijf te vestigen, dit wil zeggen er de verblijfplaats van te maken
van waaruit hij deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, waar hij zich terugtrekt voor zijn
privéleven, waar het centrum ligt van zijn gezinsleven en waar hij, zo hij een bedrijvigheid
buitenshuis uitoefent, na de dagtaak regelmatig terugkeert en er gewoonlijk verblijft1.
2. Verandering van hoofdverblijfplaats
2.1.

Basisregel

Artikel 5 van de wet van 19 juli 1991 gaat uit van de basisregel dat de persoon zijn
verandering van hoofdverblijfplaats aangeeft aan het gemeentebestuur: “De verandering van
hoofdverblijf van de Belg, de vestiging of de verandering van hoofdverblijf van de
vreemdeling in België worden vastgesteld door een aangifte die is gedaan in de vorm en
binnen de termijnen voorgeschreven door de Koning, en overeenkomstig de gemeentelijke
verordeningen die ter zake zijn vastgesteld”.
Artikel 7 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters
en het vreemdelingenregister (hierna “het koninklijk besluit van 16 juli 1992” genoemd)
beschrijft de te volgen procedure: “§ 1. Iedereen die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen in
een gemeente van het Rijk of deze wil overbrengen naar een andere gemeente van het Rijk
moet dit aangeven aan het gemeentebestuur van de gemeente waar hij zich komt vestigen.
Als de hoofdverblijfplaats overgebracht wordt binnen dezelfde gemeente of naar het
buitenland gebeurt de aangifte in de gemeente waar de persoon ingeschreven is.

1

RvS, arrest Lambrechts, nr. 28.317, 30 juni 1987; RvS, arrest François, nr. 37.576, 10 september 1991; RvS, arrest
Panhuyzen, nr. 52.415, 22 maart 1995; RvS, arrest Smeers, nr. 60.752, 4 juli 1996; RvS, arrest De Vlieghere, nr. 81.422,
29 juni 1999; RvS, arrest Van den Bogaert, nr. 82.258, 14 september 1999.

1

§ 2. De veranderingen van hoofdverblijfplaats van de personen vermeld in artikel 1, tweede
lid, worden aan de betrokken gemeenten medegedeeld door tussenkomst van de Europese
Gemeenschappen.
§ 3. Wanneer een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst
verlaat om zijn hoofdverblijfplaats elders te vestigen, moet hij bij zijn aangifte vergezeld
worden door de of één van de personen die het gezag over hem uitoefenen. Bij een latere
verandering van verblijfplaats van deze minderjarige brengt de nieuwe gemeente van
inschrijving deze personen daarvan op de hoogte.
§ 4. De aangifte bedoeld in § 1 moet binnen acht werkdagen gebeuren nadat de nieuwe
woning effectief betrokken werd, of ten laatste de dag voor het vertrek bij overbrenging van
de hoofdverblijfplaats naar een ander land.
Deze aangifte wordt gedaan door de referentiepersoon van het gezin wanneer het het hele
gezin betreft.
§ 5. Het onderzoek van de reële verblijfplaats van een persoon die zijn hoofdverblijfplaats in
een gemeente van het Rijk vestigt of die in België van verblijfplaats verandert wordt
uitgevoerd door de lokale overheid binnen acht werkdagen na de in § 1 bedoelde aangifte.
Na afloop van dit onderzoek en binnen twintig dagen na de datum van aangifte, vermeld in
§ 1, geeft de gemeentelijke overheid er aan de gemeente van de vorige verblijfplaats ofwel
kennis van dat de betrokkene ingeschreven is in de registers, ofwel dat zijn aanvraag tot
inschrijving afgewezen is.
§ 6. Als er reden is tot inschrijving in een nieuwe gemeente bezorgt de gemeente van de
vorige verblijfplaats, binnen acht werkdagen na de ontvangst van de in § 5 bedoelde
betekening, het dossier van de betrokken persoon.
§ 7. Iedereen die het voorwerp uitmaakt van een inschrijving wordt verzocht zich onverwijld
aan te melden bij het gemeentebestuur, inzonderheid om de identiteitskaart bedoeld in de wet
van 19 juli 1991 of het document dat geldt als bewijs van inschrijving in de registers te laten
aanvullen of vervangen.
§ 8. De gemotiveerde beslissing tot niet-inschrijving wordt ter kennis gebracht van de
betrokkene”.
2.2.

Bijzondere gevallen

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 beoogt het geval van een persoon die de
nodige stappen zet bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij zich zopas heeft gevestigd
om zijn verandering van hoofdverblijfplaats aan te geven; wat echter niet altijd het geval is.
De artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 voorzien in de volgende
bijzondere gevallen: het geval van een persoon die zijn hoofdverblijfplaats in een andere
gemeente (of in het buitenland) heeft gevestigd zonder daarvan aangifte te hebben gedaan aan
het gemeentebestuur, wat aanleiding kan geven tot een afvoering van ambtswege uit de
registers (artikel 8) en het geval van een persoon die zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft
in de gemeente zonder ingeschreven te zijn in het register, wat aanleiding kan geven tot een
inschrijving van ambtswege (artikel 9). Er worden bijgevolg drie denkbeeldige situaties
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onderscheiden, al naargelang de situatie valt onder artikel 7, artikel 8 of artikel 9 van het
koninklijk besluit van 16 juli 1992.
Artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 bepaalt dat: “Het gemeentebestuur
spoort de personen op die zonder aangifte te doen in de vorm en binnen de termijn die in
artikel 7 voorgeschreven wordt, hun hoofdverblijfplaats in een andere gemeente van het Rijk
of in het buitenland hebben gevestigd.
Als het onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats op te sporen gelast het college van
burgemeester en schepenen de afvoering van ambtswege uit de registers op basis van een
verslag van het onderzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarin hij vaststelt dat
het onmogelijk is de nieuwe hoofdverblijfplaats te bepalen.
Als bij het onderzoek blijkt dat de betrokken persoon zich in het buitenland gevestigd heeft
voert het college van burgemeester en schepenen hem van ambtswege af van het
bevolkingsregister, tenzij hij zich bevindt in één van de gevallen van tijdelijke afwezigheid
bedoeld in artikel 18, eerste lid.
De beslissingen tot afvoering van ambtswege bedoeld in het tweede en derde lid nemen
aanvang op de datum van de beslissing van het college.
Als uit het onderzoek blijkt dat de betrokken persoon zijn hoofdverblijf gevestigd heeft in een
andere gemeente van het Rijk wordt het bestuur van deze gemeente ervan op de hoogte
gebracht”.
Artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 voorziet de omgekeerde situatie en
bepaalt dat: “Het gemeentebestuur spoort ook personen op die hun hoofdverblijfplaats
gevestigd hebben in de gemeente zonder ingeschreven te zijn in de registers.
Als deze personen nooit ingeschreven waren in een gemeente van het Rijk, gelast het college
van burgemeester en schepenen hun inschrijving van ambtswege op de datum waarop hun
aanwezigheid in de gemeente vastgesteld werd op basis van een verslag van de ambtenaar
van de burgerlijke stand.
Als deze personen verzuimd hebben de aangifte te doen die is voorgeschreven bij artikel 7,
worden ze bij het gemeentebestuur ontboden om deze aangifte te doen.
Wanneer de voormelde personen geen gevolg geven aan de oproep, schrijft het college van
burgemeester en schepenen hen van ambtswege in op de datum van de beslissing van het
college. Van deze gemotiveerde beslissing wordt hen kennis gegeven”.
Artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 stelt dat: “De gemeentepolitie meldt
aan de bevolkingsdienst van de gemeente de personen die zich bevinden in één van de
gevallen genoemd in de artikelen 8, eerste lid en 9, zulks overeenkomstig de bepalingen van
de nieuwe gemeentewet”. Hoewel deze bepaling verouderd lijkt – gelet op de achterhaalde
verwijzing naar de “gemeentepolitie” en naar bepalingen van de nieuwe gemeentewet die
intussen opgeheven zijn2 – is ze toch nog altijd van kracht. De lokale politie ziet zich zo
uitdrukkelijk een rol toevertrouwd in het kader van deze twee bijzondere gevallen die
respectievelijk aanleiding kunnen geven tot de afvoering of de inschrijving van ambtswege.
2

Cf. voormalige titel IV van de Nieuwe gemeentewet, betreffende de gemeentepolitie, zoals opgeheven door artikel 207
van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
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2.3. Regels voor het onderzoek en de verslagen betreffende de vaststelling van de
hoofdverblijfplaats
Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 is het aan de gemeenteraad
om bij verordening de nadere regels vast te leggen volgens welke het in artikel 7, § 5,
bedoelde onderzoek van de reële verblijfplaats wordt uitgevoerd en het in de artikelen 8,
tweede lid, (afvoering van ambtswege) en 9, tweede lid, (inschrijving van ambtswege)
bedoelde onderzoeksverslag wordt opgemaakt.
3. Bevoegdheid van de politie inzake vaststelling van de hoofdverblijfplaats
3.1.

Koninklijk besluit van 16 juli 1992

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 vertrouwt aan de lokale overheid de
opdracht toe om, door middel van een onderzoek, de reële verblijfplaats na te gaan van een
persoon die zijn hoofdverblijfplaats in een gemeente van het Rijk vestigt of die in België van
verblijfplaats verandert, binnen acht werkdagen na de aangifte van de verandering van
woonplaats. Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 is het aan de
gemeenteraad om bij verordening de nadere regels vast te leggen volgens welke het in
artikel 7, § 5, bedoelde onderzoek van de reële verblijfplaats wordt uitgevoerd. Het is dus op
basis van een gemeentereglement dat de lokale politie zich de opdracht kan toevertrouwd zien
om de onderzoeken naar de reële hoofdverblijfplaats te verrichten. Krachtens artikel 14 van
het koninklijk besluit van 16 juli 1992 (supra), wordt aan de lokale politie uitdrukkelijk een
rol toevertrouwd om aan het gemeentebestuur te melden de personen die zich bevinden in één
van de twee bijzondere gevallen genoemd in de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van
16 juli 1992 (afvoering van ambtswege versus inschrijving van ambtswege). Krachtens
artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 is het tevens de gemeenteraad die bij
verordening de nadere regels vastlegt volgens welke het in deze twee bepalingen bedoelde
onderzoeksverslag wordt opgemaakt.
3.2. Artikel 25, 2de lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de
opeenvolgende ministeriële omzendbrieven van de ministers van Binnenlandse Zaken
en van Justitie betreffende de administratieve taken van de politie
De onderzoeken en opsporingen in het domein van de bevolkings- en vreemdelingenregisters
hebben ook het voorwerp uitgemaakt van opeenvolgende ministeriële omzendbrieven van de
ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, uitgevaardigd ingevolge artikel 25, 2de lid,
van de wet op het politieambt.
Met betrekking tot de administratieve taken waarmee de leden van de politiediensten belast
kunnen worden, voorziet artikel 25, 1ste lid, van de wet op het politieambt dat: “De leden van
het operationeel kader van de politiediensten kunnen niet met andere administratieve taken
worden belast dan die welke hun uitdrukkelijk worden opgedragen door of krachtens de wet”.
Het tweede lid van artikel 25 van de wet op het politieambt stelt dat: “In afwijking van het
eerste lid, kunnen hen administratieve taken worden toevertrouwd ten aanzien waarvan de
uitoefening van politiebevoegdheden is vereist voor het volbrengen ervan en waarvan de
Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie in onderling akkoord de lijst
bepalen”.
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3.2.1. Ministeriële omzendbrief van 7 april 1995
De eerste gemeenschappelijke ministeriële omzendbrief van de ministers van Binnenlandse
Zaken en van Justitie ter zake is die van 7 april 1995 betreffende de administratieve taken
van de politiediensten - toepassing van artikel 25 van de wet op het politieambt3. In de
preambule kunnen we lezen dat: “Ofschoon dit artikel 25 van toepassing is op alle
politiediensten, wordt het grootste deel ervan uitgevoerd door de gemeentepolitie. Deze
omzendbrief richt zich dus in het bijzonder tot deze politiedienst. In tal van wetten en
koninklijke en ministeriële besluiten worden de lokale besturen - nu eens de gemeentepolitie,
dan weer de burgemeester of het gemeentebestuur - belast met diverse administratieve taken.
Het gebruik van een verschillende terminologie heeft als nadelig gevolg gehad dat de
gemeentepolitie nog altijd belast is met administratieve taken voor de uitvoering waarvan
geen politiebevoegdheid is vereist. De gemeentepolitie dient daarvan te worden ontlast”.
De ministeriële omzendbrief bevatte de lijst van de enige administratieve taken die, in
toepassing van artikel 25, 2de lid, van de wet op het politieambt, nog door de gemeentepolitie
mochten worden uitgevoerd. Bij die taken troffen we een eerste punt aan met betrekking tot
de bevolkings- en vreemdelingenregisters dat als volgt luidde: “- Wettelijke basis: Wet van
19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de
wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
(Belgisch Staatsblad van 3 september 1991).
- Het is aangewezen dat de gemeentepolitie alle onderzoeken en opsporingen in dat domein
verricht, in het kader van de taak van algemeen toezicht zoals die haar bij artikel 14 van de
wet op het politieambt is opgelegd. Zo ook moet de wijkagent in staat zijn de demografische
verschuivingen en de adreswijzigingen in zijn wijk te volgen”.
3.2.2. Ministeriële omzendbrief van 16 februari 1999
Deze ministeriële omzendbrief van 7 april 1995 werd opgeheven en vervangen door de
ministeriële omzendbrief van 16 februari 1999 van de ministers van Binnenlandse Zaken
en van Justitie betreffende de administratieve taken van de politiediensten - toepassing van
artikel 25 van de wet op het politieambt4. Deze wijziging volgde op de vaststelling dat bij de
toepassing van de omzendbrief van 7 april 1995 was gebleken dat sommige punten nog
onduidelijk bleven. Met betrekking tot het punt betreffende de bevolkings- en
vreemdelingenregisters werd aldus gepreciseerd dat de gemeentepolitie het resultaat van haar
onderzoeken of opsporingen, voor verder gevolg, zal doorgeven aan de bevoegde
gemeentelijke dienst die desgevallend de documenten zal afgeven, zodat de politie alleen nog
maar tussenkomt op het niveau van het onderzoek en niet op dat van de afgifte van het
document.
De ministeriële omzendbrief bevatte de lijst van de enige administratieve taken die, in
toepassing van artikel 25, 2de lid, van de wet op het politieambt, nog door de gemeentepolitie
mochten worden uitgevoerd. Bij die taken troffen we een eerste punt aan met betrekking tot
de bevolkings- en vreemdelingenregisters dat als volgt luidde: “- Wettelijke basis: wet van
19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de
3
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(B.S. van 21 april 1995).
(B.S. van 14 april 1999).

5

wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
(Belgisch Staatsblad van 3 september 1991).
- Het is aangewezen dat de gemeentepolitie alle onderzoeken en opsporingen in dat domein
verricht, in het kader van de taak van algemeen toezicht zoals die haar bij artikel 14 van de
wet op het politieambt is opgelegd. Zo ook moet de wijkagent in staat zijn de demografische
verschuivingen en de adreswijzigingen in zijn wijk te volgen. De gemeentepolitie geeft het
resultaat van haar onderzoeken of enquêtes voor verder gevolg door aan de bevoegde
gemeentedienst. Deze zal, in voorkomend geval, instaan voor de afgifte van de genoemde
documenten”.
De ministeriële omzendbrief verduidelijkte bovendien dat: “Om te voorkomen dat er
geschillen zouden rijzen tussen de burgemeester en de korpschef van de gemeentepolitie naar
aanleiding van de uitvoering door de gemeentepolitie van administratieve taken die verband
houden met de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid, worden de dames en Heren
burgemeesters en korpschefs van de gemeentepolitie verzocht zonder verwijl een schriftelijk
akkoord te sluiten en te formaliseren. Zij worden verzocht een kopie van dit akkoord naar de
Gouverneur te sturen. Eventuele wijzigingen of aanvullingen van dit akkoord dienen op
dezelfde wijze geformaliseerd te worden. Er dient opgemerkt te worden dat bedoeld akkoord
geenszins de hiërarchische betrekkingen tussen burgemeesters en korpschefs in vraag stelt:
het heeft slechts een pragmatische betekenis. De term “akkoord” dient inderdaad niet in zijn
juridische betekenis geïnterpreteerd te worden maar wel in de betekenis van duidelijk
afgelijnde wederzijdse akkoorden en zulks, met betrekking tot administratieve taken die voor
interpretatie vatbaar zouden kunnen zijn. Ten slotte merken we op dat dit akkoord slechts de
materie betreft waarover sprake in punt A van onderhavige omzendbrief5”.
3.2.3. Ministeriële omzendbrief van 1 december 2006
Deze ministeriële omzendbrief van 16 februari 1999 werd, op zijn beurt, opgeheven en
vervangen door de omzendbrief van 1 december 2006 van de ministers van Binnenlandse
Zaken en van Justitie betreffende de richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van
sommige administratieve taken van de lokale politie6. Een aanpassing van de ministeriële
omzendbrief is noodzakelijk gebleken om rekening te houden met de nieuwe politiestructuren
gecreëerd door de wet van 7 december 1998 en wegens interpretatieproblemen gerezen door
de ministeriële omzendbrief van 16 februari 1999. Met betrekking tot dit laatste punt
benadrukt de omzendbrief dat “Het afsluiten van akkoorden tussen de korpschefs van de
lokale politie en de burgemeesters betreffende de administratieve taken, was een
overgangsmaatregel. Daarenboven heeft dit geleid tot uiteenlopende interpretaties. Deze
maatregel heeft geen bestaansreden meer en wordt niet meer opgenomen in huidige
omzendbrief”.
De omzendbrief verduidelijkt bovendien dat “Naast de administratieve taken die kaderen in
de context van voormeld artikel 25 van de wet op het politieambt, worden in deze omzendbrief
ook andere, aanverwante, initiatieven toegelicht”. De omzendbrief verwijst naar het
regeerakkoord van juli 2003 dat als prioriteit een grotere beschikbaarheid van de
politiecapaciteit heeft vooropgesteld, onder andere door het aantal administratieve taken te
5
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Met name de lijst van administratieve taken toevertrouwd aan de politiediensten.
(B.S. van 29 december 2006).

6

verminderen. Ten gevolge van de werkdruk die deze administratieve taken met zich
meebrengen, wordt de kerntaak van de lokale politie, zijnde de “Community policing”
immers gehypothekeerd. De omzendbrief van 1 december 2006 wil dan ook aan de
korpschefs een duidelijk basiskader aanbieden waarop zij kunnen terugvallen om hun
operationele personeelsleden zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder hierbij te raken aan de
wettelijke opdrachten en kerntaken van de politieambtenaar of agenten van politie. Deze
doelstelling kan gerealiseerd worden door (1) een doorgedreven CALOGisering, maar ook
door (2) een rationalisering van de huidige wettelijke bepaalde administratieve opdrachten,
(3) door afspraken te maken met andere actoren binnen de gerechtelijke en bestuurlijke zuilen
in ons land, zoals de magistratuur, de gerechtsdeurwaarders en administratieve overheden en
(4) door oneigenlijke politietaken uit te besteden aan externe partners. De omzendbrief
voorziet dat “er initiatieven zullen worden genomen [… ] om informatie te verstrekken over
de toepassing van deze omzendbrief en om te zoeken naar mogelijkheden om het werk van de
politie verder te rationaliseren. In dit kader kunnen ook “best practices” worden
uitgewisseld. Deze initiatieven kaderen in een permanente evaluatie en evolutie van de
omzendbrief. De Federale Politieraad zal hierin, in samenwerking met de FOD Binnenlandse
Zaken, een stimulerende rol opnemen, onder meer met betrekking tot initiatieven waarbij
andere overheden, organen of instanties betrokken kunnen zijn”. Tevens is voorzien dat de
omzendbrief in zijn geheel tweejaarlijks geëvalueerd zal worden door de FOD Binnenlandse
Zaken in samenwerking met de Federale Politieraad7. Intussen is de ministeriële omzendbrief
niet meer gewijzigd.
De omzendbrief bestaat uit zes delen: (1) de taken die op termijn door het personeel van het
administratief en logistiek kader moeten worden uitgevoerd; (2) de administratieve
opdrachten die ingevolge een bijzondere wet moeten worden uitgevoerd door een
politieambtenaar; (3) de samenwerking tussen de politie en de gerechtsdeurwaarders; (4) het
verlichten en vereenvoudigen van taken verbonden aan gerechtelijke opdrachten; (5) de
opdrachten die kunnen uitbesteed worden aan private ondernemingen of uitgevoerd worden
door niet-politionele bestuurlijke overheden; en (6) de opdrachten die niet door een
politieambtenaar, een (hulp)agent van politie of een CALOG-medewerker mogen worden
uitgevoerd.
Met betrekking tot de naleving en het toezicht stelt de omzendbrief op weinig dwingende
wijze: “Het is in het licht van de te bereiken doelstelling wenselijk dat binnen een zo kort
mogelijke tijdspanne - rekening houdend met de specificiteit van elke politiezone - de hierna
7

Eind juni 2007 werd een eerste stand van zaken opgemaakt over de toepassing van de ministeriële omzendbrief van
1 december 2006 door de federale politieraad, op basis van 60 stappenplannen overhandigd door de korpschefs. De FOD
Binnenlandse Zaken heeft een nota verspreid met als titel “richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige
administratieve taken van de lokale politie: evaluatie van de stappenplannen”. Punt 4 van de nota gaat over de beschrijving
van de administratieve taken die moeten worden uitgevoerd door een politieambtenaar krachtens een bijzondere wet
(waaronder het bevolkings- en vreemdelingenregister) en stelt dat “de richtlijnen betreffende de taken die moeten worden
uitgevoerd door een politieambtenaar krachtens een bijzondere wet werden meestal gerespecteerd, met uitzondering van
de aangifte van verloren of gevonden voorwerpen, het opmaken van bestuurlijke reglementen, verordeningen en besluiten
en het bijhouden van het gemeentelijk strafregister”. Er wordt gewag in gemaakt van specifieke problemen in de
politiezones. Op geen enkele plaats werd specifieke commentaar geleverd met betrekking tot het bevolkings- en
vreemdelingenregister. De doelstelling van een grotere beschikbaarheid van de politiecapaciteit ontwikkeld in het
regeerakkoord van juli 2007 werd behouden in dat van 20 maart 2008. Het regeerakkoord van 1 december 2011 voorzag,
op zijn beurt, dat “[…] Oplossingen zullen worden gezocht om de politie te bevrijden van bepaalde administratieve taken
[…]. Aldus zal de politie zich concentreren op de kerntaken zoals ze door de regering zullen worden geherdefinieerd”.
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beschreven taken volgens de eveneens hierna beschreven richtlijnen worden uitgevoerd. Er
dient evenwel bijzondere aandacht te worden besteed aan de taken vermeld onder het punt I:
“Taken die op termijn door het personeel van het administratief en logistiek kader moeten
worden uitgevoerd””.
Punt II van de omzendbrief van 1 december 2006 is getiteld “Omschrijving van de
administratieve opdrachten die ingevolge een bijzondere wet moeten worden uitgevoerd door
een politieambtenaar”. Onder punt II.1. heeft de eerste aldus toevertrouwde administratieve
taak betrekking op het bevolkings- en vreemdelingenregister:
“Wettelijke basis: Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de
identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 03/09/91).
Artikelen 8 en 9 van het besluit van 16 juli 19928.
De lokale politie verricht alle onderzoeken en opsporingen in voormeld domein, in het kader
van haar opdracht van algemeen toezicht zoals dat haar bij artikel 14 van de wet op het
politieambt is opgelegd.
De politieambtenaar moet in staat zijn de demografische verschuivingen en de
adreswijzigingen in zijn wijk te volgen. Hij geeft zijn advies op basis van objectieve
vaststellingen. De onderzoeken naar de adreswijzigingen beperken zich tot de materiële
vaststellingen ter plaatse.
De lokale politie zal het resultaat van haar onderzoeken voor verder gevolg doorgeven aan de
bevoegde gemeentelijke dienst. Deze zal instaan voor de afgifte van de documenten. Zo zal de
politie enkel tussenkomen op het niveau van de onderzoeken en niet op dat van de afgifte van
documenten of attesten.
De opdracht van de politie houdt ook in dat zij (pro)actief handelt door voorstellen te richten
aan de bevoegde overheden (College van Burgemeester en Schepenen, Inspectie van het
bevolkingsregister bij de FOD) om schrappingen van ambtswege of inschrijvingen van
ambtswege uit te voeren.
Daarenboven kan men niet genoeg het belang van deze politieactiviteit benadrukken in de
strijd tegen de huisjesmelkers, de fictieve domiciliëring, sociale en fiscale fraude enz.
Anderzijds is het niet meer dan normaal dat de lokale politie de ambtenaar van de burgerlijke
stand helpt met bijkomende informatie voor het opstellen van zijn verslag inzake een
schijnhuwelijk. Dit kan de Procureur des Konings overtuigen om een verder onderzoek te
gelasten.
Er moet worden bijgevoegd dat de politie niet met een systematische controle van een wijk of
een deelgemeente mag belast worden.
Het kan ook niet dat de politie door de gemeente verplicht wordt de eigenaars van
leegstaande panden te wijzen op de belasting geheven door de gemeente ter bestrijding van
de leegstand of dat zij, ten behoeve van de gemeenten, lijsten van eigenaars moet opstellen”.
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Met betrekking tot de wettelijke basis voor de bevoegdheid van de lokale politie inzake
vaststelling van de hoofdverblijfplaats dient opgemerkt dat punt II.1. van de omzendbrief van
1 december 2006 uitdrukkelijk verwijst, naast de wet van 19 juli 1991, naar de artikelen 8 en
9 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992, die, zoals we hierboven gezien hebben,
respectievelijk gaan over het geval van een persoon die zijn hoofdverblijfplaats gevestigd
heeft in een andere gemeente (of in het buitenland) zonder daarvan aangifte te hebben gedaan
aan het gemeentebestuur (artikel 8 – procedure van afvoering van ambtswege) en het geval
van een persoon die zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft in een gemeente zonder
ingeschreven te zijn in de registers (artikel 9 – procedure van inschrijving van ambtswege). Er
wordt niet uitdrukkelijk verwezen naar artikel 7 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992,
dat voorziet dat de persoon van zijn verandering van verblijfplaats aangifte doet aan het
gemeentebestuur van de plaats waar hij zich zopas gevestigd heeft, waarbij de lokale overheid
binnen acht werkdagen na deze aangifte een onderzoek van de reële verblijfplaats van die
persoon uitvoert. Dit gebrek aan uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 7 van het koninklijk
besluit van 16 juli 1992 is waarschijnlijk te verklaren door de titel van punt II van de
ministeriële omzendbrief (“omschrijving van de administratieve opdrachten die ingevolge een
bijzondere wet moeten worden uitgevoerd door een politieambtenaar”). Immers, ofschoon,
krachtens artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992, aan de lokale politie
uitdrukkelijk een taak is toevertrouwd in het kader van de toepassing van de artikelen 8 en 9
van het koninklijk besluit van 16 juli 1992, is het daarentegen van een verordening van de
gemeenteraad dat de tussenkomst van de lokale politie in het kader van artikel 7 van het
koninklijk besluit van 16 juli 1992 afhangt. In dit laatste geval gaat het dus niet om een
opdracht die “ingevolge een bijzondere wet” moet worden uitgevoerd door de lokale politie.
Merk op dat de ministeriële omzendbrieven van 7 april 1995 en van 16 april 1999 betreffende
de administratieve taken van de politiediensten, die aan de ministeriële omzendbrief van
1 december 2006 voorafgingen, geen dergelijke uitdrukkelijke verwijzing naar de artikelen 8
en 9 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 inhield. Maar, de formulering van de opdracht
van de politie inzake bevolkingsregisters, gebruikt in de ministeriële omzendbrief van
1 december 2006 – “De lokale politie verricht alle onderzoeken en opsporingen in voormeld
domein, in het kader van haar opdracht van algemeen toezicht zoals dat haar bij artikel 14
van de wet op het politieambt is opgelegd” – is precies dezelfde als die gebruikt in de twee
voorafgaande ministeriële omzendbrieven. Bovendien wordt erin verduidelijkt dat “De
opdracht van de politie houdt ook in dat zij (pro)actief handelt door voorstellen te richten aan
de bevoegde overheden (College van Burgemeester en Schepenen, Inspectie van het
bevolkingsregister bij de FOD) om schrappingen van ambtswege of inschrijvingen van
ambtswege uit te voeren”; wat – daarenboven – specifiek betrekking heeft op de situaties
beoogd in de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992.
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3.3. Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters en de
ministeriële omzendbrief van 30 augustus 2013 van de minister van Binnenlandse
Zaken
Op het niveau van de FOD Binnenlandse Zaken9 werden bestuurlijke onderrichtingen
uitgevaardigd, ter aanvulling van de wet van 19 juli 1991 en haar uitvoeringsbesluiten. Het
gaat om Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters (hierna
de “Algemene onderrichtingen” genoemd), die het voorwerp hebben uitgemaakt van een
nieuwe gecoördineerde versie die van kracht is geworden op 1 juli 201010. Hoofdstuk IV van
de Algemene onderrichtingen handelt over de “grondregels betreffende het houden van de
registers”.
Het nummer 81 van de Algemene onderrichtingen stelt dat “Het onderzoek van de reële
verblijfplaats van een persoon die zijn hoofdverblijfplaats in een gemeente van het Rijk vestigt
of die in België van verblijfplaats verandert, wordt uitgevoerd door de lokale overheid (in
beginsel: de wijkpolitie) binnen acht werkdagen na de in nummer 80 vermelde aangifte”.
Deze onderrichtingen moeten in verband worden gebracht met artikel 7, § 5, van het
koninklijk besluit van 16 juli 1992. Het nummer 95 van de Algemene onderrichtingen
heeft betrekking op de taak van de politie en stelt dat “Naast de algemene taak van de
woonstvaststelling, meldt de lokale politie (in het bijzonder: de wijkpolitie) aan de
bevolkingsdienst welke personen van ambtswege ingeschreven of afgevoerd kunnen worden”.
Deze onderrichtingen moeten in verband worden gebracht met de artikelen 8 en 9 van het
koninklijk besluit van 16 juli 1992, naast artikel 7, § 5 (“naast de algemene taak van de
woonstvaststelling”). We stellen vast dat deze bestuurlijke onderrichtingen wel degelijk tot
doel hebben om alle vaststellingen inzake hoofdverblijfplaats toe te vertrouwen aan de lokale
politie (aan de wijkagent).
De omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 augustus 2013
betreffende de “aandachtspunten voor een correcte registratie in de bevolkingsregisters, het
oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswege en de strijd tegen domiciliefraude”
(hierna “de omzendbrief van 30 augustus 2013” genoemd) gaat in dezelfde richting en stelt
meer bepaald dat: “Op basis van de wet- en regelgeving betreffende het houden van de
bevolkingsregisters, moet een burger de wijkpolitie de mogelijkheid bieden een
verblijfscontrole uit te voeren met het oog op het bepalen van zijn/haar daadwerkelijke
hoofdverblijfplaats.
De omzendbrief van 1 december 2006 houdende richtlijnen voor het verlichten en
vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie (Belgisch
Staatsblad, 29 december 2006) bepaalt dat onderzoeken en opsporingen naar de
hoofdverblijfplaats behoren tot de wettelijke en verplichte administratieve opdrachten van de
lokale politie.
Het is evident dat de wijkpolitie de eerstelijnsdienst is inzake opsporing van fictieve
domiciliëringen.
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Algemene directie “Instellingen en Bevolking”, dienst “bevolking en identiteitskaarten”.
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Het door de wijkpolitie gevoerde woonstonderzoek is van groot belang om alle vormen van
fraude tegen te gaan. De hoofdverblijfplaats en de gezinssamenstelling moeten immers het
voorwerp uitmaken van kwaliteitsvolle onderzoeken”.
De gebruikte termen laten geen twijfel bestaan over de wil van de minister van Binnenlandse
Zaken opdat het daadwerkelijk de lokale politie zou zijn die de onderzoeken en opsporingen
uitvoert die erop gericht zijn om de hoofdverblijfplaats vast te stellen.
3.4.

Conclusie

Krachtens artikel 5 van de wet van 19 juli 1991 wordt de verandering van hoofdverblijf
vastgesteld door een aangifte die is gedaan in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven
door de Koning, en overeenkomstig de gemeentelijke verordeningen die ter zake zijn
vastgesteld. Artikel 7, §5, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 verduidelijkt dat het
onderzoek van de reële verblijfplaats wordt uitgevoerd door “de lokale overheid”. Krachtens
artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 stelt de gemeenteraad bij verordening de
nadere regels vast volgens welke het in artikel 7, § 5, bedoelde onderzoek wordt uitgevoerd
door de “lokale overheid”. Het is dus op basis van een gemeentereglement dat de lokale
politie de opdracht kan toevertrouwd krijgen om onderzoeken naar de reële
hoofdverblijfplaats te verrichten.
Krachtens artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 wordt aan de lokale politie
uitdrukkelijk een rol toevertrouwd om aan het gemeentebestuur te melden de personen die
zich bevinden in één van de twee bijzondere gevallen genoemd in de artikelen 8 en 9 van het
koninklijk besluit van 16 juli 1992, die aanleiding kunnen geven tot een afvoering van
ambtswege of een inschrijving van ambtswege. Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit
van 16 juli 1992 is het tevens de gemeenteraad die bij verordening de nadere regels vastlegt
volgens welke het in deze twee bepalingen bedoelde onderzoeksverslag wordt opgemaakt.
Zoals we hebben kunnen vaststellen onder de punten 3.2. en 3.3., werden deze wettelijke
bepalingen in de loop der jaren aangevuld met ministeriële richtlijnen en bestuurlijke
onderrichtingen die getuigen van een uitdrukkelijke wil op het niveau van de FOD
Binnenlandse Zaken om de onderzoeken en opsporingen van de reële verblijfplaats toe te
vertrouwen aan de wijkpolitie.
4. Onderzoek van de reële verblijfplaats
4.1.

Praktische modaliteiten

Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 stelt de
gemeenteraad bij verordening de nadere regels vast volgens welke het onderzoek van de reële
verblijfplaats wordt uitgevoerd. Met betrekking tot de verordenende bevoegdheid van de
gemeenteraad voorziet het nummer 94 van de Algemene onderrichtingen “Het is
raadzaam om een onderzoek met bewijskracht te eisen (noodzaak van een ontmoeting met de
betrokken persoon, van toegang tot zijn woning; controles die indien nodig herhaaldelijk
uitgevoerd moeten worden). Het verslag moet gedateerd en ondertekend worden en de data
en uren van de uitgevoerde controles dienen erin vermeld te worden”. Merk op dat in de
ministeriële omzendbrief van 30 augustus 2013 de minister van Binnenlandse Zaken heeft
meegedeeld dat haar diensten een rondvraag hebben gedaan over de gemeentelijke
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verordening voorzien door artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 199211 en dat
“Daaruit bleek dat nog heel wat gemeenten niet over een dergelijke verordening beschikken
of dat hun verordening verouderd is. Met het oog op een correcte en coherente registratie van
de adressen en van de gezinssamenstelling van de burgers in de bevolkingsregisters, is het
bestaan van zo’n verordening of de eventuele actualisering ervan, alsook een nauwgezet
toezicht op de wettelijke naleving van deze verordening, een onontbeerlijk instrument in de
strijd tegen de domiciliefraude”12. De minister van Binnenlandse Zaken deelde bovendien
mee dat “Ofschoon het aan de gemeenten toekomt om bij gemeenteverordening de
modaliteiten te bepalen volgens de welke de woonstcontroles dienen te worden verricht
(artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en
het vreemdelingenregister), hebben mijn diensten een model van verslag opgemaakt dat door
de wijkpolitie kan worden gebruikt bij het verrichten van woonstcontroles. Dit ontwerp van
verslag van woonstvaststelling is opgenomen onder Deel I, nr. 81, van de Algemene
Onderrichtingen van 1 juli 2010 betreffende het houden van de bevolkingsregisters. De
bedoeling hiervan is om een meer uniforme wijze van woonstcontrole door de wijkpolitie te
garanderen”13. De Algemene onderrichtingen verduidelijken in verband met het model van
verslag betreffende het onderzoek van de reële verblijfplaats uitgevoerd door de politie: “Dit
is echter geen verplicht te gebruiken formulier”14.
Het nummer 81 van de Algemene onderrichtingen vermeldt de regels die gevolgd moeten
worden bij het onderzoek van de reële verblijfplaats. We lezen er vooreerst dat “er dient op
gewezen te worden dat het onderzoek naar de verblijfstoestand van een persoon op zich geen
schending uitmaakt van artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden (“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn
privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling”) omdat dit onderzoek, waarin de
wet voorziet, een maatregel is die in een democratische samenleving nodig is in het belang
van de bescherming van de openbare orde en voor de bescherming van de rechten van
anderen (R.v.St., SIMAR, nr. 28.257, 29 juni 1987)”.
Als regels die gevolgd moeten worden bij het onderzoek van de reële verblijfplaats lezen we
“Het is noodzakelijk om de echtheid van de hoofdverblijfplaats na te gaan bij veranderingen
van verblijfplaats. Dit onderzoek van de reële verblijfplaats moet systematisch plaatsvinden,
ook bij verandering van verblijfplaats binnen dezelfde gemeente. Dit onderzoek moet grondig
zijn en de personen die hieraan meewerken, moeten voldoende kennis hebben van het begrip
‘hoofdverblijfplaats’ (cfr. nr. 14, punt a). De kwaliteit van de onderzoeken naar de
hoofdverblijfplaats is uiterst belangrijk ter voorkoming van fictieve domicilieadressen”.
Overigens “De burger die zijn verblijfplaats heeft veranderd, moet persoonlijk worden
aangetroffen aan het nieuwe adres van zijn hoofdverblijfplaats. Soms zijn meerdere bezoeken
van de wijkpolitie noodzakelijk. Het onderzoek van de reële verblijfplaats kan dus niet
11
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wordt uitgevoerd en het in de artikelen 8, 2 lid, en 9, 2 lid, bedoelde verslag wordt opgemaakt.
12
Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 augustus 2013 – aandachtspunten voor een correcte
registratie in de bevolkingsregisters, het oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswege en de strijd tegen
domiciliefraude, p. 4.
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Idem.
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Cf. Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, FOD Binnenlandse Zaken, Algemene
directie Instellingen en Bevolking, dienst bevolking en identiteitskaarten, gecoördineerde versie van 1 juli 2010 bijgewerkt
op 11 juli 2014, p. 109.
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gevoerd worden per telefoon. Dit onderzoek kan evenmin worden afgesloten op grond van een
enkele verklaring van de betrokken burger (op het politiekantoor, bijvoorbeeld)”. “Het
onderzoek van de reële verblijfplaats moet in principe binnen de 8 werkdagen vanaf de
verklaring van verandering van verblijfplaats door de burger worden uitgevoerd en de
resultaten van dit onderzoek dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de
bevolkingsdienst van de gemeente”. Tot slot benadrukt het nummer 81 van de Algemene
onderrichtingen “dat er nood is aan een efficiënte en permanente controle van de
verblijfssituaties door de wijkpolitie om “verdwijningen” van sommige personen tegen te
gaan of om te vermijden dat burgers hun administratieve nalatigheden bij
verblijfsveranderingen zouden verdoezelen. Dit dient het op korte termijn mogelijk te maken
het aantal gevallen van fictieve domicilieadressen of afvoeringen van ambtswege te
verminderen, in het bijzonder door aan te sturen tot inschrijving in een andere gemeente of
door inschrijving van ambtswege in de eigen gemeente”.
De ministeriële omzendbrief van 30 augustus 2013 brengt de hierboven vermelde vereisten
voorgeschreven in de Algemene onderrichtingen in herinnering. De minister van
Binnenlandse Zaken benadrukt op haar beurt dat de Raad van State duidelijk heeft gesteld dat
het onderzoek naar de verblijfstoestand van een persoon op zich geen schending uitmaakt van
het artikel 8 van het EVRM (recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn
huis en zijn briefwisseling). Ze wijst er bovendien op dat het woonstonderzoek niet enkel een
controle omvat van de realiteit van de hoofdverblijfplaats van de personen op wie de aangifte
van adreswijziging betrekking heeft, maar dat tevens de gezinssamenstelling dient te worden
geverifieerd.
Meer in het bijzonder wat de diepgaandheid en de kwaliteit van het onderzoek betreft alsook
het feit dat de personen die eraan meewerken een voldoende kennis moeten hebben van de
elementaire begrippen van de regelgeving inzake bevolking (‘hoofdverblijfplaats’, ‘gezin’,
‘tijdelijke afwezigheid’, …), maakt de minister van Binnenlandse Zaken gewag van de
opleiding inzake de woonstonderzoeken verricht door de wijkpolitie. De ministeriële
omzendbrief van 30 augustus 2013 stelt meer bepaald dat: “[…]
In het kader van het actieplan van de FOD Binnenlandse Zaken ter bestrijding van fictieve
adressen werd een opleidingsplan gevraagd met betrekking tot de door de wijkinspecteur uit
te voeren woonstonderzoeken.
Naar aanleiding van overlegvergaderingen tussen de Algemene Directie Instellingen en
Bevolking (ADIB), de Directie Opleiding van de Federale Politie (DSE) en de functionele
opleidingsverantwoordelijken “Wijkpolitie” in de provinciale politiescholen, werd in het
eerste semester van 2010 de opleiding “controle van de hoofdverblijfplaats door de
wijkpolitie” georganiseerd in de provinciale politiescholen. Deze opleiding werd gegeven
door de bevolkingsinspecteurs van de FOD Binnenlandse Zaken, die beschikken over een
ruime praktische kennis ter zake.
In augustus 2010 werd deze opleiding geïntegreerd in een dossier voor formele erkenning,
zodat ze sinds begin 2011 permanent deel uitmaakt van de opleiding van de module
“wijkpolitie” in de provinciale provinciescholen.
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De leskalender voor 2013 en voor de volgende jaren wordt vastgelegd naar gelang van de
aanvragen van de verschillende provinciale politiescholen of van de verschillende
geïnteresseerde politiezones.
In deze opleiding, bestemd voor de wijkagenten (nieuwe agenten en dienstdoende agenten),
leggen de bevolkingsinspecteurs van de ADIB op praktische wijze uit hoe de wijkagent moet
optreden wanneer hij/zij woonstonderzoeken doet.
Concreet gezien strekt deze opleidingsmodule er voornamelijk toe de kennis van de
wijkagenten op te frissen en uit te breiden met betrekking tot: de definitie van de
hoofdverblijfplaats; de regelgeving en de instructies betreffende het bepalen van de
hoofdverblijfplaats; de desbetreffende bevoegde diensten; het standaardmodel van het verslag
van woonstvaststelling; de rol van de wijkpolitie in het kader van de vaststelling van de
werkelijke hoofdverblijfplaats; de gevolgen van de vaststelling van de hoofdverblijfplaats op
de juistheid van de gegevens opgenomen in de bevolkingsregisters; de noodzaak van een
exacte vaststelling van de hoofdverblijfplaats teneinde de fiscale en sociale fraude tegen te
gaan; de objectieve, gemotiveerde en correcte opstelling van het verslag van
woonstvaststelling; de opsporing van signalen die wijzen op fictieve adressen; de opsporing
van aanbiedingen van fictieve adressen op internet; de verschillende Belgische
identiteitsdocumenten en het gebruik van Checkdoc en Docstop; de bevoegde organen en de
mogelijke vervolgingen bij de vaststelling van een fictieve hoofdverblijfplaats of een valse
identiteitskaart.
Deze opleiding van de wijkpolitie is één van de pijlers van de maatregelen ter voorkoming
van domiciliefraude. De betrokken diensten evalueren deze opleidingen regelmatig om ze
continu te kunnen verbeteren”15.
De ministeriële omzendbrief van 30 augustus 2013 omvat ook een bijlage betreffende de
“best practices “het adequaat bijhouden van de bevolkingsregisters & de preventie en
bestrijding van fictieve domiciliëringen””. Tot deze “best practices” behoren: de
gemeenteraad dient bij verordening de nadere regels vast te stellen volgens welke het
woonstonderzoek ingesteld wordt en het verslag betreffende de inschrijvingen en afvoeringen
van ambtswege wordt opgemaakt; een goede samenwerking tussen de Dienst Bevolking van
de gemeente en de lokale politie is noodzakelijk (“dagelijkse contacten tussen de politie en de
gemeente zijn aangewezen”); alsook de erkenning dat de opleiding van de wijkpolitie
ongetwijfeld één van de pijlers van de maatregelen ter voorkoming van domiciliefraude is.
De ministeriële omzendbrief van 30 augustus 2013 snijdt ook de procedure van afvoering van
ambtswege aan (cf. artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992). Na enkele ter zake
geldende richtlijnen in herinnering te hebben gebracht, deelt de minister van Binnenlandse
Zaken mee dat haar diensten (ook) een enquête hebben gevoerd naar de wijze waarop de
procedure van afvoering van ambtswege in de praktijk wordt toegepast. Rekening houdend
met de resultaten van deze enquête kon een samenvatting van de “best practices” met
betrekking tot de procedure van afvoering van ambtswege worden gemaakt, die als bijlage 2
bij de omzendbrief gevoegd is. Daarin wordt onder meer gewezen op het feit dat:
15
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registratie in de bevolkingsregisters, het oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswege en de strijd tegen
domiciliefraude, p. 8-9.
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- “Ten behoeve van de wijkpolitie dient een specifiek en gedetailleerd model van verslag voor
de afvoeringen van ambtswege te worden vastgesteld door de gemeenteraad” (1);
- “Het verslag van het politieonderzoek waarin een afvoering van ambtswege voorgesteld
wordt, moet voldoende gemotiveerd worden” (4);
- “Alvorens het dossier met het voorstel tot afvoering van ambtswege (VAA) aan het College
van Burgemeester en Schepenen voorgelegd wordt voor afvoering van ambtswege, moet een
grondig woonstonderzoek gedaan worden. Wanneer de woning klaarblijkelijk bewoond wordt
door derden, zal één bezoek van de wijkpolitie ter plaatse vaak voldoende zijn. Voor de
andere gevallen daarentegen zal de politie minstens drie maal ter plaatse moeten gaan over
een periode van maximaal van 2 maanden (ook buiten de kantooruren). In geval van twijfel
(bijvoorbeeld wanneer de woning niet door derden bewoond wordt of wanneer het
buurtonderzoek weinig nuttige informatie oplevert) kan in de brievenbus een bericht
achtergelaten worden waarbij de betrokkene wordt verzocht ten spoedigste contact op te
nemen met de wijkagent. Een termijn van maximaal 1 maand om te reageren, lijkt
aangewezen” (5); en
- “Het onderzoeksverslag VAA van de lokale politie moet zo spoedig mogelijk naar het
gemeentebestuur doorgestuurd worden” (6).
Volledigheidshalve merken we anderzijds op dat het vierde punt van de omzendbrief van
30 augustus 2013 van de minister van Binnenlandse Zaken gewijd is aan de voorstelling van
de COL 17/2013 van 3 juli 2013 – Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van
Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris voor de bestrijding
van de sociale en de fiscale fraude en het College van procureurs-generaal bij de hoven
van beroep, betreffende de strijd tegen de sociale fraude ten gevolge van fictieve
domiciliëringen16. Deze vertrouwelijke omzendbrief strekt ertoe om, door middel van een
betere omkadering van de opsporingen en de vervolgingen, de sociale fraude die gestoeld is
op een mechanisme van fictieve domiciliëring, beter te bestrijden. Hij streeft verschillende
doelstellingen na: 1) een centrale rol toekennen aan de arbeidsauditoraten bij de opsporing en
de vervolging van de sociale fraude die voortvloeit uit de fictieve domiciliëringen;
2) bijdragen tot de bevordering van de informatiestromen tussen de gerechtelijke overheden,
de politiediensten en de sociale instellingen; 3) de bij deze strijd betrokken actoren verder
sensibiliseren zodat zij de signalen van domiciliefraude beter kunnen herkennen; en 4) het
strafrechtelijk beleid voor de primaire en secundaire fraudeurs afbakenen. Deze omzendbrief
wordt aangevuld met een vademecum waarin voornamelijk aan de politieambtenaren de
nodige instrumenten worden aangereikt om het fenomeen van de fictieve domiciliëringen op
een efficiënte manier te kunnen aanpakken en om de politiereacties te systematiseren via een
duidelijke methodologie, die beschrijft welke stappen er moeten worden gezet en die opnoemt
welke relevante elementen tijdens het onderzoek moeten worden opgemerkt. In haar
omzendbrief van 30 augustus 2013 vraagt de minister van Binnenlandse Zaken om de
procedure te volgen zoals beschreven in deze omzendbrief wanneer sociale fraude door valse
domiciliëring wordt vastgesteld.
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4.2.

Omvang van het onderzoek van de politie naar de reële hoofdverblijfplaats

Punt II.1. van de ministeriële omzendbrief van 1 december 2006 verduidelijkt de aard van de
taak die in het domein van het bevolkings- en vreemdelingenregister aan de lokale politie
toevertrouwd wordt. Zo moet de politieambtenaar in staat zijn om de demografische
verschuivingen en de adreswijzigingen in zijn wijk te volgen. Hij geeft zijn advies op basis
van objectieve vaststellingen. Met betrekking tot de onderzoeken naar de adreswijzigingen,
stelt punt II.1. van artikel M3 van de ministeriële omzendbrief van 1 december 2006
uitdrukkelijk dat ze zich beperken tot de materiële vaststellingen ter plaatse. De lokale politie
geeft het resultaat van haar onderzoeken voor verder gevolg door aan de bevoegde
gemeentelijke dienst, die instaat voor de afgifte van de documenten. Zo komt de politie enkel
tussen op het niveau van de onderzoeken en niet op dat van de afgifte van documenten of
attesten. Nog steeds volgens punt II.1. van artikel M3 van de ministeriële omzendbrief van
1 december 2006 houdt de opdracht van de politie ook in dat zij (pro)actief handelt door
voorstellen te richten aan de bevoegde overheden (College van Burgemeester en Schepenen,
Inspectie van het bevolkingsregister bij de FOD) om schrappingen van ambtswege of
inschrijvingen van ambtswege uit te voeren. Daarenboven wordt het belang van deze
politieactiviteit benadrukt in de strijd tegen de huisjesmelkers, de fictieve domiciliëring,
sociale en fiscale fraude, enz. De opdracht van de lokale politie houdt ook in dat de lokale
politie de ambtenaar van de burgerlijke stand helpt met bijkomende informatie voor het
opstellen van zijn verslag inzake een schijnhuwelijk. In fine somt punt II.1. van artikel M3
van de ministeriële omzendbrief van 1 december 2006 uitdrukkelijk bepaalde administratieve
taken op waarmee de lokale politie niet belast mag worden in dit domein. Zo mag de politie
niet met een systematische controle van een wijk of een deelgemeente belast worden. Het kan
ook niet dat de politie door de gemeente verplicht wordt de eigenaars van leegstaande panden
te wijzen op de belasting geheven door de gemeente ter bestrijding van de leegstand of dat zij,
ten behoeve van de gemeenten, lijsten van eigenaars moet opstellen.
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BIJLAGE 8: ANALYSE ANG
1.

PROBLEEMSTELLING

Tijdens de diverse onderzoeksverrichtingen in het dossier domiciliëringen kwam naar voor
dat de raadpleging van de ANG een systematisch terugkerende handeling bij door politie
uitgevoerde woonstcontroles zou zijn. Daarom stelden de onderzoekers zich de vraag in welke
mate de politiediensten gebruik maken van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) bij
het uitvoeren van de woonstcontroles en in welke mate de in de ANG vermelde permanente
en niet-permanente maatregelen door de politiediensten worden uitgevoerd.
2.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

Onderzoekers wilden nagaan of in de voor de terreinfase gekozen politiezones bij de
woonstcontroles een ANG-opzoeking van de burgers gebeurde en of de voor hen vermelde
permanente en niet-permanente maatregelen werden afgehandeld.
Deze vragen werden in de politiezones zelf gesteld tijdens de terreinfase en dit zowel aan de
korpsleiding als aan de wijkagenten, maar de onderzoekers wensten dit vooraf na te gaan aan
de hand van de logginggegevens ANG van de gekozen politiezones.
Zoals reeds in bijlage 1 vermeld, werden de nodige stappen ondernomen om bij de federale
politie bestanden op te vragen met daarin de gegevens van de door de politiezones
uitgevoerde raadplegingen ANG. Er werd rekening gehouden met de inschrijvingsdatum in
het bevolkingsregister voor de 1500 personen in de steekproef die zich situeerde tussen
30/11/2011 en 16/03/2012. Het rijksregister registreert de datum waarop de personen hun
adreswijziging hebben aangevraagd bij de gemeente. Per definitie gebeurde de
woonstcontrole door de politie na deze datum, wat impliceert dat we ook de ANGraadplegingen na die laatste datum nodig hebben. Om zeker te zijn dat we over alle nodige
logginggegevens beschikten, moesten we de raadplegingen ANG tussen 15/11/2011 en
01/06/2012 aan de federale politie opvragen. De extractie van deze gegevens moest verder
gebeuren op basis van de naam van de personen, omdat we in de bij het rijksregister
verkregen steekproef niet over de rijksregisternummers beschikten.
Na eerste analysewerk werd vastgesteld dat de logginggegevens ANG geen volledig beeld
bieden van de raadplegingen in de ANG. Het is voor de politiediensten ook mogelijk om via
een opzoeking in het rijksregister door te ‘klikken’ naar de ANG, op basis van het
rijksregisternummer van de mensen. We beschikten niet over de ANG-raadplegingen die via
deze link met het rijksregister gebeurden. De enige manier om voor de gezinshoofden uit de
steekproef na te gaan of ze via het RRN en de ANG werden nagetrokken, was het maken van
een link op basis van de geboortedatum van de personen in de steekproef, aangezien we voor
de gegevens van het rijksregister niet over het nationaal rijksregisternummer beschikten.
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3.

METHODOLOGIE

Voor elk gezinshoofd in de steekproef werd nagegaan of de combinatie NAAM
VOORNAAM en VOORNAAM NAAM in de ANG-logging voor de politiezone waar de
hoofdverblijfplaats werd gevraagd, voorkomt. Gezien de enorme volumes aan analysewerk
werd bij de analyse van de ANG-logging geen rekening gehouden met het feit of het nu een
ANG-consultatie of ANG-controle betrof. De analyse betrof voornamelijk de vaststelling of
de respectievelijke politiezones een opzoeking in de ANG uitvoerden naar aanleiding van de
controles hoofdverblijfplaats.
Ook voor de mogelijkheid om de ANG via het rijksregister te verifiëren, werden de nodige
analyses uitgevoerd. Dit met de beperking dat we niet over het nationaal rijksregisternummer
van de gezinshoofden beschikten. Zoals reeds vermeld, gebeurt het doorschakelen van RRN
naar ANG via dit nationaal rijksregisternummer. Onze analyses maakten de link op basis van
de geboortedatum van de personen, die in dat nationaal nummer vervat is. Dit leverde
voornamelijk een probleem op voor de grote politiezones zoals CHARLEROI,
ANTWERPEN en BRUNO. Voor deze zones werden de mogelijke positieve matches tussen
de controle ANG via het RRN en de personen uit de steekproef manueel nagekeken. De
manuele controle hield in dat de datum van raadpleging ANG via het RRN werd vergeleken
met de datum wijziging hoofdverblijfplaats. Ook werd voor elke mogelijke raadpleging ANG
via RRN nagegaan op welke PORTAL-post de opzoeking gebeurde. Indien de opzoeking
gebeurde op een ander wijkkantoor dan het respectievelijk adres hoofdverblijfplaats, kon
worden vermoed dat het geen consultatie voor de woonstcontrole betrof.
Voor elk gezinshoofd uit de steekproef werd nagegaan of er geen opvraging in de ANG werd
teruggevonden, of er een raadpleging in de ANG op naam, in het RRN op geboortedatum, of
in beide werd gevonden. Er werd ook nagegaan of er een opzoeking werd uitgevoerd
30 dagen of meer na de aanvraag van de adreswijziging. In de meeste politiezones is het
gangbaar om binnen de maand de adrescontrole uit te voeren. De rondgang in de
verschillende politiezones maakte duidelijk dat deze termijn in grotere politiezones zoals
ANTWERPEN of BRUNO kan worden overstegen. Ook bij woonstcontroles waar men de
persoon niet thuis kan aantreffen of bij probleemgevallen zou de controle langer dan een
maand kunnen duren. We kunnen ons wel de vraag stellen of de opzoeking ANG dan niet bij
ontvangst van de aanvraag woonstcontrole gebeurde eerder dan op het moment van het
uiteindelijk door de wijkagent opgestelde advies. Om deze reden benoemen we deze
opzoekingen als ‘meer dan 30d’.
De uitgevoerde analyses dienden als indicatie voor de door de politiezones uitgevoerde ANGraadplegingen. De gesprekken met de medewerkers van de politiezones dienden deze te
contextualiseren, zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat de gemeenten bepaalde adressen niet
laten controleren door de politiediensten. Merken we verder op dat bij de steekproef van
gezinshoofden enkel externe mutaties werden gevraagd, dit om te vermijden dat we voor een
politiezone die niet instaat voor de interne mutaties zoals ANTWERPEN en AARSCHOT
geen relevante analyses zouden kunnen maken. De resultaten hadden ook een meerwaarde bij
de bespreking van elke in het onderzoek betrokken politiezone. Dit rapport geeft in grote
lijnen de kwantitatieve resultaten weer van het analysewerk voor de gegevens ANG in de
periode 15/11/2011 tot en met 1/06/2012, periode van de steekproeftrekking rijksregister.
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4.

ANALYSE

4.1. Algemene Nationale gegevensbank – opzoekingen
Bij de verwerking van de steekproef met 1500 gezinshoofden voor de 12 politiezones werd
voor 88 adressen duidelijk dat het referentieadressen of asielcentra zijn. Vooraf informeerden
we of voor deze adressen een politionele woonstcontrole gebeurt. Het antwoord hierop was
negatief, zodat werd beslist om geen vragenlijst naar deze adressen te sturen. De
politiediensten zullen de op deze adressen ingeschreven personen dan ook niet in de ANG
opzoeken. Hiermee werd rekening gehouden in de analyse van de databanken. Bij de analyse
van de maatregelen spreken we ons uit over alle gezinshoofden uit de steekproef.
Deze bijlage geeft de resultaten weer van analyses over ANG-raadplegingen in de voor dit
onderzoek 12 gekozen politiezones en meer concreet over de ANG-opzoekingen voor 1416
gezinshoofden die er hun hoofdverblijfplaats vestigden.
Uit het resultaat van de analyses blijkt dat ruim een vierde van de gezinshoofden niet zou
opgevraagd zijn in de ANG. Drie op de tien personen werden rechtstreeks in de ANG
geverifieerd en een derde van de personen werd eerst opgevraagd in het rijksregister, waarna
de politieambtenaar ‘doorklikte’ naar het opzoekscherm van de ANG. Deze werkwijze zorgt
er wel voor dat niet alle te nemen maatregelen zullen verschijnen. Het ‘doorklikken’ via het
RRN naar de ANG gebeurt op basis van het rijksregisternummer. Maar indien er op het
moment van de vatting van de maatregel geen rijksregisternummer voor de persoon bestond
of bij de politiediensten gekend was en dus niet gevat, dan zullen de maatregelen via een
dergelijke opvraging niet zichtbaar worden.
Voor 87 gezinshoofden zou er een ANG-opzoeking na een termijn van 30 dagen zijn gebeurd.
Tabel 1: ANG-opzoekingen voor de 12 politiezones samen
Opzoekingen

Aantal

Percentage

Geen

405

28,6%

ANG

304

21,5%

RRN

493

34,8%

ANG en RRN

127

9,0%

Meer dan 30d

87

6,1%

Verder in deze bijlage geven we een overzicht per politiezone, maar wat de opzoekingen in de
ANG betreft, vonden we volgende verschillen tussen de politiezones. De politiezone
NIVELLES-GENAPPE had de meeste gezinshoofden rechtstreeks in de ANG opgezocht
(n=66), gevolgd door de zone SECOVA (n=51), zone RIHO (n=43) en de politiezone
ANTWERPEN (n=11). De minste opzoekingen in de ANG-applicatie vonden we in de zone
ARLON (n=11).
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Wat de ANG-opzoekingen via het RRN betreft, vonden we meer dan 90 opzoekingen in de
politiezones HERKO, RIHO en SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE, gevolgd door de zone
CHARLEROI (n=77).
4.2. Permanente en niet-permanente maatregelen
4.2.1. In de ANG gekende personen
Voor de 1500 gezinshoofden in de steekproef domiciliëringen1 kregen we niet enkel een
overzicht van de (niet-)uitgevoerde (niet-)permanente maatregelen maar ook een overzicht
van deze gezinshoofden die gekend zijn in de ANG. 388 van de 1500 gezinshoofden kwamen
in de ANG voor2. Dit is een vierde (26%) van de personen die deel uitmaken van de voor het
onderzoek genomen steekproef in de 12 politiezones.
Of ook bij de bevolking in het algemeen een vierde in de politiedatabank voorkomt, is
moeilijk uit te maken bij gebrek aan een correcte vergelijkingsbasis. Men spreekt wel over het
aantal gevatte entiteiten in de ANG, maar dit cijfer kan niet worden gebruikt. In de ANG
staan ook gegevens over personen die geen vaste verblijfplaats in ons land hebben, terwijl dit
onderzoek gericht is op de burgers die hun hoofdverblijfplaats in België vestigden. Dit
kunnen zowel Belgen als niet-Belgen zijn, waardoor een vergelijking met alle Belgen in de
ANG ook geen goede basis vormt.
Rekening houdend met de verstedelijkingsgraad van de politiezones, kunnen we uit tabel 2
afleiden dat wat de beschikbare gegevens uit de steekproef betreft, er in verhouding minder
personen gekend waren in de politiezone ANTWERPEN dan in de politiezone CHARLEROI.
Voor de zones type 23 situeert de verhouding van het aantal in de databanken gekende
personen op het aantal personen in de steekproef zich in de vork 27%-33%. Voor de zones
NIVELLES-GENAPPE en AARSCHOT was dit ongeveer een vierde van de steekproef. De
laagste verhouding vinden we in de zones type 4, LA MAZERINE en WESER-GÖHL. De
politiezone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE valt als zone type 54 op met een verhouding
van 30%. Deze politiezone wordt geconfronteerd met inschrijvingen in weekendverblijven.
De medewerkers van de politiezone meldden dat de weekendverblijven politioneel bijzondere
aandacht vergen. De verdeling van het aantal in de ANG gekende personen per gemeente kan
in bijlage 1 worden gevonden.

1

Voor het onderzoek werd een gestratificeerde steekproef van politiezones genomen. Voor de 12 bekomen
politiezones werden aan het rijksregister de gegevens van de laatste 125 ingeschreven gezinshoofden gevraagd.
In het door de diensten van het Rijksregister geleverde bestand werd hierop een kleine afwijking gevonden, er
waren 126 gezinshoofden voor de politiezone BRUNO en 124 gezinshoofden voor de politiezone SECOVA.
2
De oorspronkelijke lijst gekende personen bevatte 391 personen. Bij deze 391 personen blijken er voor drie
personen twee verschillende ‘clépersonne’ te bestaan in de databank. Deze mensen hebben een gelijkaardige
identiteit, namelijk dezelfde naam, voornaam en geboortedatum, maar bijvoorbeeld een ander nationaal nummer
(in een tweede versie zonder nationaal nummer). Technisch is het niet uit te maken of het hier om dezelfde
personen gaat omdat de identiteit bijvoorbeeld zou kunnen gebruikt zijn als alias bij een feit zonder dat men dit
heeft kunnen vaststellen. Maar voor de verdere analyse halen we deze dubbele vatting uit de lijst. Zo bekomen
we nog 388 personen.
3
PolBRUNO, ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE en RIHO.
4
Laagste verstedelijkingsgraad.
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Tabel 2: Aantal personen uit de steekproef domiciliëringen gekend in de politionele
databanken, per onderzochte politiezone
Politiezone

N personen

% van de steekproef

AARSCHOT

29

23%

ANTWERPEN

30

24%

ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE

34

27%

BRUNO

41

33%

CHARLEROI

53

42%

HERKO

22

18%

LA MAZERINE

26

21%

NIVELLES – GENAPPES

32

26%

RIHO

37

30%

SECOVA

28

22%

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE

37

30%

WESER-GÖHL

19

15%

TOTAAL

388

26%

Ruim drie vierde van de in de ANG gekende personen is man (77,6%)5. Drie vierde heeft de
Belgische nationaliteit (n=291), gevolgd door de Nederlandse nationaliteit (n=9), de
Roemeense (n=7), de Marokkaanse (n=6) en vervolgens de Italiaanse, Poolse en Turkse
nationaliteit (elk n=5).
4.2.2. Permanent te nemen maatregelen
Voor 3 van de 1500 gezinshoofden waren er permanent te nemen maatregelen. Voor twee
personen die hun hoofdverblijfplaats vroegen in de zone WESER-GÖHL betrof de permanent
te nemen maatregel ‘grondige controle - fouilleren’. Voor één persoon, met nieuwe
hoofdverblijfplaats in de zone ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE, was er een
permanente maatregel ‘grondige controle - dragen van een handvuurwapen op de persoon of
in het voertuig’.
4.2.3. Niet-permanent te nemen maatregelen
Voor de 1500 gezinshoofden in de steekproef werd de vraag gesteld of er voor deze personen
niet-permanent te nemen maatregelen waren, dit om na te gaan of de respectievelijke
politiezones deze te nemen maatregelen opvroegen en ze nadien ook behandelden.
Voor 155 van de 1500 personen in de steekproef waren er ooit maatregelen gekend (10,3%).
Dit waren zowel oude als reeds uitgevoerde maatregelen of nog openstaande maatregelen.
Indien werd nagegaan welke maatregelen voor deze personen openstonden op het moment
van hun aanvraag domicilie of werden genomen naar aanleiding van de vaststelling
5

Beschikbare gegevens voor 385 personen.
5

hoofdverblijfplaats, waren dit 124 maatregelen voor 90 personen (6% van 1500). Van deze
124 werden er 20 maatregelen na de datum inschrijving hoofdverblijfplaats in orde gebracht.
De overige 104 openstaande maatregelen waren oude, niet-uitgevoerde maatregelen of
maatregelen naar aanleiding van de woonstcontrole door de zone opgesteld. Het kan immers
voorkomen dat de politiezone de persoon niet aantreft op het aangevraagde adres en deze
persoon seint voor ‘zoeken verblijfplaats’. De datum van invoeren van de niet-permanente
maatregel kan dit duiden6.
Vier vijfde (79%) van de 90 personen met maatregelen had de Belgische nationaliteit,
gevolgd door de Spaanse (3), Marokkaanse (3), Roemeense (2) en Nederlandse (2). De
jongste persoon was 18 jaar, de oudste was 59 jaar met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar
voor de volledige groep.
Voor 25 van de 90 personen (27,8%) bleek het adres waarop ze werden ingeschreven een
adres van een OCMW, FEDASIL of vluchtelingencentrum te zijn. Deze adressen worden bij
uitzondering onderworpen aan een woonstcontrole door de politie.
Tabel 3: Aantal personen uit de steekproef domiciliëringen met openstaande of nieuw
ingevoerde niet-permanente maatregelen bij de wijziging hoofdverblijfplaats
Politiezone

6

Aantal personen

AARSCHOT

3

ANTWERPEN

11

ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE

8

BRUNO

13

CHARLEROI

13

HERKO

5

LA MAZERINE

7

NIVELLES - GENAPPE

13

RIHO

7

SECOVA

4

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE

6

WESER-GÖHL

0

Totaal

90

In het aan ons gegeven overzicht staat de datum van opmaak van de maatregel niet vermeld.
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Tabel 4: Nationaliteit van de personen in de steekproef met openstaande of nieuwe
maatregelen
Nationaliteit

Aantal

Belgische

71

Spaanse

3

Marokkaanse

3

Roemeense

2

Nederlandse

2

Griekse

1

Poolse

1

Italiaanse

1

Afghaanse

1

Turkse

1

Senegalese

1

Algerijnse

1

Haïtiaanse

1

Vluchteling van Bulgaarse afkomst

1

Totaal

90

Tabel 5: Aard van de niet-permanente maatregelen, uitgevoerd of openstaand/nieuw
ingevoerd
Aard niet-permanente maatregelen

Aantal
uitgevoerde
maatregelen

Aantal
openstaande
of nieuwe
maatregelen

Totaal
maatregelen

Aanhouden

1

2

3

Betekenen gerechtelijke beslissing
Consultatie en uitvoeren ref en/of CSB
Consulteren commentaar
Handhaven en contacteren eenheid signalement
Verhoren (met bijstand advocaat)
Verhoren (Old)
Verhoren (zonder bijstand advocaat)
Zoeken verblijfplaats
Totaal

2
0
2
1
0
5
2
7
20

16
1
19
1
3
10
4
48
104

18
1
21
2
3
15
6
55
124

De meest voorkomende niet-permanente maatregel was het ‘zoeken verblijfplaats’. Er zouden
48 maatregelen zijn die niet werden uitgevoerd of die naar aanleiding van de controle
hoofdverblijfplaats werden toegevoegd. Aangezien de data-extractie niet vermeldt wanneer de
maatregel in de databank werd toegevoegd, zijn we enkel zeker dat een maatregel niet werd
uitgevoerd indien ze door een andere zone dan waar de inschrijving gebeurde, werd gevat.
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Bovendien waren 18 van de 48 maatregelen ‘zoeken verblijfplaats’ OCMW-adressen,
waarvoor de politiediensten geen vraag tot adrescontrole krijgen. Hiermee rekening houdend,
zijn er zo nog 13 maatregelen tot opzoeken verblijfplaats die de politiezones hadden kunnen
uitvoeren naar aanleiding van de adrescontrole, 2 in de zone NIVELLES-GENAPPE, 2 te
SECOVA, 2 te ARLON, 2 te CHARLEROI, 1 te POLBRUNO, 2 te ANTWERPEN, 1 te
HERKO en 1 te AARSCHOT.
Voor de tweede grote groep niet-permanente maatregelen stond vermeld ‘de commentaar
moet worden geraadpleegd’. Voor 10 van de 19 maatregelen ging het over voorwaarden met
betrekking tot voorlopige hechtenis, voorlopige invrijheidstelling en een werkstraf. Dergelijke
maatregelen blijven open tot de einddatum van deze maatregelen wordt bereikt. Andere
vermeldingen bij deze maatregelen zijn: het opzoeken van verblijfplaats met verhoor, drie
rijverboden waarvan één met arrestatie. Dit laatste stond eveneens nog als een open
maatregel. Navraag in de betrokken zone7 verduidelijkte dat de politiezone wel degelijk
contact had genomen met het parket om de maatregel uit te voeren. Gezien de terminale
gezondheidstoestand van de persoon vond het parket dit niet meer opportuun. Feit is wel dat
de zone deze maatregel had moeten ontseinen.
Wat de arrestaties betreft, blijkt dat de zone CHARLEROI een paar maanden na domicilie van
twee personen de lopende maatregel ‘arrestatie’ nog niet zou hebben uitgevoerd of de
maatregel nog niet zou hebben ontseind indien wel uitgevoerd.
Ook bij de te betekenen gerechtelijke beslissingen merken we dat vijf van de 16 maatregelen
personen betrof die zich inschreven op een adres van het OCWM, Fedasil of
vluchtelingencentrum. Van de overige 11 maatregelen waren er vijf rijverboden. We vinden
deze maatregelen in SECOVA (3), ARLON (1), CHARLEROI (1), ANTWERPEN (4),
HERKO (1), SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE (1).
Er waren 17 maatregelen die onder ‘te verhoren’ kunnen worden ondergebracht, waarvan zes
voor personen die hun hoofdverblijfplaats vroegen op een adres waar de politie geen
woonstcontrole moet uitvoeren. Voor de overige 11 openstaande maatregelen was het
mogelijk dat de betrokken politiezones de personen hebben uitgenodigd voor verhoor maar
als deze hier niet op ingaan, blijft de maatregel openstaan. Indien het oorspronkelijk
strafdossier in een andere politiezone of in een ander gerechtelijk arrondissement werd
gevoerd, kan het ook een tijd (soms maanden) duren voordat de politiezone van inschrijving
dit ontvangt voor verdere afhandeling.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nog openstaande of nieuwe maatregelen per
politiezone en het aantal personen waarop deze betrekking hebben. Tussen haakjes staat het
aantal personen en maatregelen vermeld van personen die hun hoofdverblijfplaats op een
referentieadres of in een asielcentra kregen en dus niet of uitzonderlijk door de politie werden
gecontroleerd.

7

Naar aanleiding van de rondgang in de verschillende politiezones.
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Tabel 6: Het aantal personen met openstaande/nieuwe niet-permanente maatregelen en het
aantal niet-permanente maatregelen per politiezones met vermelding () van het aantal
personen met gekende hoofdverblijfplaats op een referentieadres/asielcentrum
Politiezone

Aantal personen

Aantal maatregelen

AARSCHOT

2(0)

2(0)

ANTWERPEN

10(5)

15(7)

ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE

7(4)

10(7)

BRUNO

13(0)

14(0)

CHARLEROI

13(6)

19(8)

HERKO

4(0)

5(0)

LA MAZERINE

4(3)

4(4)

NIVELLES - GENAPPE

11(5)

14(5)

RIHO
SECOVA

3(0)
3(0)

5(0)
9(0)

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE

5(0)

7(0)

0

0

75(23)

104(30)

WESER-GÖHL
Totaal

4.3. Overzicht per politiezone
4.3.1. AARSCHOT
-

Opzoekingen ANG

Hoewel de coördinator van de wijkagenten tijdens het bezoek aan de politiezone
AARSCHOT vertelde dat de aanvragen woonstcontrole ook ANG worden gecontroleerd,
werd op basis van de aangeleverde gegevens ANG en RRN-ANG slechts voor een derde van
de gezinshoofden uit de steekproef een opzoeking gevonden. Bij 71 van de 78 personen, die
niet of na 30 dagen werden gecontroleerd, gaat het over personen met de Belgische
nationaliteit waarvoor we een opzoeking zouden kunnen verwachten.
Tabel 7: Opzoekingen ANG voor de politiezone AARSCHOT
Aard opzoeking
Geen of >30d
ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

Aantal personen
steekproef
78
23
17
7
125

% steekproef
62%
18%
14%
6%
100%
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-

Niet-permanente maatregelen

Voor de politiezone AARSCHOT werden twee openstaande niet-permanente maatregelen
gevonden. Bij de 125 personen die recent een wijziging hoofdverblijfplaats vroegen, had één
iemand een probatiemaatregel en voor een tweede persoon gold de maatregel ‘opzoeken van
het verblijfadres’.
4.3.2. ANTWERPEN
-

Opzoekingen ANG

In de steekproef voor de politiezone ANTWERPEN waren er 114 gezinshoofden waarvoor
we veronderstellen dat er een politiecontrole werd uitgevoerd. Alle gezinshoofden waren
personen die een externe adreswijziging aanvroegen, namelijk een inschrijving komende van
buiten ANTWERPEN in één van de districten van ANTWERPEN.
Voor deze inschrijvingen werd vastgesteld dat voor een derde van deze personen een
opzoeking in de ANG plaatsvond. Om na te gaan of de mensen ook via een opzoeking in
RRN-ANG werden nagetrokken, gebeurde voor elk gezinshoofd een manuele controle van de
analyseresultaten via de combinatie geboortedatum- moment van de opzoeking- post van de
opzoeking om de link met de aanvraag adreswijziging te bepalen. De resultaten hiervoor
waren heel miniem.
Voor meer dan de helft van de personen vonden we op basis van de ons beschikbare
gegevens, geen opzoeking in de ANG. 23 van de niet-gecontroleerde gezinshoofden werden
ingeschreven op een adres te ANTWERPEN-NOORD of CITY. CITY wordt gekenmerkt
door inschrijvingen van mensen van verschillende nationaliteiten. Onder deze
23 gezinshoofden komen 11 verschillende nationaliteiten voor, vijf personen hebben de
Belgische nationaliteit. Ook bij de inschrijvingen met postcode 2000 moesten we vaststellen
dat er nauwelijks ANG-controle is. Maar ook hier stellen we vast dat op 26 inschrijvingen
slechts twee gezinshoofden de Belgische nationaliteit hebben. De terreinfase zou hierbij
duidelijk moeten maken of dit een rol speelt bij het al dan niet raadplegen van de ANG.
Bij de inschrijvingen op postcode 2018 (centrum-leien), Deurne, Merksem, Wilrijk, Hoboken
vonden we in verhouding wel meer ANG-raadplegingen terug.
Tabel 8: Opzoekingen ANG voor de politiezone ANTWERPEN
Aard opzoeking
Geen
ANG
RRN
 30d
Totaal

Aantal personen
steekproef
60
41
5
8
114

% steekproef
53%
36%
4%
7%
100%
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-

Niet-permanent te nemen maatregelen

Voor de politiezone ANTWERPEN vonden we nog 15 openstaande niet-permanente
maatregelen voor 10 verschillende personen. Vijf van deze personen schreven zich in op het
adres van het OCMW, Lange Gasthuisstraat te 2000 ANTWERPEN. Voor al deze personen
staat het ‘opzoeken van de verblijfplaats’ open. Voor één persoon moesten ook nog twee
rijverboden worden betekend.
De overige nog openstaande niet-permanente maatregelen betroffen vier gerechtelijke
betekeningen voor een persoon, drie personen waarvoor de verblijfplaats moest worden
opgezocht en informatie over een voorwaardelijke invrijheidstelling.
4.3.3. BRUNO
-

Opzoekingen ANG

Bij ontvangst van de steekproef gezinshoofden van het RRN bleek voor de politiezone
BRUNO een steekproef van 126 namen getrokken geweest te zijn. Voor deze namen hadden
we bij aanvang van het onderzoek geen elementen die al dan niet wezen op
referentieadressen.
Een vijfde van de gezinshoofden uit de steekproef werd rechtstreeks in de ANG geverifieerd.
Voor de opzoekingen in het RRN werd per persoon nagegaan of er een overeenstemming was
tussen geboortedatum, datum van opzoeking en de wijkpost PORTAL waar de controle werd
uitgevoerd om te evalueren of een ANG-opzoeking al dan niet gelinkt kon worden aan de
aanvraag woonstcontrole. Ook met het feit dat de commissariaten in de zone BRUNO
gemeenteoverstijgend zijn, werd rekening gehouden. Een vierde van de gezinshoofden bleek
via de link RRN-ANG te zijn opgezocht.
Twee vijfde van de personen werd niet geverifieerd in de ANG. Bij inschrijvingen in de
gemeente SINT-JOOST-TEN-NODE werden acht van de 19 personen niet gecontroleerd. Dit
bleken allen niet-Belgen te zijn. Te EVERE werden 11 personen niet gecontroleerd,
waaronder Belgen. Te SCHAARBEEK werden 31 personen niet gecontroleerd, dat was twee
vijfde van het totale aantal, waaronder 14 gezinshoofden met de Belgische nationaliteit.
Tabel 9: Opzoekingen ANG voor de politiezone BRUNO
Aard opzoeking

Aantal personen
steekproef

% steekproef

Geen

50

40%

ANG
RRN
 30d
Totaal

24
35
17
126

19%
28%
14%
100%
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-

Niet-permanente maatregelen

In het overzicht van de openstaande niet-permanente maatregelen vonden we er 14 voor
13 personen die zich in de gemeenten van de politiezone BRUNO inschreven.
Bij een maatregel voor een persoon te EVERE diende ‘de commentaar bij een signalement’
geconsulteerd te worden. De drie openstaande maatregelen te SINT-JOOST-TEN-NODE
gingen over het ‘opzoeken van de verblijfplaats’. Aangezien deze maatregelen door de zone
BRUNO werden opgesteld, is het moeilijk uit te maken of deze werden opgesteld nadat men
de persoon bij de woonstcontrole niet ter plaatse kon aantreffen dan wel dat deze niet werden
uitgevoerd. Voor de personen die zich inschreven in de gemeente SCHAARBEEK vonden we
10 maatregelen: zes voor het ‘opzoeken van de verblijfplaats’, waarvan één niet werd
opgesteld door BRUNO zelf, twee maatregelen gingen over het verhoren van de persoon, één
over een te consulteren commentaar en één maatregel over het bijhouden van de persoon en
het contacteren van de opstellende eenheid.
4.3.4. ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE
-

Opzoekingen ANG

Voor de zone ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE leverde kruising van de
beschikbare gegevens raadpleging ANG en raadpleging RRN-ANG, binnen de 30 dagen na de
aanvraag domicilie, met de steekproef voor de zone de volgende resultaten op.
Voor de zone ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE hadden we voor ten minste acht
adressen de verwijzing dat het om een adres van het OCMW of een asielcentrum ging. Net
zoals er geen vragenlijst aan deze personen werd gestuurd, hielden we voor de consultatie
ANG geen rekening met deze adressen.
Wat de controles ANG betreft, werd op basis van de beschikbare gegevens voor 56 van de
117 gezinshoofden geen ANG-controle teruggevonden. Voor 16 gezinshoofden werd een
opzoeking via RRN na 30 dagen gevonden. Samen vormden deze in onderstaande tabel de
groep van 72 personen waarvoor geen opzoeking of een opzoeking na 30 dagen zou zijn
gebeurd. De kans dat de opzoekingen na 30 dagen naar aanleiding van de controle
hoofdverblijfplaats gebeurden, mits moeilijkere vaststellingen, is klein.
Ook voor sommige consultaties via het RRN stelden we vast dat de opzoeking vanuit de
afdeling interventie gebeurde en mogelijk niet in het raam van de woonstvaststelling. De
29 opzoekingen via RRN bevatten mogelijk valse positieve opzoekingen. Bij de niet of
laattijdig gecontroleerde gezinshoofden hadden 51 van de 72 personen de Belgische
nationaliteit.
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Tabel 10: Opzoekingen
MARTELANGE

ANG

Aard opzoeking

voor

de

politiezone

ARLON/ATTERT/HABAY/

% steekproef

Geen of >30d

Aantal personen
steekproef
72

ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

6
29
10
117

5%
25%
9%
100%

62%

De vaststellingen gelden voor de vier gemeenten van de politiezone. Enkel in de gemeente
MARTELANGE bleek voor drie op de vijf woonstcontroles een ANG-controle uitgevoerd.
De vierde persoon betrof een Fransman en voor een Belg was er geen opzoeking terug te
vinden.
In HABAY werd voor 14 gezinshoofden geen opzoeking teruggevonden (op een steekproef
van 22). Twee personen hadden de Franse nationaliteit, van de 12 resterende Belgen werden
er twee personen na 30 dagen gecontroleerd en twee personen waren respectievelijk 65 en
81 jaar.
In ATTERT werden zeven op 14 gezinshoofden niet gecontroleerd, waarvan twee
Luxemburgers.
Tijdens het bezoek aan de politiezone werd aan de onderzoekers meegedeeld dat er in de
politiezone, meer specifiek in de gemeente ARLON, geen systematische ANG-controle
gebeurt. Voor de andere drie gemeenten in de politiezone, zeker HABAY en ATTERT, bleek
uit de gegevens dat er ook daar geen sprake kan zijn van systematische ANG-controle.
-

Niet-permanente maatregelen

Eind juni 2012 stonden er voor de gezinshoofden die zich inschreven in de politiezone
ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE nog 10 niet-permanente maatregelen open voor
zeven verschillende personen. Van deze maatregelen waren er zeven voor personen die zich
inschreven op een adres van het OCMW/asielcentrum. Indien de politie niet op de hoogte
wordt gebracht van deze adreswijzigingen, kunnen de niet-permanente maatregelen niet
worden opgevolgd. Voor drie personen betrof het de ‘opzoeking van de verblijfplaats’ en een
persoon stond driemaal vermeld voor het afnemen van een verhoor.
De laatste drie maatregelen voor drie personen, waarvoor de politie naar alle
waarschijnlijkheid wel de adrescontrole heeft uitgevoerd, betroffen tweemaal ‘het opzoeken
van de verblijfplaats’ en ‘het betekenen van een rijverbod’.
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4.3.5. CHARLEROI
-

Opzoekingen ANG

Voor de politiezone CHARLEROI werden volgende resultaten bekomen voor de opzoekingen
ANG en consultatie RRN-ANG voor de personen in de steekproef.
Voor de zone CHARLEROI hadden 22 adressen betrekking op een OCMW-adres of een
asielcentrum. Er werd geen vragenlijst aan deze personen gestuurd en we hielden bij de
analyse van de ANG geen rekening met deze adressen.
Tabel 11: Opzoekingen ANG voor de politiezone CHARLEROI
Aard opzoeking
>30d RRN
ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

Aantal personen
steekproef
3
23
65
12
103

% steekproef
3%
22%
63%
12%
100%

Drie vierde van de gezinshoofden uit de steekproef voor de politiezone CHARLEROI werd
opgevraagd in RRN (65 RRN+12 personen ANG en RRN). Aangezien de controle ‘opvragen
RRN’ gebeurde aan de hand van de geboortedatum en er voor een grote politiezone als
CHARLEROI meerdere personen dezelfde geboortedatum kunnen hebben, werden de
resultaten manueel nagekeken om na te gaan of de consultaties wel via de wijk gebeurden.
Een derde van de gezinshoofden (23+12) werd rechtstreeks in de ANG opgezocht.
Voor alle behouden gezinshoofden vinden we een consultatie terug, voor drie gezinshoofden
was dit na een periode van 30 dagen.
-

Niet-permanente maatregelen

Eind juni 2012 stonden nog 19 niet-permanente maatregelen voor 13 personen uit onze
steekproef voor de politiezone CHARLEROI open. Zes personen schreven zich in op een
adres waarvoor de politiediensten hoogstwaarschijnlijk geen woonstcontrole uitvoeren,
waardoor mogelijk acht niet-permanente maatregelen geen gevolg gekregen hebben. Het
betrof de maatregelen ‘opzoeken verblijfplaats’ (x3), verhoren (x3), betekenen gerechtelijke
beslissing (x2).
De overige 11 openstaande maatregelen waren ‘aanhouden’ (x2), ‘opzoeken verblijfplaats’
(x3), verhoren (x3), commentaar i.v.m. voorwaardelijke invrijheidstelling van 1 persoon (x2)
en het betekenen van een rijverbod.
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4.3.6. HERKO
-

Opzoekingen ANG

Voor de zone HERKO (HERENT, KORTENBERG) werden na analyse volgende resultaten
verkregen.
Twee derde van de opzoekingen ANG gebeurde door eerst in het RRN de personen op te
vragen en dan door te ‘klikken’ naar de ANG. Deze werkwijze heeft als nadeel dat de nietpermanente maatregel waarvoor geen rijksregisternummer gekend is niet uit het ‘systeem’ zal
worden gehaald en zo mogelijk over het hoofd kan worden gezien.
Tabel 12: Opzoekingen ANG voor de politiezone HERKO
Aard opzoeking

% steekproef

Geen of >30d

Aantal personen
steekproef
12

ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

19
81
13
125

15%
65%
10%
100%

10%

Voor acht gezinshoofden uit de steekproef werden via de ons beschikbare gegevens geen
opzoekingen in de ANG teruggevonden, voor vier gezinshoofden gebeurde de opzoeking na
30 dagen. Van de acht niet-gecontroleerde personen bezat iemand de Britse nationaliteit en
een andere persoon de Duitse nationaliteit. De vraag rijst of de gemeente voor deze personen
aan de politiezone een controle vroeg, in casu de gemeente KORTENBERG. Indien het
bijvoorbeeld Europese functionarissen zouden zijn, is het mogelijk dat er geen woonstcontrole
plaatsvond omdat er voor de inschrijving van Europese functionarissen speciale procedures
bestaan. Twee van de acht niet-gecontroleerde personen waren respectievelijk 70 en 90 jaar
oud. Uiteindelijk bleven er slechts vier gezinshoofden over waarvoor we geen directe
hypothetische verklaring voor de niet-consultatie ANG vonden.
Voor de controles hoofdverblijfplaats in de politiezone HERKO gebeurde nagenoeg
systematisch een controle in de ANG, hetzij rechtstreeks in de ANG hetzij door in het RRN
door te “klikken” naar de ANG.
-

Niet-permanente maatregelen

Eind juni 2012 stonden voor de gezinshoofden in de steekproef voor de politiezone HERKO
nog vijf niet-permanente maatregelen open. Deze maatregelen waren voor vier personen. Een
eerste maatregel betrof ‘het opzoeken verblijfplaats’. Deze maatregel werd ingevoerd door
een politiezone in het Brusselse, maar niet ontseind door de politiezone HERKO hoewel de
persoon in de ANG werd gecontroleerd. Er stond nog een dergelijke maatregel open, maar
deze werd ingevoerd door de politiezone HERKO, mogelijk nadat de persoon in kwestie niet
kon worden aangetroffen. Voor een derde persoon stonden de voorwaarden van de
voorwaardelijke invrijheidstelling vermeld. Voor een vierde stond bij de maatregelen het
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betekenen van een rijverbod en maatregel ‘aanhouden’. Gezien de inhoud van deze laatste
maatregel, informeerden wij tijdens het bezoek aan de zone naar het openstaan ervan. De
coördinator van de wijk repliceerde dat op het moment van de woonstcontrole contact werd
opgenomen met het parket. Aangezien de man die moest worden aangehouden een zeer
slechte gezondheid had, hij is inmiddels overleden, vond het parket de aanhouding niet meer
opportuun. Er werd toegegeven dat de maatregel ontseind had moeten worden, wat niet
gebeurd is.
Wat de niet-permanente maatregelen betreft, is het voor de zone HERKO een aandachtspunt
om, indien de maatregel werd uitgevoerd, deze ook administratief af te werken in de ANG.
4.3.7. LA MAZERINE
-

Opzoekingen ANG

Voor de zone LA MAZERINE werden na analyse van de gegevens opzoekingen ANG en
consultatie RRN-ANG, binnen de 30 dagen na de aanvraag domicilie, volgende resultaten
bekomen.
Voor de zone LA MAZERINE was er bij ten minste acht adressen een verwijzing naar een
OCMW-adres of een adres van een asielcentrum.
Voor 46 gezinshoofden lieten de beschikbare gegevens niet toe om een opzoeking ANG
binnen de 30 dagen terug te vinden. Indien nog rekening werd gehouden met het gegeven dat
11 personen een niet-Belgische nationaliteit hebben, bleven er nog steeds 35 Belgen (30%)
over waarvoor geen gegevens werden teruggevonden over de opzoekingen ANG of ANG via
RRN.
Tabel 13: Opzoekingen ANG voor de politiezone LA MAZERINE
Aard opzoeking
Geen
ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal
-

Aantal personen
steekproef
46

% steekproef

22
40
9
117

19%
34%
8%
100%

39%

Niet-permanente maatregelen

In de zone LA MAZERINE werden nog drie openstaande maatregelen ‘opzoeken
verblijfplaats’ gevonden, maar deze maatregelen waren voor adressen die onder de categorie
‘OCMW, asielcentrum, Fedasil’ vallen en waarvoor de politiezone hoogstwaarschijnlijk geen
adrescontrole moest doen.
Er was nog één openstaande maatregel ‘verblijf opzoeken en verhoren’. Indien men de
persoon bijvoorbeeld heeft uitgenodigd voor verhoor en deze persoon komt niet opdagen, dan
blijft de maatregel openstaan. De gegevens verduidelijkten dat deze persoon op de dag van
aanvraag domicilie in de ANG werd geconsulteerd.
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4.3.8. NIVELLES-GENAPPE
-

Opzoekingen ANG

Voor de zone NIVELLES- GENAPPE werden na analyse van de gegevens opzoekingen ANG
en consultatie RRN-ANG, binnen de 30 dagen na de aanvraag domicilie, volgende resultaten
bekomen.
Voor de zone NIVELLES-GENAPPE betroffen ten minste zeven adressen een OCMW-adres
of een asielcentrum.
Tabel 14: Opzoekingen ANG voor de politiezone NIVELLES-GENAPPE
Aard opzoeking

% steekproef

Geen of >30d

Aantal personen
steekproef
41

ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

62
11
4
118

53%
9%
3%
100%

35%

Uit de beschikbare gegevens bleek dat twee vijfde van de gezinshoofden in de steekproef niet
gecontroleerd zou zijn door de politiediensten. Voor de 100 gezinshoofden met de Belgische
nationaliteit zouden er 30 (25,4% van 118) niet gecontroleerd zijn, en dit zowel voor de
gemeente NIVELLES als voor de gemeente GENAPPE.
-

Niet-permanente maatregelen

De 14 nog openstaande niet-permanente maatregelen betroffen 11 personen, één persoon had
4 maal de maatregel ‘opzoeken verblijfplaats’ achter zijn naam staan. Aangezien de zone
NIVELLES-GENAPPE enkele van deze maatregelen had ingevoerd, werd verondersteld dat
deze openstaan omdat de persoon effectief niet kon worden gevonden. Ook voor twee andere
personen stond op het moment van de analyse nog een maatregel voor het opzoeken van de
verblijfplaats open. Vijf maatregelen stonden op naam van vijf personen die werden
ingeschreven op een adres van het OCMW/asielcentrum en waarvoor hoogstwaarschijnlijk
geen controle domicilie gebeurde. De voor hen openstaande maatregelen waren viermaal het
opzoeken van de verblijfplaats en het betekenen van een gerechtelijke beslissing. Twee
maatregelen gingen over de voorwaarden die de personen moeten opvolgen en de laatste
maatregel betrof het verhoor van een gezinshoofd. Dergelijke maatregelen blijven openstaan
indien de persoon niet op een eventuele uitnodiging ingaat. Voor deze persoon werd evenwel
geen verwijzing naar een opzoeking ANG teruggevonden.
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4.3.9. RIHO
-

Opzoekingen ANG

Voor de zone RIHO (ROESELARE, IZEGEM en HOOGLEDE) werden volgende resultaten
bekomen na analyse van de beschikbare gegevens consultatie ANG en consultatie RRNANG, binnen de 30 dagen na de aanvraag domicilie.
Voor één adres was geweten dat het een adres van het OCMW was, dus werden de
raadplegingen ANG voor 124 gezinshoofden nagegaan.
Tabel 15: Opzoekingen ANG voor de politiezone RIHO
Aard opzoeking

% steekproef

Geen of >30d

Aantal personen
steekproef
8

ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

24
73
19
124

19%
59%
15%
100%

7%

Bovenstaande tabel geeft weer dat er voor acht gezinshoofden in de steekproef voor de
politiezone RIHO geen ANG-opzoekingen zouden zijn gebeurd. Een opzoeking gebeurde na
een periode van 30 dagen, wat een wat moeilijke woonstvaststelling zou kunnen zijn. Vier
andere niet-gecontroleerde personen hadden de Poolse, Roemeense of Tunesische
nationaliteit. Het komt voor dat vreemdelingen zonder medeweten van de stad of de politie in
het bevolkingsregister worden ingeschreven. Zo bleven er nog drie Belgische gezinshoofden
over, waarvoor we in de ons aangeleverde databanken geen gegevens vinden. Er kan niet
worden uitgesloten dat dit geringe aantal te wijten is aan de methodologische keuzes die
werden gemaakt of aan niet-gekende referentieadressen.
Er kan worden gesteld dat voor de controles hoofdverblijfplaats in de politiezone RIHO
systematisch een controle in de ANG gebeurde, hetzij rechtstreeks in de ANG of door in het
RRN door te “klikken” naar de ANG. Manuele controle voor deze zone gaf aan dat er heel
vaak al controle is de dag na de aanvraag bij de gemeente. Meer dan de helft van deze
controles zou via het RRN gebeuren. Een dergelijke werkwijze heeft beperkingen. De link
tussen RRN en ANG komt tot stand via het nationaal nummer van burgers. Bij de vatting van
niet-permanente maatregelen is het nationaal nummer van de persoon waarop de maatregel
betrekking heeft niet steeds gekend, maar wel de naam. Indien men de opzoeking via het RRN
uitvoert, zullen zo niet steeds alle maatregelen zichtbaar zijn.
-

Niet-permanente maatregelen

Eind juni 2012 stonden nog vijf niet-permanente maatregelen open voor drie personen die
zich inschreven in de gemeenten van de politiezone RIHO. Een man die zich inschreef te
ROESELARE had een voorwaardelijke werkstraf. Een andere man die zich wenste in te
schrijven in ROESELARE had drie niet-permanente maatregelen ‘verhoor’. Indien de persoon
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niet ingaat op de uitnodiging van de politie, blijven deze openstaan. Ten slotte was er voor
een vrouw ingeschreven te IZEGEM een CSB-signalement. Voor het ‘openstaan’ van elk van
deze niet-permanente maatregelen kon een verklaring worden gevonden.
4.3.10. SECOVA
-

Opzoekingen ANG

In de politiezone SECOVA hadden we voor ten minste 26 adressen de verwijzing dat het om
een adres van het OCMW of een asielcentrum ging.
Tabel 16: Opzoekingen ANG voor de politiezone SECOVA
Aard opzoeking
Geen of >30d
ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

Aantal personen
steekproef
24
38
23
13
98

% steekproef
24%
39%
23%
13%
100%

De beschikbare gegevens toonden aan dat een vierde van de gezinshoofden in de steekproef
niet gecontroleerd werd door de politiediensten. 14 van deze 24 gezinshoofden hadden de
Belgische nationaliteit. De politiezone omvat vijf gemeenten en deze 14 vermoedelijk nietgecontroleerde gezinshoofden waren verdeeld over alle vijf de gemeenten. Het waren dus een
paar gezinshoofden per gemeente waarvoor geen controle zou hebben plaatsgevonden. Er
werd besloten dat in de politiezone SECOVA in het algemeen een opzoeking ANG gebeurde
naar aanleiding van de vaststellingen hoofdverblijfplaats.
-

Niet-permanente maatregelen

De negen nog openstaande niet-permanente maatregelen waren voor drie personen, één
persoon had zes vermelde maatregelen, gaande van ‘opzoeken verblijfplaats’ tot driemaal de
vermelding van een rijverbod. Deze persoon werd ook meerdere malen ANG-geconsulteerd.
Voor een tweede persoon stond nog een niet-permanente maatregel ‘opzoeken verblijfplaats’
open. Deze maatregel werd door een andere zone geplaatst, maar bij domiciliëring in de zone
SECOVA niet afgehandeld. Aangezien we voor deze persoon, aan de hand van de ons
beschikbare gegevens, ook geen consultatie ANG terugvonden, wordt verondersteld dat de
controle voor deze persoon niet gebeurde.
Voor de derde persoon werd wel een ANG-opzoeking kort na de aanvraag domicilie
teruggevonden, maar toch bleven twee gerechtelijke betekeningen ‘rijverbod’ openstaan.
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4.3.11. SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE
-

Opzoekingen ANG

Voor de 124 in de steekproef behouden gezinshoofden voor de politiezone SINT-GILLISWAAS/STEKENE werden 27 personen rechtstreeks in de ANG gecontroleerd. Voor
97 personen vonden we op basis van de geboortedatum en de datum van de opzoeking een
mogelijke match voor opzoeking ANG via het RRN. Dat is bijna vier vijfde van de
gezinshoofden uit de steekproef. Voor 18 personen vonden we geen opzoeking en voor
3 personen een opzoeking na 30 dagen.
De personen waarvoor we aan de hand van de ons beschikbare gegevens geen opzoeking in de
ANG vonden, hadden allen de Belgische nationaliteit. Ook een mogelijke verhuis naar een
bejaardentehuis biedt geen verklaring, slechts drie personen waren ouder dan 65 jaar.
Tabel 17: Opzoekingen ANG voor de politiezone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE
Aard opzoeking

-

% steekproef

Geen of >30d

Aantal personen
steekproef
21

ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

6
76
21
124

5%
61%
17%
100%

17%

Niet-permanente maatregelen

Onder de gezinshoofden in de steekproef waren er nog vijf personen waarvoor nietpermanente maatregelen openstonden na de woonstcontrole door de politiediensten, twee
personen te SINT-GILLIS-WAAS en drie personen te STEKENE.
Voor een persoon te SINT-GILLIS-WAAS stond nog een maatregel ‘opzoeken verblijfplaats’
open. Voor de tweede persoon stonden nog drie maatregelen open, twee over de voorwaarden
van de voorwaardelijke invrijheidstelling en de derde betrof ‘verhoren (old)’. Merken we wel
op dat we voor de personen met deze openstaande maatregelen geen opzoeking noch in de
ANG noch via het RRN hebben teruggevonden. Misschien vroeg de gemeente geen controle
voor deze personen.
De openstaande niet-permanente maatregelen voor de drie personen die zich inschreven te
STEKENE zijn ‘verhoren (old)’, ‘betekenen gerechtelijke beslissing’ en de voorwaarden van
iemands voorlopige hechtenis.
In de politiezone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE worden de burgers waarvoor een controle
woonstverandering aan de politiediensten wordt gevraagd in grote mate ANG-gecontroleerd
via het RRN. Evenwel werden niet alle niet-permanent te nemen maatregelen door de politie
uitgevoerd.
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4.3.12. WESER-GÖHL
-

Opzoekingen ANG

Voor de politiezone WESER-GÖHL met de gemeenten EUPEN, KELMIS, LONTZEN en
RAEREN werden volgende resultaten voor de opzoekingen ANG verkregen.
Twee vijfde van de gezinshoofden uit de steekproef zou niet ANG-geconsulteerd geweest zijn
(34 personen) of na 30 dagen (18 personen), wat een totaal geeft van 52 personen. Drie op de
tien gezinshoofden werden binnen de 30 dagen na aanvraag in de ANG gecontroleerd.
57 gezinshoofden werden via het RRN in de ANG geconsulteerd.
Tabel 18: Opzoekingen ANG voor de politiezone WESER-GÖHL
Aard opzoeking

% steekproef

Geen of >30d

Aantal personen
steekproef
52

ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

16
38
19
125

13%
30%
15%
100%

42%

Van de 52 niet of laattijdig geconsulteerde gezinshoofden hadden er 28 de Belgische
nationaliteit. De politiezone ligt aan de landsgrens en heeft veel inschrijvingen van personen
met de Duitse nationaliteit.
Er werd nagegaan of er verschillen per gemeente voorkwamen. In de gemeente EUPEN
werden enkel de Belgen gecontroleerd. Voor de gezinshoofden die zich vestigden in de
gemeente KELMIS vonden we geen opzoekingen ANG en dit voor 11 Belgen die er zich
vestigden, voor vijf gezinshoofden vinden we consultaties ruim na 30 dagen. Ook voor de
inschrijvingen te RAEREN werden weinig opzoekingen in de ANG teruggevonden. Zo werd
maar de helft van de ingeschreven Belgen gecontroleerd.
De bovenstaande resultaten doen besluiten dat er systematisch een ANG-controle zou
gebeuren op het grondgebied van de gemeente EUPEN en LONTZEN. Dit zou minder
systematisch zijn te KELMIS en RAEREN.
Voor de politiezone WESER-GÖHL waren er geen niet-uitgevoerde niet-permanente
maatregelen. Wel hadden twee van de gezinshoofden een permanent te nemen maatregel,
‘grondige controle-fouilleren’.
5.

CONCLUSIE(S)

Een vierde van de gezinshoofden uit de steekproef was gekend in de politiedatabank. Of dit
meer is dan bij de bevolking in het algemeen, is moeilijk uit te maken bij gebrek aan een
correcte vergelijkingsbasis.
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De analyse over de opzoekingen ANG (rechtstreeks ANG en via RRN) in de 12 gekozen
politiezones toonde aan dat voor 28% van de gezinshoofden geen opzoeking ANG werd
teruggevonden en dat voor 6,1% een opzoeking buiten de 30 dagen na de wijziging
hoofdverblijfplaats plaatsvond. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
methodologische beperkingen bij het analyseren. Deze cijfergegevens werden ook kwalitatief
getoetst in de respectievelijke politiezones.
In de analyse werd bij een rechtstreekse opzoeking in de ANG geen onderscheid gemaakt
tussen een consultatie of een controle in de ANG. Indien enkel de consultatie werd
uitgevoerd, dan verkregen de politiediensten een overzicht van de internationale seiningen
zoals bijvoorbeeld de Schengenseining. Indien de ANG via het rijksregister werd nagegaan,
voert de politie een consultatie uit.
Dergelijke consultaties via het rijksregister hebben hun beperkingen. Het ‘doorklikken’ via
het RRN naar de ANG gebeurt op basis van het rijksregisternummer. Maar indien er op het
moment van de vatting van de maatregel geen rijksregisternummer voor de persoon bestond
of bij de politiediensten gekend was en dus niet gevat, dan zal deze via een dergelijke
opvraging niet zichtbaar worden.
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BIJLAGE 9: ANALYSE DATABANK COMITÉ P
De controle van de hoofdverblijfplaats is een taak die dagdagelijks door honderden
politieambtenaren wordt uitgevoerd. De hierover voorkomende klachten in de databank van
het Comité P kunnen ook inzicht verschaffen in mogelijk voorkomende problemen bij deze
woonstcontroles. In dat opzicht werd tevens beslist om, voor de gelegenheid, in het bijzonder
oog te hebben voor vermeldingen inzake fraude in die klachten.
1. ONDERZOEKSVERRICHTINGEN
In de databank Comité P werden de relevante dossiers over woonstcontroles manueel
opgezocht. De gevolgde methodologie wordt hierna meer in detail besproken.
Gelet op de spreiding in de tijd van het onderzoek, gebeurden de opzoekingen in verschillende
stadia. Om de meest “recente” stand van zaken te geven in de finale rapportering werd de
laatste update van de dossiers gemaakt in de maand juni 2013, op die manier kon worden
gerapporteerd tot en met mei 2013.
2. METHODOLOGIE
Om de ter zake relevante gegevens uit de databank te selecteren, werden eerst selectiecriteria
voor de dossiers bepaald. Een dossier werd relevant bevonden bij aanwezigheid van volgende
elementen:
a. feit 8232: controle woonplaats adres
b. sleutelwoorden: domicil*, adres*, woonstonderzoek, radié, radier, radiation, geschrapt,
schrappen
Niet alle dossiers hadden de “feitvermelding 8232”. Bij strafonderzoeken stond veelal de door
de gerechtelijke overheden bepaalde strafrechtelijke kwalificatie vermeld. Voor deze dossiers
kon enkel de samenvatting van het dossier duidelijk maken dat het ging om strafrechtelijke
feiten binnen de context van de controle hoofdverblijfplaats. Ook bij de door de zones
overgemaakte dossiers was het mogelijk dat de code niet werd vermeld1.
Na de selectie van deze dossiers werd elke samenvatting nagelezen om zeker te zijn dat het
dossier ging over de wijze waarop de politiediensten de controle woonplaats uitvoeren. Alle
dossiers werden geanalyseerd en in een aparte spreadsheet werd per dossier bijgehouden of
het ging over een probleem met de uitvoering van de woonstcontrole zelf, over een probleem
met de attitude van de politieambtenaar of dat er sprake was van een integriteitsprobleem bij
de politieambtenaar. Onderzoekers dienden hiervoor een beroep te doen op de korte inhoud
van elk dossier, waarbij de initiële klacht of strafinbreuk voor deze indeling bepalend was.
We verduidelijken de drie categorieën. Indien de burger naar aanleiding van de
woonstcontrole niet tevreden is over de politionele uitvoeringstermijn of het oneens is met het
door de politie vermelde resultaat, dan hebben we te maken met een klacht over het uitvoeren
van de taak. Indien de klacht gaat over het onbeleefd of agressief optreden van de wijkagent,
1

Bv. in een dossier stond feit 723 (druk uitoefenen-autoritair gedrag) vermeld, waarbij in de samenvatting
sprake was van ‘menace de radiation d’office’.
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dan hebben we te maken met een attitudeprobleem. Gaat het dossier over een
politieambtenaar die zelf niet in orde is met zijn domicilie of gaat het over strafonderzoeken
zoals valsheid in geschrifte en omkoping bij de controle woonplaats, dan schort er iets met de
integriteit van de betrokken wijkagenten.
Zoals reeds vermeld, liep het onderzoek over verscheidene jaren, waardoor telkens een update
van de dossiers nodig was. Er werd gevraagd om bijkomend aandacht te hebben voor de
fraudecontext in elk dossier. Aangezien er toen reeds ruim 500 dossiers in de selectie waren
opgenomen, moesten onderzoekers in alle dossiers terug nakijken of er in een bepaalde mate
sprake was van fraude. We kunnen hierover enkel uitspraken doen indien hierover elementen
staan in de dossiers en de onderliggende stukken. Meestal moet de burger zelf in de klacht
vermelden dat er een of andere uitkering verloren ging. Per uitzondering vermeldde de
politiedienst dit. Feit is dat een onderzoek naar een klacht over de controle van de woonplaats
zich veelal beperkt tot het verifiëren van het door de politieambtenaar toegepaste proces. De
inhoudelijke motivering van de domiciliëring wordt niet heronderzocht.
De dossiers van 2003 tot en met mei 2013 met bovenstaande voorwaarden werden
geselecteerd en vervolgens naar inhoud nagelezen. Na inhoudelijke controle werden 687
dossiers behouden die de basis vormen voor deze analyse voor de periode 2003-mei 2013.
De vraag stelde zich ook of onze instelling wel een volledig zicht heeft op de klachten inzake
domiciliëringen. We geven een voorbeeld. Lezing van het jaarverslag van de ombudsman van
de stad Brugge maakt duidelijk dat er meer klachten over domiciliëringen vermeld staan dan
bij de politie en onze instelling gekend. Het bijhouden van de bevolkingsregisters is een
gemeentelijke bevoegdheid, de politie voert de controletaak uit op haar vraag. Op het niveau
van de steden en gemeenten zijn er vaak instanties waar men met klachten terecht kan, bv. de
ombudsman. In het geval van de stad Brugge maakt de ombudsman een selectie van de
klachten die worden overgemaakt aan de politie.
Bij het manueel selecteren en nalezen van de dossiers werd gestreefd naar volledigheid, maar
het is steeds mogelijk dat een aantal dossiers over het hoofd werd gezien.
3. ANALYSE
3.1. Aantal dossiers
Uit de databank werden 687 relevante dossiers behouden.
De openingsdatum van het dossier bepaalde het jaartal waarin zich mogelijke problemen
hebben voorgedaan bij de door de politiediensten uitgevoerde controles hoofdverblijfplaats.
Wat het aantal dossiers domicilie betreft, dient in tabel 1 een gestage toename van het aantal
geopende dossiers tussen 2003 en 2010 te worden vastgesteld, met een piek van 112 dossiers
in dat laatste jaar. De twee daaropvolgende jaren was een daling merkbaar. Het aantal dossiers
tot eind mei 2013 doet echter vermoeden dat we in 2013 weer met een toename van het aantal
geopende dossiers te maken kunnen hebben. De versterkte aandacht bij de overheid voor
domiciliefraude kan hierbij vermoedelijk een rol spelen.
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Tabel 1: Aantal geopende dossiers over vaststellingen woonstcontrole per jaar –
strafonderzoeken en niet gerechtelijke dossiers
Jaar
Strafonderzoeken
Niet-gerechtelijke
dossiers
Totaal aantal dossiers

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
1
3
3
8
8
10
7
18
15
5
1
28
34
37
49
51
65
61
94
83
65
41
29

37

40

57

59

75

68

112

98

70

42

* gekende dossiers eind mei 2013
Gemiddeld was een tiende van het aantal geopende dossiers een strafdossier, er gebeurden
met andere woorden mogelijk strafbare feiten naar aanleiding van de woonstcontroles. De
meeste strafonderzoeken werden in 2010 en 2011 geopend.
De niet-gerechtelijke dossiers zijn rechtstreeks aan het Comité P overgemaakte klachten of
klachtendossiers die door de politiezones aan het Comité P werden overgemaakt.
Het aantal dossiers met klachten en strafonderzoeken over door de politie uitgevoerde
woonstcontroles moeten we ook bekijken in verhouding tot het totaal aantal geopende
dossiers over de politiewerking. Indien we de jaarlijkse aantallen dossiers domicilie
verhouden tot het jaarlijks totaal aantal dossiers over politie, valt het aantal dossiers met
klachten over woonstcontroles in de praktijk mee. Hierbij moeten we niet enkel rekening
houden met de rechtstreeks aan het Comité P overgemaakte klachten en de door de Dienst
Enquêtes P uitgevoerde strafonderzoeken maar met alle klachten en strafonderzoeken die over
politieambtenaren werden onderzocht. In 2011 werden 2688 klachten aan het Comité P
overgemaakt en 224 strafonderzoeken door de Dienst Enquêtes P gevoerd. Aangezien er geen
duidelijkheid bestaat of de geïntegreerde politie het Comité P over alle klachten informeert, is
het moeilijk te zeggen wat het jaarlijks totaal aantal klachten over politiewerking is. In de
hypothese dat er jaarlijks om en bij de 6000 klachten zijn over politiewerking in het
algemeen, situeert het deel dossiers over woonstcontroles zich tussen 0,6% (2003) en 1,9%
(2010).
Volgens de FOD Economie2 zijn er jaarlijks meer dan 500000 adreswijzigingen. Een
honderdtal overgemaakte klachten per jaar kan in die zin niet echt op een groot
maatschappelijk probleem wijzen.
3.2. Dossiers per politiezone
Tabel 2 geeft de politiezones weer waarvoor in de databank van het Comité P de meeste
dossiers woonstcontroles werden gevonden. Dit aantal gekende dossiers moet evenwel in
verhouding tot het aantal uitgevoerde woonstcontroles worden gebracht. Zo had de
politiezone ANTWERPEN in het jaar 2010, 42156 interne immigraties, 14574 internationale
immigraties, 1576 opnieuw ingeschreven en 3560 ambtelijk geschrapte internationale
immigraties. Dit gaf aanleiding tot mogelijk 61866 woonstcontroles. In de praktijk is dit niet
zo omdat de interne (binnen ANTWERPEN) verhuizingen niet door de politie gecontroleerd

2

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/adsei/informatie/statbel/in_de_kijker_archief/in_de_kijker_2011/20110217_belg_verhuis
t_steeds_vaker.jsp.
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worden3. Het verduidelijkt enkel dat er jaarlijks duizenden woonstcontroles gebeuren in de
politiezone ANTWERPEN.
In absolute aantallen waren er meer dossiers voor de politiezone ANTWERPEN, gevolgd
door de politiezone BRUNO en de politiezone CHARLEROI. Deze drie politiezones werden
ook geselecteerd voor de terreinfase van het onderzoek. Voor deze politiezones werd tevens
een meer gedetailleerde analyse uitgevoerd.
Tabel 2: Aantal in de databank van het Comité P geopende dossiers over vaststellingen
woonstcontrole 2003-mei 2013 per politiezone
POLITIEZONE

N Dossiers

ANTWERPEN

101

BRUNO

33

CHARLEROI

24

POLICE BORAINE

21

ZONE ZUID

21

GENT

21

BRUGGE

21

POLICE LOCALE DE LIEGE

20

BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE

19

BRUSSEL WEST

17

UKKEL/ W-B /OUDERGEM

16

ZONE MONS - QUEVY

13

LEUVEN

11

BOTTE DU HAINAUT

10

LOKALE POLITIE MECHELEN

9

BERINGEN /HAM/ TESSENDERLO

9

POLITIE SINT-NIKLAAS

9

3.3. Feiten
Vier vijfde van de dossiers ging over de uitvoering van de woonstcontrole. Gezien het lage
aantal dossiers voor bepaalde kalenderjaren kunnen geen procentuele verschillen tussen deze
jaren worden berekend. Er kan enkel worden gesteld dat er in 2011 verhoudingsgewijs minder
dossiers waren over de uitvoering van deze taak maar in verhouding wel meer dossiers over
de attitude van de politieambtenaar.
In het algemeen ging 9% van alle behouden dossiers over een probleem met de attitude van
de politiefunctionaris. In de jaren 2008 en 2011 waren dat er in verhouding meer.
De inhoud van 60 dossiers wees reeds bij aanvang van het dossier op een mogelijk
integriteitsprobleem bij de betrokken politiemedewerker. De meeste dossiers (12) werden
geopend in 2010.

3

Dit zal verder worden behandeld in het rapport over de politiezone ANTWERPEN.
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Tabel 3: Aantal geopende dossiers over controles hoofdverblijfplaats per jaar
onderverdeeld naar aard van het probleem
2003

2004

2005

2006

2007

1

1

3

5

4

Attitude v.d.
persoon
Integriteit

2008
10

2009

2010

5

9

2011
14

2012
5

2013* Totaal
4

61

1

3

5

5

4

5

8

12

9

6

2

60

Uitvoeren taak

27

33

32

47

51

60

55

91

75

59

36

566

Totaal

29

37

40

57

59

75

68

112

98

70

42

687

* gekende dossiers eind mei 2013

3.3.1.

Uitvoeren van de taken

De meeste klachten, 566 of 82% van het totaal aantal geanalyseerde dossiers, gingen over het
uitvoeren van de woonstcontrole. Vaak betrof dit het resultaat van de door de
politieambtenaar uitgevoerde controle.
Als de burgers klagen over de wijze waarop de wijkagenten de woonstcontrole uitvoerden,
betwisten ze bij twee derde van deze dossiers de inhoud van de afgeleverde adviezen (367
dossiers). De woonstcontrole had hierbij tot gevolg dat de personen ambtelijk werden
geschrapt (137 dossiers), ze volgens hen onterecht werden uitgeschreven (13 dossiers) of
ingeschreven (71 dossiers). De burgers veronderstellen ook dat de politie hen weigert in te
schrijven omdat ze inhoudelijk geen positief advies krijgen (96 dossiers). In een aantal
dossiers rond onterechte in- en uitschrijvingen gaan burgers ook verder dan enkel de inhoud
van het advies in vraag stellen, maar verwijten ze de wijkagenten overdreven te controleren.
Andere klachten gaan over het gegeven dat mensen op een adres werden ingeschreven zonder
dat ze zelf een aanvraag indienden (ambtelijke inschrijvingen), ingeschreven zijn op een
verkeerd adres of nog niet ingeschreven zijn.
Zo komen we tot de tweede grote groep van klachten. Een achtste van de dossiers over de
uitvoering van de controles handelde over de tijd die verstrijkt voordat de politie de
woonstcontrole uitvoert (74 dossiers). Dit wordt door de burger ook gepercipieerd als een
weigering van de politie om hem op het adres in te schrijven.
We onderscheiden dus drie grote groepen van klachten, deze waarbij de inhoud van het
onderzoek in vraag werd gesteld, waarbij de wijkagent verweten werd overdreven te
controleren en de klachten over de wachttijd op de controle. Verder waren er nog algemene
klachten over de uitvoering van de woonstcontrole zonder dat de burger zijn ongenoegen
specificeert.
Er werd voor de dossiers nagegaan of er een bredere algemene context was gekend. Bij
32 dossiers met klachten over de uitvoering van de woonstcontrole was er sprake van een
echtscheidingssituatie met al dan niet de problematiek van de domiciliëring van de kinderen.
In een 8-tal dossiers haalden de klagers aan dat de wijkagent de woonstcontrole niet goed
uitvoerde om racistische of discriminerende motieven.
In 34 dossiers was er sprake van een fout bij de uitvoering van de woonstcontroles, in
3 dossiers werd een organisatorische disfunctie gevonden. Zij vertegenwoordigen in totaal
6,5% van de klachten over de wijze waarop de woonstcontroles werden uitgevoerd. Slechts in
één dossier werd een vonnis gevonden voor een wijkinspecteur die bij de uitvoering van een
5

woonstcontrole de bewoners niet had ontmoet en in hun plaats documenten over wapenbezit
had ondertekend. Hij kreeg hiervoor opschorting van straf gedurende vijf jaar en de zware
tuchtstraf van terugzetting in de weddeschaal.
In totaal werden in de dossiers 29 maatregelen genomen, waaronder een zware
tuchtmaatregel, namelijk een terugzetting in de weddeschaal.
Er zijn 6 dossiers waarin een lichte tuchtstraf werd genomen, 3 dossiers met de vermelding
van een blaam en drie dossiers waarin een waarschuwing werd genoteerd. In de overige
22 dossiers vinden we ‘andere’ maatregelen terug zoals functioneringsnota (6x), persoonlijke
bijsturing (5x), andere (x4), ter orde geroepen (x2), vermaning (x2), berisping, terechtwijzing,
functioneringsgesprek.
In 27 dossiers stond vermeld dat de situatie werd geregulariseerd, dat is 4,8% van de dossiers
‘uitvoeren taak’. Er kan worden verondersteld dat een regularisatie impliceerde dat een
‘verkeerde’ situatie of handeling werd rechtgezet.
Van de 566 dossiers waren er 37 met de vermelding van een notie ‘fout’ en 27 met de
vermelding dat een situatie werd rechtgezet. Dit maakt een totaal van 64 op 567 dossiers of
11,3%.
3.3.2.

Attitude van de persoon

In de databank werden 61 dossiers omschreven als klachten of onderzoeken over de wijze
waarop de politieambtenaar zich tijdens de uitvoering van de woonstcontrole gedroeg. Het
ging hierbij dus niet in hoofdzaak over een handeling die aan de opdracht zelf kon worden
toegeschreven maar wel te maken had met de attitude van de wijkagent ten opzichte van de
burger.
36 dossiers gingen over de wijze waarop de wijkagent de burger verbaal te woord stond:
onbeleefd of agressief met zesmaal de vermelding van racistisch taalgebruik. In 21 dossiers
werden problemen met de houding van de wijkagent vermeld: agressief, vooringenomen,
weinig empathisch, misplaatste gebaren, gebrek aan transparantie tot een enkele keer
seksistisch. In vier dossiers werd de algemene attitude van de wijkagent in vraag gesteld.
Bij acht van deze dossiers werd een fout behouden, in twee dossiers werd de situatie
geregulariseerd. Vijf dossiers vermeldden een genomen maatregel: een enkele keer de lichte
tuchtstraf waarschuwing, tweemaal een persoonlijke bijsturing, een vermaning en een
functioneringsnota.
3.3.3.

Integriteit

De inhoud van 60 dossiers verwees naar een integriteitsprobleem bij de betrokken
politieambtenaar. Deze dossiers werden nog in twee groepen opgedeeld, deze dossiers waar
politiefunctionarissen niet integer handelden bij vaststellingen hoofdverblijfplaats van derden
en de dossiers waar deze zelf niet in orde waren met hun hoofdverblijfplaats. 25 dossiers
handelden over fictieve of valse inschrijvingen, 20 dossiers over politieambtenaren die zelf
niet in orde zijn met hun adres of een fictief adres willen bekomen en drie dossiers gingen
over de verkoop van postbusadressen met een tussenkomst van de wijkagent. De overige
dossiers betroffen omkoping of valsheid in geschrifte.
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Bij 15 van deze dossiers was er een ‘fout–vermelding’, in vier dossiers werd de situatie
blijkbaar geregulariseerd. Voor drie op de tien dossiers was er dus een notie ‘fout’. In acht
dossiers werd een uitspraak van een vonnis vermeld en in 13 dossiers een maatregel. De
vonnissen werden uitgesproken voor onderzoeken naar ‘valsheid in geschrifte met fictieve
inschrijvingen’. Zo werd een wijkagent ontslagen na een gerechtelijk onderzoek waaruit bleek
dat hij een onterecht advies tot ambtelijke schrapping had opgesteld op vraag van een kennis.
Het onderzoek bewees de valsheid in geschrifte en de schending van het beroepsgeheim. In
een ander dossier kreeg een politieambtenaar ‘een terugzetting in de weddeschaal’ opgelegd
omdat hij zelf niet in orde was met zijn inschrijving hoofdverblijfplaats. Een andere
politiefunctionaris trachtte een fictieve inschrijving te bekomen om, eenmaal niet meer samen
ingeschreven met zijn echtgenote, te voldoen aan de voorwaarden voor een sociale
bouwgrond. Die man kreeg een inhouding van de wedde en de leiding stelde een voorstel tot
ontslag op. De politiefunctionaris nam zelf ontslag. In twee andere dossiers, één voor het niet
in orde zijn met het eigen adres hoofdverblijfplaats en een ander voor het uitvoeren van een
fictieve inschrijving, werd een deel van de wedde van betrokkenen ingehouden.
Verder werd in een dossier de zware tuchtstraf ‘schorsing bij tuchtmaatregel’ genomen omdat
een wijkagent bewust de wettelijke bepalingen niet volgde.
In vier dossiers gaf de tuchtoverheid de lichte tuchtsanctie ‘blaam’, tweemaal voor valsheid in
geschrifte, eenmaal omdat de politieambtenaar een fictief adres wenste te bekomen en in het
vierde dossier was er sprake van het niet-in-regel-zijn met de eigen hoofdverblijfplaats.
In een strafonderzoek naar passieve corruptie, waarin ook een vonnis werd geveld, werd de
politieman voorlopig geschorst. Andere genomen maatregelen zijn respectievelijk in drie
dossiers een berisping, een terechtwijzing en een functioneringsnota.
In een aantal dossiers werd een mogelijke reden voor de handelingen van de
politieambtenaren vermeld, in negen dossiers was de motivering geldgewin en in drie andere
dossiers waren de familie- en vriendenrelaties bepalend.
3.4. Fraudecontext
Er werd voor elk dossier nagegaan of de onderliggende klachten in relatie stonden met een
mogelijk verlies en/of wijziging van de verkregen sociale tegemoetkomingen. Naar aanleiding
van controles hoofdverblijfplaats bij personen die sociale voordelen genieten, dienen
wijkagenten aandacht te hebben voor mogelijk voorkomende domiciliefraude.
Voor 55 van de 687 dossiers was er een vermelding van een mogelijk sociaal voordeel (8%).
In 14 dossiers vermeldde de klager dat de vaststellingen van de wijkagent een invloed hadden
op de werkloosheidsuitkering, in tien dossiers had het een invloed op de invaliditeits- of
ziekte-uitkering, in zeven dossiers op het kindergeld of de alimentatie, in zes dossiers op de
OCMW-uitkering, in vier dossiers op het bedrag van de sociale huur en in drie dossiers op het
verkregen pensioenbedrag.
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3.5. Overzicht van de politiezones die deel uitmaakten van de steekproef voor de
terreinfase
3.5.1.

AARSCHOT

Voor de politiezone AARSCHOT werden twee dossiers woonstcontrole in de databank van
het Comité P teruggevonden. Een eerste klacht dateerde van 2007. Een vrouw meldde dat zij
de gerechtelijke brieven niet aan haar ex-man kon bezorgen omdat hij ingeschreven stond op
een bouwvallige woning te AARSCHOT en niet op zijn echte verblijfplaats te TIELTWINGE. Onderzoek van de klacht vond geen fout bij de politiewerking. Na het bezoek aan de
politiezone is het voor onderzoekers duidelijk geworden dat de wijkagenten geen interne
mutaties in de gemeente moeten verifiëren. In die zin was de klacht van mevrouw destijds
misschien wel een terechte vaststelling, maar kon de politiezone dit niet weten aan de hand
van de haar gevraagde woonstcontroles. In welke mate de wijkagent in navolging van de
klacht een proactieve controle van het pand zou hebben uitgevoerd, kon niet uit het
klachtdossier worden afgeleid.
In 2012 ontving de zone een klacht van een dame die ambtelijk werd geschrapt, onterecht
volgens klaagster. Onderzoek wees uit dat de klacht van de dame gedeeltelijk klopte. Door
routinematig te werken had de wijkagent elementen over het hoofd gezien. De ambtelijke
schrapping werd rechtgezet en de wijkagent kreeg een berisping door de korpschef. De zone
zou naar aanleiding van de klacht zijn interne werking hebben verbeterd.
3.5.2.

ANTWERPEN

Voor de politiezone ANTWERPEN werden in de databank van het Comité P 101 dossiers
woonstcontroles teruggevonden. Met 101 van de 687 dossiers (15%) was het de politiezone
met de meeste klachten of strafonderzoeken over woonstcontroles.
Zoals reeds vermeld, komen niet alle klachten over de woonstcontroles of bij de politiezone
ANTWERPEN of het Comité P terecht, ook de ombudsman van de stad ANTWERPEN
ontvangt klachten van burgers die ontevreden zijn over de vaststelling hoofdverblijfplaats.
Het aantal dossiers moet ook worden verhouden tot het aantal woonstvaststellingen die door
de politiediensten in een grootstad als ANTWERPEN worden uitgevoerd.
Tabel 4: Overzicht van de in de databank van het Comité P aanwezige dossiers
woonstcontrole voor de politiezone ANTWERPEN
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013* Totaal

Attitude v.d. persoon

1

0

0

1

0

2

1

2

0

0

0

7

Integriteit

0

1

3

0

1

0

0

1

0

1

0

7

Uitvoeren taak

14

8

9

18

11

7

3

7

5

2

3

87

Totaal

15

9

12

19

12

9

4

10

5

3

3

101

* gekende dossiers eind mei 2013
86% van de dossiers in de politiezone ANTWERPEN ging over de uitvoering van de
woonstcontrole zelf. Zeven dossiers, waarvan vijf strafrechtelijk (omkoping en valsheid in
geschrifte), vielen onder de noemer ‘integriteit’ van de politieambtenaar. De nietstrafrechtelijke dossiers handelden over politieambtenaren die zelf niet in orde waren met hun
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domicilie. In zeven dossiers bekritiseren de burgers de attitude van de politieambtenaren in de
zone ANTWERPEN.
De dossiers waarvoor de burgers stelden dat de politie haar taak inzake domicilie slecht zou
hebben uitgevoerd, waren dossiers waarbij de burgers meldden dat de gedane vaststelling
onjuist of onvolledig was (54 dossiers) of dossiers waarvoor er sprake was van
tijdsoverschrijding (16 dossiers).
In 31 dossiers (30%) was er sprake van een ambtelijke schrapping. In 22 dossiers ging de
klacht over het door de wijkagent weigeren van inschrijving en nog eens 18 dossiers hadden
te maken met het mogelijk onterecht ingeschreven/uitgeschreven/nog niet ingeschreven zijn.
Deze dossiers situeerden zich in het spanningsveld burger–politie over het al dan niet effectief
wonen op het gestelde adres. In de overige dossiers stond geen detailinformatie over de
gemelde klachten bij woonstcontrole, klagers meldden enkel niet tevreden te zijn over de door
de politie uitgevoerde woonstcontrole.
Wat de klachten over de attitude van de politieambtenaar betreft, die betroffen in enkele
gevallen een agressieve houding, een keer een racistische houding en een paar keer een
apathische houding of vooringenomen houding.
De strafrechtelijke dossiers waren onderzoeken naar (1) de verkoop van postbusadressen en
(2) fictieve inschrijvingen.
Bij slechts vier klachten vermeldde de burger dat er een financieel nadeel verbonden was aan
de vaststelling domicilie: geldelijk, OCMW en invaliditeitsuitkering (x2).
In tien dossiers was er sprake van een individuele disfunctie (9,9%). In acht gevallen werd in
het dossier een genomen maatregel lastens de politieambtenaar teruggevonden. In drie
dossiers vond een persoonlijke bijsturing van de politieambtenaar plaats. Een enkele keer
werd een functioneringsgesprek gehouden, tweemaal werd een blaam gegeven en tweemaal
een waarschuwing.
In 40 dossiers, twee vijfde van het totaal aantal dossiers voor de politiezone ANTWERPEN,
stond vermeld dat de situatie ongegrond was of dat er geen fout was. Voor evenveel dossiers
zijn er geen evaluaties van het dossier bekend. In zeven dossiers werd de situatie
geregulariseerd.
3.5.3.

ARLON

Wat de werking van de politiezone zelf betreft, was er één echte klacht over de wijze waarop
de woonstcontrole gebeurde. Dit was een klacht van een wijkagent in het jaar 2007. De
wijkagent die in de dagelijkse werking ook woonstcontroles uitvoerde, meldde intimidatie
door zijn leidinggevenden omdat die er niet mee konden leven dat de wijkagent nauwgezet de
woonstcontroles uitvoerde. Verder gaf de wijkagent aan dat de werkwijze van de politie
fictieve inschrijvingen wilde toedekken.
Het tweede dossier is indirect gelinkt aan de werking van de politiezone. Het betrof de
melding dat een politieambtenaar, werkzaam bij de federale politie, niet in orde was met zijn
adres hoofdverblijfplaats.
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3.5.4.

BRUNO

Voor de politiezone BRUNO vonden we in de databank van het Comité P 33 dossiers
woonstcontroles terug. Het gaat hierbij steeds om minder dan 10 dossiers per jaar, terwijl er in
deze politiezone ook jaarlijks duizenden woonstcontroles worden uitgevoerd.
Tabel 5: Overzicht van de in de databank van het Comité P aanwezige dossiers
woonstcontrole voor de politiezone BRUNO
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013* Totaal

Attitude v.d. persoon

0

0

1

0

1

0

2

0

0

1

Integriteit

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Uitvoeren taak

2

3

2

2

1

4

0

3

7

3

27

Totaal

2

3

3

2

3

4

2

3

7

4

33

5

* gekende dossiers eind mei 2013
De meeste klachten gingen over het uitvoeren van de woonstcontrole, 27 van de 33 dossiers.
Bij twee derde van de dossiers betwistten de burgers het resultaat van het door de politie
afgeleverde advies waardoor de personen ambtelijk werden geschrapt, nog niet ingeschreven
werden of volgens hen onterecht werden ingeschreven. Bij een derde van de dossiers
klaagden de burgers over de uitvoeringstermijn van de woonstcontrole, waardoor ze nog niet
werden ingeschreven. We vermelden nog één klacht van een medewerker uit de politiezone
(2012) die het Comité P inlichtte over de volgens hem lakse houding van de zonale leiding
wat betreft domiciliefraude. In de dossiers voor de politiezone BRUNO werden geen
elementen gevonden die erop wijzen dat burgers rapporteerden dat ze een of ander sociaal
voordeel zouden verloren hebben. Het bezoek aan de politiezone zelf maakte evenwel
duidelijk dat fraude een realiteit is waar de wijkagenten mee worden geconfronteerd.
Bij een vijftal dossiers was er een klacht over de attitude van de politieambtenaar. Bij twee
klachten werd de houding van de beambte als agressief omschreven, in drie andere dossiers
als onbeleefd. In een dossier werd ook geklaagd over de gebrekkige kennis van het
Nederlands.
We beschikken over één dossier waaruit bleek dat een medewerker van de politiezone zelf
niet in orde was met zijn hoofdverblijfplaats.
In drie dossiers was er sprake van een fout. In een dossier gaf een wijkagent op basis van
informatie van een collega het verkeerde advies tot ambtelijke schrapping. Het advies aan de
gemeente SCHAARBEEK werd rechtgezet en de politieambtenaar die de verkeerde
informatie gaf, werd van dienst verplaatst. De vaststellingen in een tweede dossier gebeurden
naar aanleiding van het bezoek van een deurwaarder op het adres van een politieambtenaar
werkzaam in de politiezone BRUNO. Er werd vastgesteld dat er een illegale dame verbleef
die werkzaam is in de prostitutie. De medewerker van BRUNO zou er niet meer woonachtig
geweest zijn, hoewel er nog een politiehemd in de kleerkast werd gevonden. De medewerker
van BRUNO kreeg de lichte tuchtsanctie ‘blaam’. In het derde dossier gaf de wijkagent een
positief advies woonstcontrole onder druk van een officier die zich politiek wilde engageren
in SCHAARBEEK. De personen werden ter orde geroepen. Een klacht over het weigeren tot
inschrijven door de wijkagent werd geregulariseerd.
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Voor 20 dossiers stond in het dossier vermeld dat er geen sprake is van een fout of disfunctie,
voor acht dossiers waren er geen gegevens over het aan het dossier gegeven gevolg.
3.5.5.

CHARLEROI

In de databank van het Comité P werden 24 dossiers woonstcontrole voor de politiezone
CHARLEROI gevonden.
Tabel 6: Overzicht van de in de databank van het Comité P aanwezige dossiers
woonstcontrole voor de politiezone CHARLEROI
2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Totaal

Attitude v.d. persoon

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Integriteit

0

2

0

1

0

3

4

0

10

Uitvoeren taak

1

0

1

1

2

2

4

2

13

Totaal

1

2

1

2

2

5

9

2

24

In 13 dossiers over het uitvoeren van de opdracht woonstcontrole waren er klachten over de
slechte uitvoering van de woonstcontrole waarbij de klager meldde nog niet te zijn
ingeschreven op het adres of waarbij werd gemeld dat de politieambtenaar weigerde om de
persoon in te schrijven of de persoon ten onrechte had ingeschreven of ambtelijk had
geschrapt.
Voor de dossiers waarbij de politieambtenaren op een niet-integere wijze zouden hebben
gehandeld, was er bij zeven dossiers sprake van fictieve inschrijvingen met in drie van deze
dossiers financieel voordeel voor de wijkagent. In een dossier verhuurde de politieambtenaar
een studio, wetende dat het pand als een fictieve inschrijving werd gebruikt. In twee andere
dossiers waren politiefunctionarissen zelf niet in orde met hun hoofdverblijfplaats. In één
dossier was er sprake van een familiaal conflict, in een ander was er sprake van misbruik van
sociale vergoedingen.
Voor één dossier over fictieve inschrijvingen was er een vonnis beschikbaar en in een ander
kreeg een politieambtenaar voor het aanvaarden van een fictieve inschrijving de zware
tuchtstraf ‘inhouding van 10% wedde gedurende twee maanden’. In 13 dossiers werd de
klacht onderzocht maar werd geen notie van fout behouden. Voor vijf dossiers was er sprake
van een regularisatie van de situatie of werd er geen gevolg gegeven aan de klacht. Voor vier
dossiers was er geen verdere informatie over het aan het dossier gegeven gevolg. Tot slot
weigerde een klager in een dossier verdere medewerking.
3.5.6.

HERKO

Voor de politiezone HERKO werd in de databank van het Comité P één dossier
woonstcontrole gevat. Dit betrof een dossier uit 2006 waarbij een burger zicht beklaagde over
de agressieve houding van de wijkagent tijdens de woonstcontrole. De wijkagent had
gevraagd om binnen te mogen komen om een aantal papieren in te vullen, wat werd
geweigerd door de Franstalige persoon. De wijkagent zou hierop een communautair getinte
opmerking hebben gemaakt.
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3.5.7.

LA MAZARINE

Voor de politiezone LA MAZERINE waren bij het Comité P geen klachten bekend over de
wijze waarop de politiediensten de woonstcontroles uitvoeren.
3.5.8.

NIVELLES-GENAPPE

Voor de politiezone NIVELLES-GENAPPE waren bij het Comité P geen klachten bekend
over de wijze waarop de politiediensten de woonstcontroles uitvoeren.
3.5.9.

RIHO

In de databank van het Comité P waren er drie dossiers woonstcontrole beschikbaar voor de
politiezone RIHO. Twee dossiers gingen over eenzelfde politieambtenaar die een valse
verklaring aflegde omtrent de ambtelijke afschrijving van zijn broer en een jaar erna voor
zichzelf, partner en kind een valse aangifte hoofdverblijfplaats deed. De naam van deze
politieambtenaar kwam ook aan bod tijdens het plaatsbezoek aan de politiezone. Men
bevestigde dat men reeds problemen had gehad met een niet-integere wijkagent.
Een derde dossier betrof een klacht van een burger uit ROESELARE die stelde dat de
wijkagent hem niet wenste in te schrijven. De klager was een gepensioneerde
politieambtenaar, die het bezoek van de wijkagent kreeg en verwonderd was dat deze een
negatief advies had opgesteld naar aanleiding van de woonstcontrole. De bewoner verbouwde
op het moment van de woonstcontrole de living, maar de keuken, slaapkamer en badkamer
waren volgens klager in gebruik. De klager ging met zijn klacht tot op het niveau van de
burgemeester om zijn gelijk te halen en vroeg de politiezone om een andere politieambtenaar
de controle te laten doen, gezien de verzuurde relatie met de wijkagent. In het dossier stond
vermeld dat de situatie werd geregulariseerd. De oorspronkelijke woonstcontrole gebeurde op
10 januari 2011, de personen werden in het bevolkingsregister ingeschreven op 19 juli 2011.
3.5.10.

SECOVA

De vier dossiers woonstcontrole die voor de politiezone SECOVA werden behouden, gaan
alle over de wijze waarop de wijkagenten de woonstcontroles hebben uitgevoerd. Zo vond een
klaagster dat de wijkagent overdreven controleerde door haar steeds te trachten in te schrijven
op plaatsen waar ze in realiteit niet verbleef. In een tweede dossier meldde een dame het feit
dat de wijkagent een man bij haar had ingeschreven zonder dat de wijkagent haar daarvan op
de hoogte had gebracht. Dit had een invloed op haar pensioen als gehandicapte. In een ander
dossier klaagde een moeder aan dat ze geen kindergeld meer ontving omdat ze ambtelijk werd
geschrapt. Ook het vierde dossier ging over de betwisting van een ambtelijke schrapping.
Voor dit laatste dossier stond vermeld dat de situatie werd geregulariseerd en in de andere drie
dossiers was er geen sprake van fout of disfunctie.
3.5.11.

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE

Voor de politiezone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE waren bij het Comité P geen klachten
bekend over de wijze waarop de politiediensten de woonstcontroles uitvoeren.
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3.5.12.

WESER-GÖHL

Voor de politiezone WESER-GÖHL werd één dossier woonstcontrole in de databank van het
Comité P gevat, in het jaar 2008. De klaagster meldde hierbij dat de wijkagente haar
telefonisch contacteerde om de controle woonplaats uit te voeren. De klaagster was alleen
thuis met drie kinderen en vroeg op een ander moment terug te bellen. De wijkagente wilde
dit niet en argumenteerde dat de vrouw haar drie kleine kinderen maar 10 minuten kalm moest
houden. De korpsleiding gaf de wijkagente voor deze houding een vermaning.

13

BIJLAGE 10: VRAGENLIJSTEN TERREINFASE
VRAGEN AAN DE VERANTWOORDELIJKE WIJKWERKING
1) Relatie met de bestuurlijke overheden
1. Is het voor u duidelijk wat de bestuurlijke overheden van de politiezone verwachten
inzake de vaststelling hoofdverblijfplaats in uw zone?
2. Wat verwachten ze specifiek?
a. Heeft u hiervoor een beleid, richtlijnen opgesteld?
b. Wie moet deze controles binnen het korps uitvoeren?
c. Welke voorbereidingen worden voor de controle getroffen?
3. Wordt voor elke woonstverandering het advies aan de politiedienst gevraagd?
(specifiek voor zones met gevangenis, asielcentrum, OCMW, referentieadressen,
bejaardentehuizen)
4. In welke mate controleert u proactief ? (in een latere fase nagaan of personen nog
woonachtig zijn op dat adres of er wel wonen maar niet zijn ingeschreven)
5. Moedigen de bestuurlijke overheden deze proactieve opzoeking aan?
6. Hoeveel maal komt overleg met deze overheden inzake de vaststelling domicilie voor?
7. Zijn de bestuurlijke overheden tevreden met de geleverde adviezen?
8. Volgt/Volgen de gemeente(n) het advies van de politie?
9. Worden er adviezen door de gemeentelijke overheden teruggestuurd?
2) Relatie t.o.v. burger
10. Heeft u zicht op de tevredenheid van de burger mbt de vaststelling domicilie?
(Link met de resultaten bevraging - uur van bezoek, etc.)
(Link met de gegevens van de DB VCP over mogelijk voorkomende klachten)
11. Betreffen deze klachten het mogelijk negatieve advies of de houding van de
politiemedewerker?
3) Relatie t.o.v. medewerkers (MW) die deze controles uitvoeren
12. Bent u tevreden over de wijze waarop de MW deze taak uitvoeren? Verklaar a.u.b.
13. Beschikken de medewerkers over voldoende richtlijnen om deze controles uit te
voeren?
14. Hebben de medewerkers een opleiding genoten inzake domiciliëringen?
15. Zijn er reeds problemen, klachten van MW geweest m.b.t. het uitvoeren van deze
controles?
16. Welke klachten hebben de MW dan?
17. Hoe gaan de MW om met anderstaligen?
18. Worden de adviezen van de medewerkers gecontroleerd door de leidinggevende?
19. Hoeveel vergaderingen zijn er met de MW die deze controles uitvoeren? (in welke
mate gebeuren deze controles binnen de zone uniform, etc., link met individuele
werkwijze van elk medewerker)
1

20. Wordt over de uitvoering van deze controle intern gecommuniceerd? (mail,
richtlijnen, etc.)
21. Heeft uw korps voldoende mogelijkheden om mogelijk voorkomende misdrijven
inzake domicilie vast te stellen?
22. Worden bij de controle domicilie andere politionele aspecten bekeken? Welke?
4) Sleutelprestaties
23. Hoeveel domiciliëringen controleren jullie per maand/ jaar?
24. Bestede capaciteit?
25. Hoeveel daarvan zijn er m.b.t. gevangenis, referentie, OCMW? (specifieke gevallen)
26. Hoeveel RRN-controles?
27. Hoeveel ANG-controles?
28. Controle strafregister, DIV, Wapenregister?
29. Aantal RIR/RAR/initieel opgestelde PV’s/ opvolging via persoonlijke notities?
30. Welke manier van controleren?
31. Hoeveel huisbezoeken?
a. Wanneer uitgevoerd?
32. Hoeveel ambtelijke schrappingen?
33. In welke mate worden openstaande maatregelen lastens deze personen uitgevoerd?
(Link met de vaststellingen per zone m.b.t. opzoekingen ANG)
5) Samenleving
34. Vindt u dat de vaststelling domicilie een opdracht is voor de politiediensten?
35. Waarom?
36. Zou de gemeentelijke overheid dit even goed kunnen doen?
37. Waar zit het mogelijke verschil? (gemeente gebruikt monopolie van macht van de
politie voor een administratieve opdracht?)
38. Vindt u dat het huidige juridische kader beperkingen heeft inzake de controle
domicilie? Welke?
39. Vindt u dat controles bij burgers op eenzelfde wijze in de zone moeten worden
uitgevoerd?
40. In welke mate behoort het vaststellen van misbruiken inzake domicilie tot uw of het
takenpakket van de politie? We denken aan domiciliefraude door de burger, valse
adviezen door de MW of MW die zelf niet in orde zijn met hun domicilie.
41. Bestaan er controlemechanismen binnen de zone voor deze laatste twee mogelijk
voorkomende misbruiken?
42. Wanneer vindt u dat u goed heeft gewerkt?
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VRAGEN AAN DE MEDEWERKER
1) Relatie met de bestuurlijke overheden
1. Is het voor u duidelijk wat de bestuurlijke overheden van de politiezone verwachten
inzake de vaststelling hoofdverblijfplaats in uw zone?
2. Wat verwachten ze specifiek?
3. Wordt voor elke woonstverandering het advies aan de politiedienst gevraagd?
(specifiek voor zones met gevangenis, asielcentrum, OCMW, referentieadressen,
bejaardentehuis)
4. Hoeveel komt het voor dat een woonstvaststelling opnieuw moet gebeuren op vraag
van de gemeentelijke overheden?
5. Voeren jullie ook proactieve controles uit ? d.w.z. in een latere fase om na te gaan of
personen nog op een bepaald adres wonen of inwoners die wonen waar ze niet zijn
ingeschreven.
6. Verwacht uw overheid dergelijke controles?
2) Relatie t.o.v. burger
7. Is de burger tevreden over de vaststelling domicilie?
(Link met de resultaten bevraging - uur van bezoek, etc.)
(Link met de gegevens van de DB VCP over mogelijk voorkomende klachten)
8. Heeft u al klachten gekregen over het mogelijk negatieve advies of de houding van de
politiemedewerker?
9. Worden huisbezoeken geweigerd?
a. Gaat u binnen?
b. Vraagt u toestemming om binnen te gaan?
c. Wat controleert u?
d. Hoever gaat u daarin?
3) Vragen voor de medewerkers die deze controles uitvoeren
10. Bent u tevreden over de beschikbare middelen voor de uitvoering van deze taak (tijd,
info, …)? Verklaar a.u.b.
11. Beschikt u over voldoende richtlijnen om deze controles uit te voeren?
12. Heeft u een opleiding genoten inzake domiciliëringen?
13. Heeft u reeds problemen gehad bij het uitvoeren van deze controles?
14. Welke problemen zijn dat?
15. Hoe gaat u om met anderstaligen?
16. Worden uw adviezen gecontroleerd door de leidinggevende?
17. Hoeveel vergaderingen zijn er met de leidinggevenden m.b.t. deze controles? (in
welke mate gebeuren deze controles binnen de zone uniform, etc., link met individuele
werkwijze van elke medewerker)
18. Hoeveel keer wordt over de uitvoering van deze controle gecommuniceerd? (mail,
richtlijnen, etc.)
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19. Heeft u voldoende middelen om mogelijk voorkomende misdrijven inzake domicilie
vast te stellen?
20. Moet u bij de controle domicilie andere politionele aspecten bekijken? Welke?
4) Sleutelprestaties
21. Hoeveel domiciliëringen controleert u per maand/ jaar?
22. Hoeveel van uw capaciteit neemt dit in?
23. Hoeveel daarvan zijn er m.b.t. gevangenis, referentie, OCMW ?(specifieke gevallen)
24. Controleert u RRN?
25. Controleert u ANG?
26. Stelt u RIR/RAR/Initieel PV op, noteert u op te volgen situaties?
27. Controleert u strafregister, DIV, wapenregister?
28. In welke mate voert u openstaande maatregelen lastens deze personen uit?
(Link met de vaststellingen per zone m.b.t. opzoekingen ANG)
5) Samenleving
29. Vindt u dat de vaststelling domicilie een opdracht is voor de politiediensten?
30. Waarom?
31. Zou de gemeentelijke overheid dit even goed kunnen doen?
32. Waar zit het mogelijke verschil? (gemeente gebruikt monopolie van macht van de
politie voor een administratieve opdracht?)
33. Vindt u dat het huidige juridische kader beperkingen heeft inzake de controle
domicilie? Welke?
34. Vindt u dat de controles bij burgers op eenzelfde wijze in de zone moeten worden
uitgevoerd?
35. In welke mate behoort het vaststellen van misbruiken inzake domicilie tot uw of het
takenpakket van de politie? Vindt u dat collega’s zelf in orde moeten zijn met hun
domicilie?
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BIJLAGE 11 :

RAPPORTEN VOOR DE 12 BEZOCHTE POLITIEZONES

BIJLAGE 11/01 - POLITIEZONE AARSCHOT
1.

OPDRACHT

1.
Het dossier betreft een toezichtsonderzoek waarbij het Vast Comité P een beeld wenst te
krijgen van de resultaten die politiediensten boeken met hun controletaak voorafgaandelijk
aan de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister, een
verantwoordelijkheid van de lokale gemeentebesturen.
2.

Het opstellen van een eindrapport voor de politiezone AARSCHOT.

2.

PROBLEEMSTELLING

3.
Omdat het Vast Comité P door de jaren heen diverse klachten ontving over de wijze
waarop in verschillende politiediensten de controles op de hoofdverblijfplaats worden
uitgevoerd, startte het daaromtrent een toezichtsonderzoek.
3.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

4.
Om zicht te krijgen op de wijze waarop de lokale politiezones de woonstcontroles
uitvoeren in opdracht van de gemeentelijke overheden, werd een toevalsgewijze
gestratificeerde steekproef1 van 12 politiezones genomen. De politiezone AARSCHOT maakt
deel uit van deze steekproef.
5.
Voorafgaandelijk aan het bezoek aan elke zone werd een vragenlijst gestuurd aan 125
recent in de politiezone ingeschreven gezinshoofden. Het zijn allemaal externe mutaties om
te vermijden dat in het onderzoek een non-respons zou bestaan indien de politiezones de
controle voor interne mutaties niet zouden uitvoeren.
Indien de politiezone een
meergemeentenzone betreft, werd het aantal gezinshoofden per gemeente bepaald a rato van
het jaarlijks aantal inschrijvingen in de gemeente2. Deze steekproef van 125 gezinshoofden
biedt voor elke zone een beeld van de populatie waarmee wijkagenten naar aanleiding van de
1

De politiezones werden ingedeeld volgens typologie van de politiezones (gaande van 1 tot 5) en volgens
gewest (Vlaams, Brussels en Waals). Bij deze laatste werd nog rekening gehouden met de Duitse taalrol. Er
werd voor Vlaanderen en Wallonië per toeval per type zone één politiezone gekozen, één politiezone uit het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één politiezone uit de Duitstalige gemeenschap.
2
Gegevens FOD Economie.
1

woonstcontroles kunnen worden geconfronteerd. Relevante bevindingen hieromtrent worden
verwerkt in dit rapport.
6.
De steekproef werd genomen voor de laatste 125 ingeschreven gezinshoofden in de stad
AARSCHOT in de periode voor 12 maart 2012. Aldus werden voor de PZ AARSCHOT
inschrijvingen bekomen die werden verricht tussen 20 december 2011 en 10 maart 2012.
Opvallend in de steekproef van de PZ AARSCHOT is dat er een relatief groot aantal ouderen
is van 55+. Met 21% uit deze leeftijdsgroep situeert deze zone zich boven het gemiddelde
van de steekproef, dat 12% bedraagt.
Ander opvallend gegeven is dat, in vergelijking met andere zones uit de steekproef, de
PZ AARSCHOT in deze periode in mindere mate geconfronteerd werd met personen van een
andere dan de Belgische nationaliteit.
Nog steeds uit de steekproef blijkt dat de inschrijving voor drie vierde van de gezinshoofden
een eerste verhuizing betrof.
7.
Van het totaal aantal aangeschreven personen ontvingen we 48 (38,4%) antwoorden,
wat in vergelijking met andere zones een goed resultaat is en voldoende om over een zekere
representativiteit te kunnen spreken.
8.
De vragenlijst werd niet verstuurd naar die adressen waarvan werd vermoed dat het
referentieadressen zijn. Doorgaans vragen gemeenten voor dit soort adressen geen
woonstcontroles aan de politiediensten zodat het geen zin had om de burgers die op deze
adressen zijn ingeschreven, te bevragen over het verloop van de controle. De adressen uit de
steekproef waarvan werd vermoed dat het referentieadressen zijn, werden voor elke
politiezone geventileerd. De voor de hand liggende adressen zijn deze bij OCMW’s en
asielcentra. Indien een burger bij een particulier een referentieadres heeft, was dit niet
gekend.
9.
Verder werd aan de diensten van DST gevraagd om na te gaan of deze respectievelijke
gezinshoofden gekend zijn in de politionele databanken, of er openstaande maatregelen voor
deze personen zijn en of er opzoekingen ANG gebeurden door de politiezone3. Deze
bevindingen zullen naast de informatie uit de diverse gesprekken worden geplaatst.
10. De terreinfase in de zone AARSCHOT vond plaats tussen 8 en 15 januari 2013, waarbij
gesprekken werden gehouden met de korpschef en een verantwoordelijke van de wijkwerking
op 8 januari 2013 en met de wijkinspecteurs op 15 januari 2013.
11. Extern aan de politiezone greep op 29 mei 2013 een interviewgesprek plaats met de
verantwoordelijke van de dienst bevolking van de stad AARSCHOT.
12. Op 10 september 2013 werd een ontwerpverslag aan korpschef HCP GEUDENS
overgemaakt om hem toe te laten eventuele opmerkingen op het ontwerprapport voor de
politiezone AARSCHOT te formuleren.

3

Er werd aan de diensten DST gevraagd om voor elke politiezone in de steekproef de loggegevens van de ANG
te krijgen voor de periode waarin de gezinshoofden zich in de bevolkingsregisters van de gemeenten in de
politiezone inschreven. Hierbij werd rekening gehouden met het feit dat de politie ook via het Rijksregister kan
‘doorklikken’ naar de ANG. Daar waar we voor de opzoekingen in de ANG nominatief kunnen nagaan of de
persoon al dan niet werd geverifieerd, moest dit voor de opzoekingen via RRN gebeuren op basis van de
geboortedatum. De privacycommissie liet ons niet toe om over het nationaal nummer van elk gezinshoofd te
beschikken.
2

13. Onderzoekers namen op 1 oktober 2013 telefonisch contact op met HCP GEUDENS om
na te gaan of er eventuele bedenkingen zouden zijn bij het opgemaakte ontwerprapport voor
de politiezone AARSCHOT. HCP GEUDENS deelde toen mee geen opmerkingen op het
ontwerprapport te hebben.
4.

ANALYSE

14. De PZ AARSCHOT behoort tot de groep van zones die op vraag van de lokale overheid
woonstcontroles uitvoeren.
15. In de zone AARSCHOT zijn twee coördinatoren verantwoordelijk voor de wijkwerking.
Het grondgebied van de zone is gelijk aan dit van de stad AARSCHOT. Er zijn zeven
wijkinspecteurs met in principe twee wijkinspecteurs per wijk.
16. Wat de hierna volgende aandachtsdomeinen betreft, werden de uitspraken van de twee
niveaus – wijkcoördinator en wijkinspecteur – tegenover elkaar geplaatst om aan te tonen of
en in welke mate er binnen het korps een coherente visie en uitvoering is van de opdrachten
inzake woonstcontrole. Waar mogelijk en relevant, werd dit ook getoetst aan de ervaringen
van de verantwoordelijke van de stedelijke bevolkingsdienst.
4.1. Overheidsgericht
4.1.1. Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?
17. Voor zowel de wijkcoördinator als de wijkinspecteurs wordt de verwachting van de
overheid afgeleid uit het formulier dat gebruikt wordt om de opdracht tot woonstcontrole door
te geven aan de politiedienst.
Op dat formulier is ruimte voorzien om
vaststellingen/opmerkingen te noteren en soms gebeurt het dat de wijkinspecteurs een
bijkomend verslag opmaken als de voorziene ruimte niet voldoende is.
Wijkinspecteurs geven aan dat ze meer uitleg op het formulier vermelden bij een negatief
advies dan bij een positief advies. Er zal dan meer informatie worden vermeld over de aard
van de vaststellingen, het aantal keer dat ze zich hebben aangeboden, het al of niet telefoneren
en niet aantreffen.
Eerder anekdotisch wordt door sommige wijkinspecteurs gesteld dat het formulier niet op alle
punten even duidelijk is.
Vanuit de stadsdienst is men tevreden over de afgeleverde adviezen waarbij in de positieve
gevallen een ‘OK’ volstaat en in de negatieve gevallen of bij de eerste bewoning van een
nieuwbouw een meer omstandige uitleg wordt aangereikt door de wijkinspecteurs. Deze
manier van werken laat de stadsdienst toe om de nodige beslissingen te nemen of het dossier
voor te leggen aan het schepencollege.
18. De wijkcoördinator en de wijkinspecteurs vermelden dat ze geen richtlijnen hebben van
de stadsdienst over hoe ze de woonstcontroles moeten uitvoeren.
De stadsdienst bevestigt de afwezigheid van lokale richtlijnen ter zake.
19. De stadsdienst vraagt enkel om de verhuizingen te controleren van mensen die van
buiten de stad komen, tenzij de interne verhuizing naar een nieuwbouw gebeurt of er bij een
vraag tot inschrijving reeds iemand op hetzelfde adres woont. In dit laatste geval vraagt de
stadsdienst dat er toestemming wordt gegeven door diegene die reeds op het adres
ingeschreven staat.
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Wanneer dit nog niet is gebeurd op het stadhuis op het moment dat een aanvraag tot nieuwe
inschrijving werd ingediend, wordt deze opdracht gegeven aan de wijkinspecteur. De
wijkinspecteur moet er dan op toezien dat de handtekening voor akkoord wordt gezet terwijl
hij er bij is.
De stadsdienst stelt dat dit slechts uitzonderlijk gevraagd zal worden, zoals in de gevallen
waarin er totaal geen relatie is tussen de persoon die de aanvraag indient en de persoon die er
reeds woont. In die gevallen zal men de wijkinspecteur uitdrukkelijk vragen om het expliciet
akkoord van de bewoner die er reeds woont te vragen.
De stadsdienst stelt geen nieuwe inschrijving uit te voeren als er geen toestemming is van wie
er reeds woont.
Wanneer de wijkinspecteurs op het terrein geconfronteerd worden met het feit dat een vorige
bewoner nog ingeschreven staat op het adres waar een nieuwe bewoner zich wil laten
inschrijven, zullen de wijkinspecteurs uit eigen beweging een ambtshalve schrapping
voorstellen van de vorige bewoner.
De wijkinspecteurs stellen niet te wachten tot de schrapping is gebeurd, alvorens een positief
advies te geven voor de inschrijving van de nieuwe bewoner.
20. Voor de verhuizingen naar rusthuizen en adressen voor begeleid wonen worden ook
woonstcontroles gevraagd.
Al zal dit volgens de stadsdienst slechts sporadisch het geval zijn omdat de
adresveranderingen in de twee rusthuizen hoofdzakelijk geregeld worden op aangifte van de
directeur of zijn afgevaardigde en de stadsdienst.
Volgens de stadsdienst is er specifiek voor verhuizingen naar rusthuizen wel de mogelijkheid
is dat bewoners ingeschreven blijven op het adres van hun woning. Als het bewoners zijn die
nog een woning hebben, dan gaat de woning leegstaan zodra de eigenaar naar het rusthuis is
vertrokken. Wanneer rusthuisbewoners zich laten inschrijven in het rusthuis, zal hun
eigendom na meer dan een jaar leegstand aanleiding geven tot het heffen van een belasting op
leegstand. Daarom behouden veel bejaarden het adres op hun woning.
De rusthuisbewoner mag eventueel ingeschreven worden op het adres van de kinderen, maar
er wordt hen aangeraden om na te gaan of er geen financieel nadeel zal ontstaan. Er is geen
probleem voor werkende kinderen, maar in de gevallen waarin sociale uitkeringen worden
uitbetaald aan de kinderen, zullen deze wel een verminderde uitkering krijgen.
21. De stadsdienst geeft de wijkinspecteurs naast het aanvraagformulier ook een formulier
mee dat de wijkinspecteur moet ondertekenen en afgeven aan de burger wanneer hij op het
moment van het bezoek positief adviseert. De burger moet zich met dit formulier persoonlijk
heraanbieden bij de stadsdienst om zich te kunnen laten inschrijven. Indien de burger met dit
document niet teruggaat naar de stadsdienst, zal hij niet worden ingeschreven en moet hij op
termijn een nieuwe aanvraag indienen.
22. De wijkcoördinator geeft aan dat de zone zelf niet proactief woonstcontroles uitvoert.
De stadsdienst stelt dit niet te verwachten en meent te weten dat de wijkinspecteurs daar ook
niet de tijd voor zullen hebben.
Volgens de wijkinspecteurs is het in routine niet mogelijk om proactief te handelen en
bijvoorbeeld na een inschrijving enige tijd later opnieuw te passeren om in het raam van de
fraudebestrijding na te gaan of de ingeschreven bewoners er nog steeds verblijven.
Tijdens een opleiding domiciliefraude, gegeven door een medewerker van de FOD
Binnenlandse Zaken, werd gesteld dat er meerdere controles op verschillende data en uren
zouden moeten worden uitgevoerd. De wijkinspecteurs zijn van mening dat dit teveel werk
vraagt en ze dan met niets anders meer bezig zouden zijn.
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Het gebeurt daarentegen wel dat een voorstel tot schrapping wordt opgemaakt wanneer een
wijkinspecteur naar aanleiding van een politioneel optreden geconfronteerd wordt met een
onregelmatige situatie. Dit kan met name voorvallen wanneer bijstand wordt gevraagd voor
een tussenkomst van een deurwaarder en de onbewoonbaarheid van de woning of een
onregelmatigheid in verband met de woonst wordt vastgesteld.
Verder kunnen voorstellen tot ambtshalve schrappingen ook het gevolg zijn van de
vaststelling dat de vorige bewoner nog steeds op het adres ingeschreven staat waarvoor een
nieuwe bewoner een aanvraag tot inschrijving heeft ingediend.
4.1.2. Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?
23. De wijkcoördinator gaat ervan uit dat alles goed verloopt aangezien er geen klachten
zijn.
4.1.3. Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?
24. In het bijzonder wat de problematiek van de vreemdelingen betreft, getuigen de
wijkinspecteurs over het feit dat vreemdelingen op een adres zijn ingeschreven door de
federale overheid vooraleer zij de opdracht krijgen om een woonstcontrole uit te voeren.
Verder kan het gebeuren dat de stadsdienst naar aanleiding van een dergelijke opdracht tot
woonstcontrole aan de wijkinspecteur de opdracht geeft om een vreemdeling ‘het bevel tot
verlaten van het grondgebied’ ter ondertekening voor te leggen. De wijkinspecteurs vinden
dit omslachtig, zeggen ter zake onvoldoende kennis te hebben en nemen in deze gevallen
daarom vaak contact op met de stadsdienst.
De wijkinspecteurs vinden ook dat hen daarmee de ‘zwarte piet’ vanwege de stadsdienst
wordt doorgeschoven omdat de stadsdienst dat ook zelf kan doen.
De stadsdienst stelt dat hij deze opdrachten inderdaad aan de politie geeft, net zoals de taak
om bijvoorbeeld het paspoort van iemand te gaan inhouden of de weigering tot regularisatie
aan de betrokkenen te gaan betekenen.
25. Wanneer een ambtshalve schrapping wordt geadviseerd door de wijkinspecteurs, blijkt
het nog een maand te duren vooraleer de schrapping effectief wordt uitgevoerd.
De stadsdienst stelt dat binnen de week nadat dit door de politie is binnengebracht, het
voorstel aan het schepencollege wordt voorgelegd en er bijna steeds onmiddellijk wordt
beslist. Het advies van de wijkinspecteur wordt op een uitzondering na ook steeds gevolgd.
De ambtshalve inschrijvingen zijn minder in aantal en worden op dezelfde wijze behandeld.
Het valt de stadsdienst op dat er de laatste jaren meer ambtshalve schrappingen moeten
worden uitgevoerd.
26. Over de kwaliteit van de door de stadsdienst aangereikte informatie op de formulieren
zijn de wijkinspecteurs tevreden, de formulieren bevatten zelden fouten.
27. Op vraag van de politie vermeldt de stadsdienst het telefoonnummer van de aanvrager
op het formulier zodat die gecontacteerd kan worden indien hij niet kan worden aangetroffen
op zijn nieuwe woonst.
De stadsdienst bevestigt deze werkwijze en vraagt in die optiek aan iedere nieuwe bewoner
een telefoonnummer.
28. In een aantal gevallen hebben de wijkinspecteurs de opdracht gekregen om een
aanvraag tot inschrijving negatief te adviseren wegens stedenbouwkundige aspecten. De
stadsdienst vroeg de wijkinspecteur om de bewoners mee te delen dat hun pand niet als
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woning goedgekeurd kon worden. De stadsdienst zou dit volgens de wijkinspecteurs niet
doen. Hierover zijn de wijkinspecteurs van mening dat dit evengoed door de stadsdienst kan
worden medegedeeld en dat niet moet worden gewacht tot de wijkinspecteur langsgaat voor
de woonstcontrole.
Daarentegen gebeurde het ook al dat een wijkinspecteur voorstelde om de inschrijving
negatief te adviseren bij een bouwvallige woning en er geen reactie kwam van de
stedenbouwkundige dienst, en de bewoner toch werd ingeschreven.
In nog andere gevallen waar stedenbouw niet akkoord was met de verbouwingen werden de
nieuwe bewoners tijdelijk ingeschreven.
Hierover zouden met de stadsdiensten nog betere afspraken kunnen worden gemaakt.
29. Volgens de politie verwacht de stadsdienst niet dat zij enige taak vervult in het
aanduiden of nazien van de huis- en busnummering.
De stadsdienst stelt dat hij dit in sommige gevallen wel zal vragen aan de politie. Bij een
nieuwbouw wordt de juiste nummering door de stad aangereikt en is er geen probleem. Maar
bij woningen die al heel lang bestaan, weet de nieuwe bewoner soms zelf niet welk
busnummer hij precies heeft en dan geraakt er al eens iemand ingeschreven op een verkeerd
busnummer. De stadsdienst stelt in dergelijke gevallen de wijkinspecteurs te zullen vragen
om alle bewoners op alle busnummers te gaan controleren.
De wijkinspecteurs getuigen over een warboel op dit vlak. De huis- en busnummering gaat
soms alle richtingen uit en op industrieterreinen wordt de verwarring nog groter wanneer een
industrienummer en een busnummering door elkaar worden gebruikt. De wijkinspecteurs
klagen over het concrete probleem van onduidelijke of afwezige huis- en busnummering
waarvoor ze bij de gemeente geen gehoor krijgen en waar het probleem maar niet wordt
opgelost.
De stadsdienst geeft te kennen dat zijn personeelsleden de burger bijvoorbeeld niet melden dat
hij de naam op de bel moet zetten zodat de controlerende wijkinspecteur de burger op het
juiste adres kan contacteren.
Ongeveer de helft van de burgers die geantwoord hebben op de enquête vermeldt dat ze
effectief geen naam op de bel hebben staan.
30. Door de wijkcoördinator wordt gesteld dat er op zijn niveau geen structureel overleg is
met de stadsdienst om dergelijke problemen, zoals dit van de huis- en busnummering, te
kunnen aankaarten. Hij heeft wel weet van dagelijkse, rechtstreekse contacten tussen de
wijkinspecteurs en de stadsdienst waarvan hij vermoedt dat ze langs dit kanaal rechtstreeks
opdrachten en feedback krijgen.
De wijkinspecteurs getuigen over een goed contact met de stadsdiensten wanneer ze vragen
hebben in verband met de woonstcontrole. Ze hebben dan ook vaak rechtstreekse
(telefonische) contacten met deze dienst.
Ook volgens de stadsdienst verloopt de samenwerking met de politie goed en is er daarom
geen structureel overleg nodig. De wijkinspecteurs uit het centrum lopen af en toe binnen op
het stadhuis en er is regelmatig contact. Met de wijkinspecteurs uit de fusiegemeenten is er
evenwel geen dergelijk contact.
Ook de contacten met de korpschef zijn volgens de stadsdienst goed.
4.1.4. Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover
feedback vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig
31. De wijkcoördinator heeft geen zicht op het uitgevoerde werk en de adviezen inzake
woonstcontroles en weet ook niet of de stadsdienst de adviezen goed vindt en/of volgt. Bij
zijn weten worden de adviezen ook niet teruggestuurd en zijn er geen klachten over.
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32. Op het niveau van de wijkinspecteurs is er evenmin kennis over het al of niet tevreden
zijn van de stadsdienst.
33. Uit contact met de stadsdienst blijkt dat deze wel degelijk tevreden is over de uitvoering
van het werk door de wijkinspecteurs. Dagelijks komt de politie het bakje met de aanvragen
ledigen en de uitgevoerde controles binnenbrengen. De stadsdienst is tevreden over de
uitgebrachte adviezen.
4.2. Burgergericht
4.2.1. De noden en verwachtingen kennen van de burger
34. De wijkinspecteurs getuigen over een bijzondere problematiek van burgers die op
permanente basis twee woningen bewonen en dus voor een probleem komen te staan wanneer
de ‘officiële woonplaats’ moet worden aangeduid.
Dergelijke situaties kunnen zich voordoen bij nieuw samengestelde koppels/gezinnen,
latrelaties, nieuwe partnerrelaties of personen die twee woningen gebruiken bv. appartement
aan de kust en woning in een andere stad.
Het is in deze situaties niet duidelijk welk standpunt de wijkinspecteurs moeten innemen.
Ook de stadsdienst erkent de moeilijkheden die er kunnen zijn voor de bewijsvoering van de
werkelijke woonplaats.
Wanneer de stadsdienst geconfronteerd wordt met het probleem van de woonplaats van de
kinderen bij een co-ouderschap, vraagt de stadsdienst het akkoord van de andere ouder en
wanneer er te veel discussie ontstaat, vraagt men een vonnis om de beslissing te kennen.
In het algemeen blijkt de burger ook mondiger te zijn geworden en ontstaan er meer
discussies in twijfelgevallen zoals: 50/50 verblijven op twee verschillende plaatsen,
latrelaties, ambtshalve inschrijvingen en schrappingen.
4.2.2. Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende informatie
of diensten te verstrekken
35. Er zijn de wijkcoördinator geen bijzondere problemen bekend met anderstalige burgers.
De wijkinspecteurs zouden zich beperken tot een visuele rondgang of communiceren via de
kinderen van het gezin die in sommige gevallen schoollopen in de buurt.
Naar anderstaligen toe getuigen wijkinspecteurs dat het zich behelpen is met de middelen die
er zijn. Sommigen spreken zelf meerdere talen en zijn fier dat ze mensen kunnen helpen. Het
spreken van een vreemde/andere taal laat ook toe om beter en gemakkelijker contact te
hebben met de (nieuwe) bewoners.
36. In de gevallen waarin wijkinspecteurs vaststellen dat de vorige bewoner nog niet werd
geschrapt, raden sommige wijkinspecteurs de burgers aan om duidelijk hun naam op de
deurbel te zetten, zodat er voor een eventuele deurwaarder al een teken is wie er nu juist
woont.
37. Over het verstrekken van bijkomende informatie aan de burger naar aanleiding van de
passage voor de woonstcontrole, zijn de meningen verdeeld. Bepaalde wijkinspecteurs doen
dit enkel als de burger erom vraagt, sommigen geven uit eigen beweging preventietips of
informatie over marktdagen of de ligging van het commissariaat en andere wijkinspecteurs
verstrekken helemaal geen bijkomende informatie.
Uit de enquête blijkt dat bijna een derde van de respondenten vermeldt dat ze uitleg hebben
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ontvangen over de politiezone en een drietal werd geïnformeerd over diefstalpreventie.
Eerder anekdotisch kan worden vermeld dat een tweetal personen werd geïnformeerd over de
verplichting van het aanmelden van een alarm, een persoon over de wapenwetgeving en een
persoon over openstaande boetes.
4.2.3. De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke
termijn uitvoeren
38. Een bijzondere problematiek is deze van het bijhouden van persoonsgebonden gegevens
van de bewoners van de wijk.
Wijkinspecteurs getuigen over de noodzaak om zelf persoonsgegevens bij te houden over de
bewoners.
Een eerste moment om deze gegevens te kunnen noteren, is precies naar aanleiding van de
aanvraag tot inschrijving op de nieuwe woonplaats. De aanvrager zal bij aanvang door de
stadsdienst gevraagd worden om een telefoonnummer op te geven voor het geval de politie
hem wenst te bereiken.
Het is wel van belang dat deze gegevensbestanden conform de privacywetgeving worden
bijgehouden.
De stadsdienst stelt bij elke adreswijziging het gsm-nummer te noteren zodat de wijkagent
contact kan opnemen indien nodig. Dit wordt dan ook zo aan de burgers uitgelegd en er zijn
weinig problemen daaromtrent.
Het gsm-nummer van de burger is informatie die ook nuttig kan zijn voor de stad, alleen zou
het bijhouden ervan zorgen voor meer werklast aan input en kan dit nu niet worden ingevoerd.
39. Wijkinspecteurs getuigen over het feit dat ze soms de woning niet worden
binnengelaten. Dit zou soms gewoon uit ‘niet-aanvoelen’ zijn van de burger of uit
verlegenheid gezien de levensomstandigheden. Soms gebeurt ook wel eens dat de bewoner
de wijkagent expliciet zelf overal uitnodigt in de woning.
Wijkinspecteurs handelen blijkbaar vanuit de evidentie dat ze de woning binnen mogen en
ook voor de burger blijkt dit zo te zijn want uit de enquête blijkt dat slechts een persoon de
controle ervoer als een inbreuk op de privacy. Deze persoon van allochtone afkomst vond
ook dat nieuwe bewoners niet gecontroleerd hoeven te worden.
Uit de enquête blijkt dat in bijna 90% van de gevallen de wijkinspecteur de woning is
binnengegaan, 80% herinnert zich dat de wijkinspecteur daarvoor de toestemming had
gevraagd en de rest herinnert het zich niet meer of meent dat er geen toelating werd gevraagd.
40. Wanneer bewoners niet aangetroffen kunnen worden, gaan wijkinspecteurs soms ook
over tot het inwinnen van informatie bij de buren of bij de verhuurder. Ze controleren soms
ook de inhoud van de brievenbus of de voertuigen die op de oprit staan.
41. De wijkcoördinator heeft geen zicht op de termijnen binnen dewelke de
woonstcontroles worden uitgevoerd. Het zou normaal rond de acht dagen moeten liggen.
Het in/outregister van de correspondentie blijkt niet bruikbaar om overzicht te houden op de
uitvoeringstermijnen.
42. De wijkinspecteurs getuigen over het feit dat ze een termijn van een maand in acht
nemen. Deze termijn is de algemeen geldende termijn in het korps voor de uitvoering van alle
opdrachten/kantschriften. Deze termijn wordt niet door de stadsdienst aan de burger
gecommuniceerd en betreft een interne richtlijn in de zone.
De voorgeschreven termijn van acht dagen blijkt in de praktijk niet haalbaar volgens de
politieambtenaren.
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Terwijl volgens de stadsdienst de termijn van acht dagen in vele gevallen wel zou worden
gehaald en enkel tijdens de verlofperiode of als er iemand ziek is, het wat langer zou kunnen
duren.
4.2.4. Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door
indien mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen
43. De wijkcoördinator heeft geen zicht op de tevredenheid van de burger over de
uitvoering van de woonstcontroles. Sedert de politiehervorming zijn er slechts twee klachten
ingediend. In een uitzonderlijk geval is er al eens een telefoontje van iemand die vindt dat het
te lang duurt vooraleer een wijkinspecteur langskomt.
De wijkcoördinator stelt dat aangezien er geen klachten zijn, deze opdrachten het best verder
worden uitgevoerd zoals ze tot op heden verlopen.
44. Voor de politiezone AARSCHOT vinden we twee dossiers woonstcontrole in de
database het Vast Comité P. Een eerste klacht dateert van 2007. Een vrouw klaagt over het
feit dat zij de gerechtelijke brieven niet aan haar ex-man kan bezorgen omdat hij ingeschreven
staat op een bouwvallige woning te AARSCHOT en niet op zijn echte verblijfplaats te
TIELT-WINGE. Na onderzoek van de klacht kon geen fout worden gevonden in de
politiewerking. Na rondgang in de politiezone is het voor de onderzoekers duidelijk
geworden dat de wijkagenten geen interne mutaties in de gemeente moeten verifiëren. In die
zin is de klacht van mevrouw destijds misschien wel een terechte vaststelling, maar kon de
politiezone dit niet weten aan de hand van de haar gevraagde woonstcontroles. In welke mate
de wijkagent in navolging van de klacht een proactieve controle van het pand zou hebben
uitgevoerd, is niet duidelijk op basis van het klachtendossier.
45. In 2012 ontving de zone een klacht van een dame die volgens haar onterecht ambtelijk
werd geschrapt. Onderzoek wees uit dat de klacht van de dame gedeeltelijk klopte. Door
routinematig te werken heeft de wijkagent elementen over het hoofd gezien. De ambtelijke
schrapping werd rechtgezet en de wijkagent kreeg een berisping door de korpschef. De zone
zou naar aanleiding van de klacht haar interne werking hebben verbeterd.
46. De wijkinspecteurs krijgen zelf ook een zeldzame keer een telefoon van een burger die
zich de vraag stelt wanneer hij nu zal langskomen voor de woonstcontrole.
47. Wijkinspecteurs getuigen over het feit dat er zelden problemen zijn bij een
woonstcontrole. De burger is immers vragende partij en ziet de woonstcontrole als onderdeel
van de formaliteiten die nodig zijn.
Wat betreft het ambtshalve optreden (inschrijving of schrapping) betreft, gebeurt het wel eens
dat de burger niet tevreden is en de wijkinspecteur bedreigt. De oplossing voor de
wijkinspecteurs om het conflict niet te laten escaleren, bestaat er dan in om het contact met
die burger heel kort te houden.
48. De stadsdienst ontvangt weinig klachten van burgers.
Het gebeurt wel eens dat de mensen zeggen dat ze het formulier van woonstvaststelling
vanwege de wijkinspecteur ondertekend in de bus vonden, terwijl ze de wijkinspecteur niet
gezien hebben. Sommige burgers stellen dit eigenaardig te vinden en hadden verwacht de
wijkinspecteur te zien.
Uit de enquête blijkt dat de respondenten zeer tevreden zijn over de beleefdheid van de
wijkinspecteur en het minst over de mate waarin de wijkinspecteur open stond voor hun
vragen.
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4.3. Samenlevingsgericht
4.3.1. Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken
49. De wijkcoördinator blijft het interessant vinden dat de politie de woonstcontroles
uitvoert en zeker in de gevallen waarin ze te maken heeft met een persoon die ANG-geseind
staat. Ambtenaren van de stad hebben ook de bevoegdheid om de controles uit te voeren,
maar zij hebben dan weer geen toegang tot de ANG.
Wijkinspecteurs vinden dit een van de meer aangename en interessante opdrachten. Ze
kunnen op die manier een eerste kennismaking hebben met nieuwe bewoners. Ze zouden het
als een gemis ervaren om geen kennis meer te kunnen maken met nieuwe bewoners. Indien
dit niet langer een opdracht voor de politie zou zijn, dan zouden de contacten zich sterk
vernauwen naar enkel contacten met steeds dezelfde ‘klanten’ in de wijk en dan meestal in
negatieve zin.
Wijkinspecteurs voegen er nog aan toe dat seiningen dan open zullen blijven staan. Een
gemeenteambtenaar zou de handen vol hebben en er gemakkelijk een paar FTE’s voor nodig
hebben. Bovendien moet er ook de bereidheid zijn om ’s avonds en in het weekend te werken
want tussen 8 en 17 u vindt men weinig mensen thuis.
Ten slotte zorgt een eerste contact in het raam van de woonstcontrole er ook voor dat er
gemakkelijker een tweede contact kan worden gelegd als dit later nodig is.
De stadsdienst vindt dat de politie deze taak moet blijven uitoefenen. Het feit dat iemand in
uniform de controle komt uitvoeren, heeft meer kans op slagen dan wanneer iemand in burger
dit zou doen, zeker in de moeilijke gevallen.
Als de stad de nodige capaciteit zou krijgen, dan zou ze dit wel zelf kunnen doen, maar voor
de controles inzake schrappingen en inschrijvingen zal dit nog steeds gemakkelijker zijn voor
een geüniformeerde politieambtenaar.
Ten slotte vraagt de stadsambtenaar zich af of de politie haar bevolking nog zal kennen als ze
de woonstcontroles niet meer zou uitvoeren.
50. De wijkcoördinator geeft te kennen dat voor het opsporen van fraudegevallen het goed
zou zijn na de inschrijving nogmaals een controle uit te voeren. Doordat deze ‘na-controles’
niet gebeuren, worden er weinig fraudegevallen gedetecteerd.
De stadsdienst stelt weet te hebben van de mogelijkheden die er zijn om fraude te plegen,
maar beseft dat het voor de wijkinspecteurs zeer moeilijk moet zijn om de fraude te bewijzen.
51. Wijkinspecteurs stellen dat wanneer ze zaken zien in de woning die politioneel
interessant zijn, ze dit melden en er een RIR of RAR wordt opgesteld. Binnen de zone is er
afgesproken dat de wijkinspecteurs de informatie op een blaadje aanreiken aan het hoofd van
de recherche dat er dan een RIR van maakt. De wijkcoördinator had deze manier van werken
ingevoerd na de hervorming omdat er vanaf dan met nieuwe systemen gewerkt moest worden
en niet iedereen dit systeem kende. De meeste RIR’s gaan volgens de wijkcoördinator over
drugs, verdachte handelingen of de aanwezigheid van vreemdelingen.
Voorafgaandelijk aan de woonstcontrole wordt er geen nazicht gedaan van het wapenregister,
de databank DIV-inschrijvingen voertuigen of aangiftes van alarminstallaties.
52. Wat de op te volgen personen betreft, bijvoorbeeld vrijgelaten onder voorwaarden,
gebeurt de opvolging naar timing door de wijkcoördinator die vervolgens de opvolging op het
terrein door de wijkinspecteurs initieert.
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53. Wijkinspecteurs gaan op de interne wekelijkse operationele briefing kort toelichting
geven over ‘speciale gevallen’ aan de operationele collega’s van het korps. Op deze manier
wordt de informatiedoorstroming verzekerd binnen het korps met betrekking tot nieuwe
bewoners voor wie opvolging van belang is.
4.3.2. Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde gemeente
54. De wijkcoördinator stelt dat de wijkinspecteurs een paar keer langsgaan bij een
woonstcontrole zonder te verwittigen en wanneer ze niemand aantreffen, overgaan tot een
telefonisch contact om afspraak te maken.
De wijkinspecteurs preciseren dat wanneer na een paar pogingen de nieuwe bewoner niet kan
worden aangetroffen op zijn nieuw adres, ze overgaan tot het telefonisch contacteren van de
nieuwe bewoner om een afspraak te maken voor een bepaalde dag en een precies tijdstip.
Geconfronteerd met de vaststelling dat er een belangrijk aantal woonstcontroles is uitgevoerd
nadat er een telefonisch contact heeft plaatsgegrepen met de nieuwe bewoner, stelt de
wijkcoördinator dat er misschien wel wijkinspecteurs zijn die liever eerst bellen voor ze
langsgaan.
Uit de enquête bij de bevolking blijkt dat ruim de helft van de respondenten antwoordde dat
ze telefonisch werden gecontacteerd door de politiedienst. Bijna iedereen die vermeldde dat
hij telefonisch was gecontacteerd, kreeg ook de politie op bezoek. Slechts een derde van de
respondenten vermeldde dat ze onverwachts bezoek van de wijkinspecteur kregen. Twee
personen stelden dat ze geen thuisbezoek kregen.
55. In de praktijk stellen wijkinspecteurs gemoduleerd te werk te gaan.
Probleemgevallen kunnen soms al op voorhand worden geïdentificeerd zoals bijvoorbeeld
adressen waar wel vier keer op een jaar een andere persoon wordt ingeschreven of burgers die
een hele reeks adreswijzigingen hebben gehad of burgers die gekend zijn voor een hele reeks
misdrijven.
Wijkinspecteurs die bij het uitvoeren van een woonstcontrole twijfelen aan de echtheid van de
bewoning door de aanvrager, gaan wel eens verder dan een rondgang en vragen dan
bijvoorbeeld naar de tandenborstel, controleren de inhoud van de koelkast of vergelijken het
aantal slaapmogelijkheden in functie van het aantal inschrijvingen.
De respondenten van de enquête geven aan dat de wijkinspecteurs zich meestal begeven in de
woonkamer, gevolgd door de keuken. Een zestal personen kreeg een rondgang in de
slaapkamer en in een enkel geval werd de badkamer gecontroleerd.
Wanneer de inschrijving een volledig gezin betreft, is het soms moeilijk om alle leden van het
gezin op hetzelfde moment thuis aan te treffen. Sommige wijkinspecteurs proberen iedereen
te zien, anderen doen dit in sommige gevallen en nog anderen proberen dit niet.
56. Vaak voorkomend is de problematiek van de nieuwbouw, waarover niet altijd
eensgezindheid of duidelijkheid is. Het gebeurt wel eens vaker dat mensen nog niet kunnen
of willen verhuizen naar hun nieuwbouw omdat de technische voorzieningen nog niet af zijn
bijvoorbeeld, maar toch al de adreswijziging willen doorvoeren. De wijkinspecteurs stellen
dat ze dan in de praktijk soms wachten met de behandeling van het dossier tot de bewoner
effectief is ingetrokken in de woning.
In andere gevallen doet zich het probleem voor dat de burger bijvoorbeeld zijn tijdelijke
intrek neemt in een caravan naast de nieuwbouw (of verbouwing).
In een aantal gevallen wordt de burger al ingeschreven op dit nieuwe adres, ook al is de
woning nog niet af. Soms wordt dit ook opgelost met een tijdelijke inschrijving.
In nog andere gevallen nemen burgers (weer) hun intrek bij hun ouders bijvoorbeeld tot de
bouw af is omdat ze hun huurwoning reeds opgezegd hadden en er (onverwacht) vertraging is
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in de bouwwerkzaamheden.
Voor sommige wijkagenten is het voldoende dat er bewijs is dat de post er toekomt en de
persoon bereikbaar is op het adres.
In de praktijk durven wijkinspecteurs in het belang van de burger de afhandeling van het
dossier al eens te rekken tot de situatie gestabiliseerd is.
57. Een belangrijk aantal woonstcontroles wordt uitgevoerd op zaterdag. Dit komt omdat er
elke zaterdag een wijkinspecteur (beurtrol) van dienst is. De wijkinspecteur die op zaterdag
van dienst is, zal dan ook een deel van de woonstcontroles afhandelen omdat er dan een
grotere kans is dat de burger thuis is.
58. Er heeft zich eens een bijzonder geval voorgedaan waarbij bewoners een pand hadden
betrokken zonder dat de eigenaar daarvan op de hoogte was en zij zich daar lieten inschrijven.
De woonstcontrole leverde niets abnormaals op en de bewoners werden er ingeschreven. Pas
later bleek dat het pand eigenlijk ‘gekraakt’ was. De wijkinspecteurs stellen zich de vraag of
het hun taak is om ook de waarheid te achterhalen in verband met de rechtmatige bewoning
van een pand.
4.3.3. Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze en
met respect voor de waarden en normen
59. Alle actoren uit de politiezone getuigen over de eerder routinematige uitvoering van de
opdrachten van de woonstcontroles. Er is geen bijzondere opvolging en het feit dat er weinig
klachten zijn, betekent volgens de leiding dat alles verder zoals het loopt kan worden
uitgevoerd.
4.3.4. Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader
60. De wijkinspecteurs getuigen over het feit dat naar aanleiding van de woonstcontroles er
ook verhoren worden afgenomen van personen die geseind staan. Ze getuigen hierbij over het
feit dat door de Salduz-wetgeving vaak mensen van ‘categorie 3’ moeten worden verhoord en
zij bijgevolg op kantoor moeten worden uitgenodigd, wat extra werk met zich meebrengt.
Indien er zwaardere zaken moeten worden afgehandeld zoals aanhoudingen, dan komt de
afdeling recherche mee in steun.
61. De stadsdienst maakt gebruik van een softwareprogramma voor de vatting van de
gegevens waardoor ze voor elk adres een woonfiche heeft waarin vermeld staat hoelang de
woning er staat en wie er allemaal heeft gewoond. Aan de hand van die fiche kan
bijvoorbeeld ook worden nagegaan of het al of niet om een eengezinswoning gaat.
Stedenbouwkundige overtredingen bij omzetting naar meergezinswoningen kunnen op deze
wijze ook worden gedetecteerd wanneer een tweede gezin komt vragen om er ingeschreven te
worden. Bij dergelijke adreswijziging zal er een voorlopige inschrijving worden uitgevoerd.
De dienst stedenbouw zal worden verwittigd en volgens de stadsdienst kan het al eens zijn dat
de dienst stedenbouw de bijstand vraagt van de politie om een vaststelling ter plaatse te doen.
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4.4. Resultaatgericht
4.4.1. Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?
62. Er worden door de leiding geen concrete, meetbare doelen nagestreefd of opgevolgd.
Het aantal woonstcontroles kan worden afgeleid uit ISLP maar dit wordt niet actief
opgevolgd.
63. Op de nodige capaciteit is er vanuit de wijkcoördinator geen zicht. De wijkinspecteurs
zelf schatten dat dit twee voltijdse mankrachten op jaarbasis vraagt.
4.4.2. Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken
64. De wijkcoördinator heeft geen zicht op het aantal RIR’s die zouden worden opgesteld
naar aanleiding van de woonstcontroles. De wijkinspecteurs zegden elk een laatste RIR te
hebben opgesteld in de loop van de laatste drie maanden.
4.5. Medewerkersgericht
4.5.1. Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie, kennis
en ondersteuning beschikken
65. De wijkcoördinator heeft geen interne richtlijnen betreffende het uitvoeren van de
woonstcontroles.
4.5.2. Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in de
uitvoering van deze opdrachten
66. De wijkcoördinator ziet alle aanvragen voor woonstcontrole wanneer deze in de zone
toekomen. De documenten krijgen een intern nummer en worden verdeeld onder de
wijkinspecteurs afhankelijk van de wijk.
De wijkcoördinator controleert de identiteiten in de ANG en de wijkinspecteurs voeren
autonoom de woonstcontrole uit op het terrein.
Hoewel de coördinator van de wijkagenten ons tijdens het bezoek aan de politiezone
AARSCHOT vertelde dat de aanvragen woonstcontrole ook ANG worden gecontroleerd,
vinden we via de ons aangeleverde gegevens ANG en RRN-ANG slechts een derde van de
gezinshoofden uit onze steekproef terug. 71 van de 78 personen die niet of na 30 dagen
werden gecontroleerd, hebben de Belgische nationaliteit.
Voor de politiezone werden twee openstaande niet-permanente maatregelen gevonden. Een
betreft een probatiemaatregel voor een persoon die een inschrijving in het bevolkingsregister
vroeg, de tweede ging over het nagaan van het verblijfsadres van een persoon.
Uit ons onderzoek van de databank ANG bleek dat in de PZ AARSCHOT ongeveer een
vierde van de burgers uit de steekproef gekend is in de ANG.
67. Wat de controle op het uitvoeren van hun taken betreft, stelt de wijkcoördinator dat er
geen controlemechanismen in plaats zijn gesteld, maar dat iedereen iedereen kent en er dus
ook een sociale controle is.
Er is ook geen controle achteraf op de uitgevoerde controle of uitgebrachte adviezen.
Zolang er geen klachten zijn, is alles OK en mag het blijven lopen zoals het nu loopt.
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4.5.3. Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming zijn
met deze van de organisatie
68. Vanuit de wijkcoördinator worden er over deze opdrachten geen specifieke
overlegmomenten georganiseerd, maar naar aanleiding van ons onderzoek is dit wel gebeurd.
De wijkinspecteurs bevestigen dit en stellen dat het ook logisch is dat er niet meer overleg is
want als alles goed draait, is dit ook niet nodig.
5.

CONCLUSIE(S)

5.1. Overheidsgericht
69. De stadsdienst vraagt enkel om de verhuizingen te controleren van mensen die van
buiten de stad komen, tenzij de interne verhuizing naar een nieuwbouw gebeurt of er bij een
vraag tot inschrijving reeds iemand op hetzelfde adres woont. Dus niet alle adreswijzigingen
worden aan een onderzoek woonstcontrole onderworpen.
70. Er is voldoende duidelijk gebleken dat de opdrachten tot algemene tevredenheid van de
bestuurlijke overheid van de stad AARSCHOT worden uitgevoerd. Dit resultaat is evenwel
niet het gevolg van een planmatige, doordachte aanpak maar wordt bereikt op een
routinematige wijze zonder structurele opvolging of bijsturing vanwege de leiding van het
korps.
71. Wat de overheid van de politie verwacht inzake de uitvoering van de woonstcontroles
wordt duidelijk gemaakt aan de hand van het aanvraagformulier. Bijsturingen en
toelichtingen hierover gebeuren in twee richtingen op punctuele basis en op uitvoerend
niveau. Met de leiding is er geen structureel overleg dienaangaande.
72. Tijdens de woonstcontroles worden er vanuit de stad AARSCHOT aan de
wijkinspecteurs bijkomende opdrachten gevraagd die verder gaan dan de loutere vaststelling
of een bewoner al dan niet op het aangegeven adres woont. Deze opdrachten zijn enigszins
verbonden met de problematiek van de domiciliëring, maar gaan toch verder dan wat
noodzakelijk is in dit verband. Het gaat met name om: het bekomen van een ‘handtekening
voor akkoord’ in de gevallen waarin een nieuwe bewoner zich komt vestigen bij iemand die
reeds op hetzelfde adres woont, het ‘bevel tot verlaten van het grondgebied betekenen aan
vreemdelingen’, het paspoort van iemand gaan inhouden of de weigering tot regularisatie
laten betekenen, meedelen dat het pand waarin iemand woont niet goedgekeurd was inzake
stedenbouwkundige aspecten of het controleren van busnummers.
5.2. Burgergericht
73. Wijkinspecteurs handelen blijkbaar vanuit de evidentie dat ze de woning binnen mogen
en ook voor de burger blijkt dit zo te zijn want uit de enquête blijkt dat slechts één persoon de
controle ervoer als een inbreuk op de privacy. Deze persoon van allochtone afkomst vond
ook dat nieuwe bewoners niet gecontroleerd hoeven te worden.
Uit de enquête blijkt dat in bijna 90% van de gevallen de wijkinspecteur de woning is
binnengegaan, 80% herinnert zich dat de wijkinspecteur daarvoor de toestemming had
gevraagd en de rest herinnert het zich niet meer of meent dat er geen toelating werd gevraagd.
De korpsleiding heeft kennis van, maar weinig structureel zicht op de wijze waarop de
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wijkinspecteurs tijdens de woonstcontrole voldoende transparant en met respect voor de
privacy hun taak uitvoeren. Er is in het domein van de woonstcontrole een dunne lijn tussen
wat noodzakelijk gecontroleerd moet worden en het schenden van de privacy van de burger.
In dezelfde context getuigen wijkinspecteurs over de noodzaak om zelf persoonsgegevens bij
te houden over de bewoners. Namen, datum van aanvraag en inschrijving, telefoonnummers
en e-mailadressen van de bewoners worden bijgehouden in notitieboekjes of bestanden. Het
bijhouden van deze gegevens kan voor de politiediensten bijzonder nuttig zijn maar dient wel
te gebeuren conform de privacywetgeving, hetgeen niet steeds het geval is.
74. Bij de stadsdienst, de leidinggevende of de wijkinspecteurs zelf komen weinig klachten
toe van burgers. Er worden geen initiatieven genomen om te peilen naar de tevredenheid van
de burgers over de uitvoering van de woonstcontroles.
75. De voorgeschreven termijn van acht dagen zou in de praktijk niet haalbaar zijn en
daarom stellen de wijkinspecteurs een termijn van een maand in acht te nemen. Volgens de
stadsdienst zou de termijn van acht dagen in vele gevallen wel worden gehaald en zou enkel
tijdens de verlofperiode of als er iemand ziek is, het wat langer kunnen duren.
De leiding heeft geen zicht op de termijnen binnen dewelke de woonstcontroles worden
uitgevoerd, maar stelt dat dit normaal rond de acht dagen zou moeten liggen. Het intern
in/outregister van de correspondentie blijkt niet bruikbaar om overzicht te houden op de
uitvoeringstermijnen. Er zouden hiertoe initiatieven kunnen worden genomen.
76. Sommige burgers die zich aan het loket van de stad aanbieden met een goedkeuring van
de politie voor de woonstinschrijving zeggen dat ze het formulier van woonstvaststelling
vanwege de wijkinspecteur ondertekend in de bus vonden, terwijl ze de wijkinspecteur niet
gezien hebben. Ze stellen daarover dat ze dit eigenaardig vinden omdat ze verwacht hadden
de wijkinspecteur persoonlijk te zien. De wijkinspecteurs zijn van mening dat ze ook op basis
van andere elementen de effectieve woonst van iemand kunnen bevestigen.
77. Uit de enquête bij de bevolking blijkt dat de respondenten zeer tevreden zijn over de
beleefdheid van de wijkinspecteur en het minst over de mate waarin de wijkinspecteur open
stond voor hun vragen. Uit de enquête blijkt dat bijna een derde van de respondenten
vermeldt dat ze uitleg hebben gekregen over de politiezone en een drietal werd geïnformeerd
over diefstalpreventie. Eerder anekdotisch kan worden vermeld dat een tweetal personen
werd geïnformeerd over de verplichting tot het aanmelden van een alarm, een persoon over de
wapenwetgeving en een persoon over openstaande boetes.
78. Over het verstrekken van bijkomende informatie aan de burger naar aanleiding van de
passage voor de woonstcontrole, is er geen gelijke aanpak binnen het korps en zijn de
meningen verdeeld.
Bepaalde wijkinspecteurs doen dit enkel als de burger erom vraagt, sommigen geven uit eigen
beweging preventietips of informatie over marktdagen of de ligging van het commissariaat en
andere wijkinspecteurs verstrekken helemaal geen bijkomende informatie.
5.3. Samenlevingsgericht
79. De leiding en de wijkinspecteurs vinden het interessant dat de politie de
woonstcontroles blijft uitvoeren. Dit zou zeker noodzakelijk zijn wanneer iemand ANGgeseind staat, het is voor de wijkinspecteurs ook een aangename en interessante opdracht en
men zou het als een gemis ervaren om geen kennis meer te kunnen maken met nieuwe
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bewoners.
Binnen de zone is er anekdotisch bewijs dat er een mechanisme in plaats is gesteld om de
verworven kennis over de bevolking te delen met collega’s. Op het opstellen van enkele
RIR’s of RAR’s en de operationele briefing na, waar ad hoc en punctueel recente gegevens
worden uitgewisseld, is er geen structuur om informatie over de bevolking langdurig
consulteerbaar te houden voor bestaande of later toetredende collega’s.
Dit is merkwaardig omdat net de kennis van de bevolking het argument bij uitstek blijkt om
deze taak maatschappelijk als een politietaak te blijven beschouwen.
Een ander belangrijk argument dat in de zone wordt aangehaald, is het feit dat andere diensten
dan politie geen controle kunnen doen in de ANG en vele seiningen open zouden blijven
staan. Uit ons onderzoek van de databank ANG bleek dat in de PZ AARSCHOT ongeveer
een vierde van de burgers uit de steekproef gekend is in de ANG. Uit analyse van de ons
aangeleverde gegevens ANG en RRN-ANG blijkt evenwel dat slechts een derde van de
gezinshoofden uit de steekproef werd gecontroleerd en dat twee niet-permanente maatregelen
open zijn blijven staan nadat het intern onderzoek voorafgaandelijk aan de woonstcontrole
had plaatsgevonden. De uitvoering van deze ANG-controles kan blijkbaar nog worden
verbeterd.
80. De stadsdienst vindt dat dergelijke controles meer kans op slagen hebben als ze worden
uitgevoerd door een politieambtenaar in uniform dan door een stadsambtenaar in burger.
81. Voor het opsporen van fraudegevallen zou het nodig zijn om meerdere controles op een
later tijdstip dan de woonstcontrole uit te voeren, maar deze gebeuren niet.
5.4. Resultaatgericht
82. Buiten het occasioneel kennisnemen van de perceptie van de overheid en de burger,
worden er geen concrete, meetbare doelen nagestreefd noch opgevolgd in de zone.
5.5. Medewerkersgericht
83. Er zijn geen richtlijnen noch controlemechanismen in plaats gesteld om het werk van de
medewerkers op te volgen en bij te sturen waar nodig.
Er zijn ook geen specifieke overlegmomenten die aan deze taakstelling worden besteed.
84. Voor de leiding en de stadsdienst zijn er geen echte klachten en mogen de zaken blijven
lopen zoals ze nu lopen.
6.

BIJLAGEN
-

Bijlage 1: Formulier aanvraag woonstcontrole AARSCHOT
Bijlage 2: Onderzoeksverslag
Bijlage 3: Bericht van inschrijving
Bijlage 4: Enquêteformulier bevraging burgers
Bijlage 5: Statistische analyse van de resultaten uit de enquête
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BIJLAGE 5
Tabellen/grafieken
AARSCHOT

over

steekproef

en

antwoorden

gezinshoofden

politiezone

Leeftijdsverdeling steekproef gezinshoofden

Overzicht van de nationaliteiten van de gezinshoofden in de steekproef
Aantal

Percentage

Duitsland

1

,8

Polen

1

,8

Roemenië

1

,8

Nederland

2

1,6

België

115

92,0

Nepal

1

,8

Pakistan

1

,8

Congo (Kinshasa; ex-Zaïre)

1

,8

Egypte

1

,8

Vluchteling van Iraakse afkomst

1

,8

125

100,0

Totaal
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Aantal maal wijziging adres gezinshoofden (gegevens RRN)
Aantal
gezinshoofden

Percentage

1

91

72,8

2

21

16,8

3

9

7,2

4

3

2,4

6

1

,8

125

100,0

Totaal

Antwoorden politiezone Aarschot
We ontvingen 48 antwoorden uit de politiezone Aarschot = 38,4% respons.
Nationaliteit van de respondenten
Aantal

Percentage

Belgische

45

93,8

Duitse

1

2,1

Congolese

1

2,1

Nepalese

1

2,1

Totaal

48

100,0

Soort woning waar de respondenten zich wensten in te schrijven
Aantal

Percentage

huis

25

52,1

appartement/studio

21

43,8

andere

2

4,2

Totaal

48

100,0

29

Naam op deur of bel?

Naam op deur of bel

Soort woning

ja

neen

Totaal

Huis

8

17

25

Appartement/studio

17

4

21

Andere

2

0

2

27

21

48

Totaal

Kreeg de respondent controle van een andere dienst dan de politie?

Aantal

Percentage

ja

6

12,5

neen

42

87,5

Totaal

48

100,0

Contact met de politie, hoe probeerde de politie de burger te bereiken?
Aantal

Percentage

Telefoon + huisbezoek

1

2,1

Per telefoon

26

54,2

Per gewone brief

3

6,3

Per schriftelijke uitnodiging of convocatie

1

2,1

Onaangekondigd huisbezoek

15

31,3

Ik weet het niet

2

4,2

Totaal

48

100,0

Kwam de politie bij u langs?
2 respondenten antwoordden dat de politie niet bij hen ter plaatse is gekomen.
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Hoeveel keer kwam de politie bij u langs?

Aantal bezoeken

Aantal

Percentage

Geen antwoord

5

10,4

0

2

4,2

1

32

66,7

2

7

14,6

3

2

4,2

Totaal

48

100,0

Weekdag van het bezoek
Aantal

Percentage

MA

5

10,4

DI

2

4,2

WO

7

14,6

DO

2

4,2

VR

1

2,1

ZA

7

14,6

Weet het niet

14

29,2

Geen antwoord

9

18,8

Meerdere antwoorden

1

2,1

Totaal

48

100,0
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Uur van het bezoek
Aantal

Percentage

Geen antwoord

20

41,7

10

3

6,3

10:30

1

2,1

10:45

1

2,1

11

5

10,4

13

1

2,1

14

3

6,3

15

1

2,1

16-17

1

2,1

17

1

2,1

18:30

1

2,1

19

1

2,1

19-20

1

2,1

19:30

2

4,2

21

2

4,2

namiddag

2

4,2

voormiddag

2

4,2

Totaal

48

100,0

Hoe legitimeerde de politie zich?
Aantal

Percentage

Uniform + dienstkaart

6

12,5

Uniform + andere

4

8,3

Met uniform

34

70,8

Met dienstkaart

1

2,1

Andere

1

2,1

Niet

2

4,2

Totaal

48

100,0

De andere antwoorden zijn: met de dienstwagen, via de parlofoon, doordat hij zich voorstelde.

32

Kende men deze persoon al?

Aantal

Percentage

Als wijkagent

11

22,9

Ik kende die niet

37

77,1

Totaal

48

100,0

Kwam de wijkagent de woning binnen?
Aantal

Percentage

ja

42

87,5

neen

6

12,5

Totaal

48

100,0

Werd hiervoor de toelating gevraagd?
Aantal

Percentage

ja

38

79,2

neen

6

12,5

Ik weet het niet meer

2

4,2

Blanco

2

4,2

Totaal

48

100,0
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Bezochte vertrekken

Aantal keer

Keuken

18

Slaapkamer

6

Woonkamer

35

Inkomhal

2

Badkamer

1

Geen

6

Welke documenten werden gevraagd ?

Aantal keer

Huurcontract

6

Energiecontract

1

Inschrijvingsbewijs gemeente

3

ID-kaart

13

Eigendomsbewijs

1

34

Welke persoonlijke vragen werden gesteld?

Aantal keer

Werkgerelateerd

8

School kinderen

1

Relatie ten overstaan van huisgenoten

4

Of u al dan niet gekend bent bij politie of gerecht

3

Gepensioneerd

1

Of ik hier alleen woonde

1

Wie de mensen waren die aan het helpen waren (vader en broer)

1

Werden burgers op andere wettelijke verplichtingen gewezen?
Een persoon meldt dat hij werd gewezen op openstaande boetes/verordeningen, een persoon
werd gewezen op de wapenwetgeving en het aanmelden van een alarm, een persoon werd
gewezen op het aanmelden van een alarm.

35

Werd aan de burger informatie gegeven tijdens de controle?

Soort informatie

Aantal keer

Politiezone

15

Inbraakpreventie

3

Gemeente

5

Verkeersinformatie over waar ik woon

1

Neen

28

Heeft u de controle als een inbreuk op uw privacy ervaren?
Slechts één van de 48 respondenten ervoer de controle als een inbreuk op de privacy: een
alleenstaande dame met drie kinderen van Chinese afkomst waar een onaangekondigd
huisbezoek plaatsvond. De dame meldt niet welke vertrekken al dan niet zouden bezocht zijn.
Op bepaalde vragen over tevredenheid geeft ze geen antwoord. Zij vindt het niet nodig dat
nieuwe inwoners worden gecontroleerd.
Geen enkele respondent voelde zich ‘anders behandeld’.
Tevredenheid over de werking van de politie - gemiddelde score op 10
bezoek vrij snel na melding adreswijziging
bezoek op een tijdstip dat paste
reden van bezoek was duidelijk
politiemedewerker was beleefd
politiemedewerker was discreet
politiemedewerker gaf duidelijke en correcte informatie
politiemedewerker stond open voor vragen

8,64
8,84
8,98
9,19
8,72
8
7,86
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Opzoekingen ANG voor de politiezone AARSCHOT
Aard opzoeking
Geen of >30d
ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

Aantal personen
steekproef
78

% steekproef

23

18%

17

14%

7

6%

125

100%

62%
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BIJLAGE 11/02 - POLITIEZONE ANTWERPEN
1.

OPDRACHT

1. Het dossier betreft een toezichtsonderzoek waarbij het Vast Comité P een beeld wenst te
krijgen van de resultaten die politiediensten boeken met hun controletaak voorafgaandelijk
aan de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister, een
verantwoordelijkheid van de lokale gemeentebesturen.
2.
2.

Het opstellen van een eindrapport voor de politiezone ANTWERPEN.
PROBLEEMSTELLING

3. Omdat het Vast Comité P door de jaren heen diverse klachten ontving over de wijze
waarop in verschillende politiediensten de controles op de hoofdverblijfplaats worden
uitgevoerd, startte het daaromtrent een toezichtsonderzoek.
3.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

4. Om zicht te krijgen op de wijze waarop de lokale politiezones de woonstcontroles
uitvoeren in opdracht van de gemeentelijke overheden, werd een toevalsgewijze
gestratificeerde steekproef1 van 12 politiezones genomen. De politiezone ANTWERPEN
maakt deel uit van deze steekproef.
5. Voorafgaandelijk aan het bezoek aan elke zone werd een vragenlijst gestuurd aan 125
recent in de politiezone ingeschreven gezinshoofden. Het zijn allemaal externe mutaties om
te vermijden dat in het onderzoek een non-respons zou bestaan indien de politiezones de
controle voor interne mutaties niet zouden uitvoeren.
Indien de politiezone een
meergemeentenzone betreft, werd het aantal gezinshoofden per gemeente bepaald a rato van
het jaarlijks aantal inschrijvingen in de gemeente2. Deze steekproef van 125 gezinshoofden
biedt voor elke zone een beeld van de populatie waarmee wijkagenten naar aanleiding van de
woonstcontroles kunnen worden geconfronteerd. Relevante bevindingen hieromtrent worden
verwerkt in dit rapport.

1

De politiezones werden ingedeeld volgens typologie van de politiezones (gaande van 1 tot 5) en volgens
gewest (Vlaams, Brussels en Waals). Bij deze laatste werd nog rekening gehouden met de Duitse taalrol. Er
werd voor Vlaanderen en Wallonië per toeval per type zone één politiezone gekozen, één politiezone uit het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één politiezone uit de Duitstalige Gemeenschap.
2
Gegevens FOD Economie.

6. De vragenlijst werd niet verstuurd naar die adressen waarvan werd vermoed dat het
referentieadressen zijn. Doorgaans vragen gemeenten voor dit soort adressen geen
woonstcontroles aan de politiediensten zodat het geen zin had om de burgers die op deze
adressen zijn ingeschreven, te bevragen over het verloop van de controle. De adressen uit de
steekproef waarvan werd vermoed dat het referentieadressen zijn, werden voor elke
politiezone geventileerd. De voor de hand liggende adressen zijn deze bij OCMW’s en
asielcentra. Indien een burger bij een particulier een referentieadres heeft, was dit niet
gekend.
7. Door problemen met onbestelbare adressen of adressen die tot het OCMW behoren,
werden slechts 114 vragenlijsten effectief verzonden voor de periode voorafgaandelijk aan
16 maart 2012. Aldus werden voor de politiezone ANTWERPEN inschrijvingen bekomen
die werden verricht tussen 7 maart en 16 maart 2012, een vrij kort tijdsbestek gezien het groot
aantal verhuizingen in de zone.
Voor het overgrote deel betroffen dit eerste verhuizingen (73%).
Op 125 per toeval gekozen gezinshoofden voor de stad ANTWERPEN is iets meer dan een
vierde Belg en bijna een vierde van Nederlandse afkomst. Nog eens een vierde is afkomstig
uit een ander Europees land, de overige personen komen uit een Oost-Europees land.
8. Zowat 26% van de aangeschreven personen heeft de enquête beantwoord, wat strikt
genomen onvoldoende is om over een zekere representativiteit te kunnen spreken voor de
volledige zone.
9. In de politiezone ANTWERPEN waren er in het jaar 2010, 42 156 interne immigraties,
14 574 internationale immigraties, 1 576 opnieuw ingeschreven en 3 560 ambtelijke
geschrapte internationale immigraties.
Dit geeft aanleiding tot mogelijk 61 866
woonstcontroles.
10. Verder werd aan de diensten DST gevraagd om na te gaan of deze respectievelijke
gezinshoofden gekend zijn in de politionele databanken, of er openstaande maatregelen voor
deze personen zijn en of er opzoekingen ANG gebeurden door de politiezone3. Deze
bevindingen zullen naast de informatie uit de diverse gesprekken worden geplaatst.
11. De terreinfase in de zone ANTWERPEN vond plaats tussen 5 februari en 27 juni 2013,
waarbij gesprekken plaatsvonden met:
a) de waarnemend directeur voor de wijkpolitie HCP HEGGE, op 5 februari 2013;
b) CP PAULUS van de DIT, verantwoordelijke voor het opmaken van de nieuwe
dienstnota over de woonstcontroles, op 19 februari 2013;
c) drie teamcoördinatoren van de wijkwerking op 20 februari 2013;
d) met wijkinspecteurs op 28 februari 2013 (intra muros en extra muros) en;
e) verantwoordelijken van de dienst bevolking van de stad ANTWERPEN, mevrouw
Pascale VAN GEEM en dhr. Jan SMETS op 27 juni 2013.

3

Er werd aan de diensten DST gevraagd om voor elke politiezone in de steekproef de loggegevens van de ANG
te krijgen voor de periode waarin de gezinshoofden zich in de bevolkingsregisters van de gemeenten in de
politiezone inschreven. Hierbij werd rekening gehouden met het feit dat de politie ook via het rijksregister kan
‘doorklikken’ naar de ANG. Daar waar we voor de opzoekingen in de ANG nominatief kunnen nagaan of de
persoon al dan niet werd geverifieerd, moest dit voor de opzoekingen via RRN gebeuren op basis van de
geboortedatum. De privacycommissie liet ons niet toe om over het nationaal nummer van elk gezinshoofd te
beschikken.
2

12. Op 10 september 2013 werd een ontwerpverslag aan de politiezone ANTWERPEN
overgemaakt om toe te laten eventuele opmerkingen op het ontwerprapport voor de
politiezone te formuleren.
Het Comité P ontving deze opmerkingen per nota op
27 september 2013.
13. Onderzoekers namen op 1 oktober 2013 telefonisch contact op met HCP HEGGE om na
te gaan of er eventuele bijkomende bedenkingen zouden zijn bij het voor de politiezone
ANTWERPEN opgemaakte ontwerprapport.
4.

ANALYSE

14. De PZ ANTWERPEN behoort tot de groep van zones die op vraag van de stedelijke of
gemeentelijke overheid woonstcontroles uitvoeren.
15. In de zone ANTWERPEN is de organisatie van de wijkwerking in het voorjaar 2013
gewijzigd. De wijziging heeft hoofdzakelijk betrekking op de wijze van overdracht van de
opdrachten tot woonstcontrole van de stadsdiensten naar de politie en terug (van manuele naar
elektronische flux).
De stadsdiensten spreken over deze verandering als een belangrijk kantelmoment waarop ze
samen met de politie willen werken aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van
de woonstcontroles.
De vele klachten over de doorlooptijd werden aangegrepen om het hele proces bij de
stadsdiensten te herzien en intern de politie grijpt men deze verandering ook aan om de
kwaliteit te verbeteren.
De verbetering zou betrekking hebben op meer dan de
uitvoeringstermijnen alleen.
Er is een nauw contact tussen de verantwoordelijken van de dienst bevolking en de politie en
er is afgesproken om onmiddellijk te reageren bij disfuncties.
De directeur wijkpolitie deelde ons mee dat ingevolge de audit van de stad ANTWERPEN de
werkwijze na 1 april 2013 zou veranderen.
In de situatie voorafgaandelijk aan de wijziging van april 2013 moesten wijkagenten
aanwezig zijn in de wijk, woonstcontroles doen en eenvoudige kantschriften uitvoeren. De
wijkagenten zijn allemaal INP’s en werken niet in teamverband.
Daarnaast zijn er wijkteams die zich meer bezighouden met overlastproblemen,
parkeerproblemen, burenruzies, etc. en dus aandacht besteden aan structurele overlast en
veiligheidsproblemen. De wijkteams maken deel uit van een afdeling (zes afdelingen voor de
PZ) en de afdelingschefs moeten op hun beurt verantwoording afleggen aan de directeur
nabijheidspolitie in deze materies.
In de nieuwe structuur komt er een wijkteammanager met daaronder drie wijkteams. Het
gerechtelijk werk zal door een WOT – wijkonderzoeksteam gebeuren. De voormalige
wijkagenten worden geïntegreerd in de wijkteams als onderdeel van de wijkwerking.
De papieren stroom tussen de stadsdiensten en de politie zou worden vervangen door een
digitale. Binnen de politiezone zou een softwaretoepassing “wijkteammanager” in plaats
worden gesteld die het voor de verantwoordelijke in de wijk mogelijk zal maken om de
opdrachten op te volgen. De wijkagent zal zijn aanvragen voor woonstcontrole ook via deze
tool ontvangen. De wijkagent zou het aanvraagformulier vervolgens moeten printen, alsook
een formulier dat bestemd is voor de burger. Bij een positieve controle zou de burger dit door
de wijkagent ondertekend formulier moeten ontvangen om zijn inschrijving bij de gemeente
in orde te brengen. Eenmaal terug op het kantoor na de woonstcontrole zal de wijkagent de
input moeten doen in het geautomatiseerd systeem.
Bij deze wijze van werken is men ervan uitgegaan dat door het inloggen in het systeem er
geen handtekening meer nodig is vanwege de wijkagent ter attentie van de stadsdienst.
De aanvragen worden sedert 16 april 2013 volledig digitaal verwerkt en onmiddellijk
3

doorgezonden naar het politiecommissariaat in het betrokken stadsdistrict. De wijkinspecteur
kan bij wijze van spreken vijf minuten na de aanvraag aan de woonstcontrole beginnen.
In de nota met opmerkingen op het ontwerprapport voor de politiezone ANTWERPEN
verduidelijken de leidinggevenden van de politiezone deze nieuwe procedure en de bijhorende
samenwerking met de bevolkingsdienst4.
16. Wat de hierna volgende aandachtsdomeinen betreft, werden de uitspraken van de drie
niveaus – korpsleiding, wijkcoördinator en wijkinspecteur – tegenover elkaar geplaatst om
aan te tonen of en in welke mate er binnen het korps een coherente visie en uitvoering is van
de opdrachten inzake woonstcontrole. Waar mogelijk en relevant, werd dit ook getoetst aan
de ervaringen van de verantwoordelijke van de stedelijke bevolkingsdienst.
4.1.1.
-

Overheidsgericht
Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?

17. De burger die in ANTWERPEN komt wonen, kan in gelijk welk district zijn
woonstverandering aangeven, intern de stadsdiensten verstuurt men de aanvraag voor
woonstcontrole naar het juiste stadsdistrict.
18. De teamcoördinatoren, en dit wordt bevestigd door de stadsambtenaar, stellen dat alleen
die mensen worden gecontroleerd die van buiten de stad in de stad komen wonen. De
stadsdienst vraagt geen woonstcontroles voor interne verhuizingen, tenzij de woningen op de
lijst van op te volgen panden staan of bij de ‘veelverhuizers’ die drie maanden na de
inschrijving opnieuw verhuizen.
De stadsambtenaar voegt daar nog aan toe dat verhuizingen naar adressen van sociale
huisvestigingsmaatschappijen ook niet worden gecontroleerd, en dit door de huursubsidies die
deze maatschappijen misliepen door het tijdverlies veroorzaakt door de woonstcontroles.
Idealiter zou iedereen worden gecontroleerd, maar dat vraagt teveel capaciteit.
19. Begin 2011 werd door de stad ANTWERPEN een interne audit uitgevoerd omdat de
ombudsvrouw verschillende klachten had ontvangen over de woonstonderzoeken.
De klachten bleken volgens de directeur in vele gevallen terecht voor het niet uitvoeren van
het onderzoek binnen de wettelijke termijnen5.
In het verslag van de interne audit werd in 2011 geconcludeerd:
“De huidige verzendingsprocedure vormt het meest doorslaggevende knelpunt inzake
tijdigheid en verklaart voor een groot deel waarom het halen van de vooropgestelde en/of
redelijke behandeltermijn momenteel zo moeilijk gehaald wordt.”
20. De directeur geeft aan dat de stadsdiensten een expliciete ‘ja’ of ‘nee’ verwachten
vanwege de wijkagent over het al of niet wonen van de burger op zijn aangegeven adres. De
directeur bevestigt hiermee de feitelijkheid dat de wijkagent bijna een “bestuursbeslissing”
moet nemen. In de praktijk zal een formulier waarop de beslissing niet wordt vermeld door
de stadsdiensten ook eenvoudigweg worden teruggezonden naar de politie. De beslissing
genomen door de wijkagent zal in de praktijk vrijwel steeds gevolgd worden door de
stadsdiensten, aldus de directeur.
De stadsdienst bevestigt dat via het formulier van ‘onderzoek van de reële
hoofdverblijfplaats’ een duidelijk standpunt van de wijkinspecteur wordt gevraagd. In het
verleden is er al eens discussie geweest over het feit dat een bepaalde wijkinspecteur dit niet
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als dusdanig wilde uitvoeren. Het standpunt van de stad hierin is dat er een duidelijke
vaststelling/standpunt gevraagd wordt over het al of niet hebben van de hoofdverblijfplaats op
het aangegeven adres.
21. De meerderheid van de wijkinspecteurs meent te weten dat de dienst bevolking en de
leiding er genoegen mee nemen dat iemand wordt ingeschreven op zijn aangemelde
woonplaats als die door hen daar ook effectief aangetroffen kan worden. De wijkinspecteurs
wordt niet gevraagd om andere zaken te controleren tijdens de woonstcontroles (bijvoorbeeld
stedenbouwkundige aspecten).
Maar een groot aantal wijkinspecteurs meent dat ze verder moeten gaan met de beoordeling
van de woonstcontrole. Zo vinden ze het belangrijk om ook het volgende na te gaan: het pand
moet veilig zijn, er moet een geldig huurcontract zijn, het aantal bewoners moet in verhouding
zijn tot de infrastructuur, de huisbaas moet weten wie er in zijn eigendom woont, bewoners
moeten effectief worden aangetroffen in de woonst, de aanwezigheid moet meermaals in de
week zijn en niet op een bepaalde dag, de plaats waar de kinderen naar school gaan moet
logisch lijken ten opzichte van de woonst, een eengezinswoning volgens het kadaster kan niet
dienen voor meerdere gezinnen, enkel op matrassen slapen kan niet, enz.
De stadsdiensten vinden dat dit te ver gaat. Ze vragen geen persoonlijke mening van de
wijkinspecteur over de woonomstandigheden, het is voldoende dat ze zich beperken tot de
vaststelling of iemand er al of niet woont.
22. Volgens de directeur verwachten de stadsdiensten dat er minstens drie keer wordt
langsgegaan voor een woonstcontrole en worden er drie negatieve controles geëist om iemand
te kunnen schrappen.
Kwartieragenten vinden het soms zinloos om bij een niet-aantreffen van de bewoner waarbij
bijvoorbeeld een buur bevestigt dat de mensen er niet wonen, toch nog drie keer te moeten
langsgaan. Ze vinden dat ze zich belachelijk maken als ze drie keer dezelfde vraag bij
dezelfde buurman moeten gaan stellen. Een keer zou voldoende moeten zijn.
De stadsambtenaar preciseert dat hij tevreden is als de wijkagent een aantal keer langsgaat.
Bij de nieuwe procedure moeten ze tot zes keer langsgaan als ze tot negatief advies willen
besluiten, tenzij er overduidelijk bewijzen zijn.
23. Volgens de teamcoördinatoren verwacht de overheid de vaststelling ter plaatse en het
invullen van het formulier. Meer gedetailleerde vermeldingen zijn onder andere nodig
wanneer er meerdere gezinnen willen worden ingeschreven in dezelfde woning.
24. Wat de formele richtlijnen van de stad betreft, stelt de stadsambtenaar dat in een oud
gemeentebesluit van 1993 staat wat er van de politie verwacht wordt in het raam van de
woonstcontroles. Het bevat eerder summier een aantal praktische richtlijnen die niet meer upto-date zijn.
25. Verder was er ooit overleg met de politie en werden de concrete afspraken in een verslag
van een vergadering gegoten en vervolgens in een korpsnota vertaald door de politie. Die
korpsnota werd dan regelmatig geactualiseerd.
26. Volgens sommige politieambtenaren zou de busnummering in het ganse land het best
gestandaardiseerd worden, bijvoorbeeld gelijkvloers = 0000, links = 0003, rechts = 0002, enz.
Nu vraagt men de kwartieragenten ook niet meer om dit te controleren.
De stadsambtenaar stelt dat de huisnummering niet op punt staat, er is bijvoorbeeld geen
aanduiding van subeenheid of appartement. De problemen om de burger te kunnen vinden in
een groot gebouw zijn dan ook niet min en maken het werk op het terrein niet altijd
eenvoudig. Volgens de stadsdienst is er discussie over het feit of de politie een opdracht moet
vervullen in verband met de huisnummering. Hij is vragende partij om de wijkinspecteur het
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pand in kaart te laten brengen of minstens te laten aanduiden waar in het gebouw de bewoner
zich bevindt, zodat er een wooneenheidsnummer kan worden aan toegevoegd. De politie zou
zich de vraag stellen of dit wel een taak is voor haar en vindt dat haar taak ertoe beperkt is om
te controleren of iemand al of niet woont op de locatie die de stadsdienst doorgeeft. Zij vindt
dat ze niet verder moet gaan om het pand in kaart te brengen. De stad heeft een dienst met
‘pandtoezichters’, maar deze dienst screent wijk per wijk en een pand komt slechts aan bod
als de betrokken wijk aan de beurt is.
Uit een analyse van de steekproef van het RRN blijkt dat slechts bij een vierde van de
adressen indexen6 zijn aangeduid, wat voor een verstedelijkt gebied zoals ANTWERPEN
eerder laag is.
-

Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?

27. Volgens de directeur en de stadsambtenaar was er in het verleden een tijdverlies van 2 à 3
weken per aanvraag door de tijd nodig voor het verzenden van de stukken heen en terug. De
beleidsmedewerker stelt dat de aanvragen vanuit de districten verzonden werden naar het
hoofdbureel, dan naar het niveau “kwartier” om dan te belanden op het bureel van de
wijkagent.
De nieuw uitgewerkte regeling moet vooral hieraan verhelpen en werpt volgens de ambtenaar
blijkbaar haar vruchten af want op het moment dat het interview van de stadsambtenaar werd
afgenomen, kon deze stellen dat de uitvoeringstermijnen gevoelig waren teruggelopen tot
twee weken en minder. Men is er heel tevreden over en ook over het feit dat de achterstand
wordt weggewerkt.
Bovendien heeft men de indruk dat de woonstcontroles beter aangestuurd worden.
28. Volgens de directeur is er geen proactieve werking en wordt deze ook niet echt verwacht
vanuit de stadsdienst.
29. De stadsambtenaren vragen bij grote twijfel een standpunt of onderzoek vanwege de
controledienst van de FOD Binnenlandse Zaken. Het gebeurt dan al eens dat deze dienst een
terreincontrole in ANTWERPEN komt uitvoeren en een standpunt inneemt met betrekking tot
de woonplaats.
30. Volgens de kwartieragenten gebeurt het al eens dat een onderzoek woonstcontrole
opnieuw moet worden uitgevoerd op vraag van de stadsdienst.
Zo kan het zijn dat de stadsdienst vaststelt dat de post niet afgeleverd wordt of dat de
bewoners hun nieuwe identiteitskaart niet komen afhalen.
31. Kwartieragenten stellen dat ze te horen hebben gekregen dat wanneer iemand geen
identiteitskaart bij zich heeft, dit geen beletsel is om aan te nemen dat de persoon die voor hen
staat bij een woonstcontrole ook daadwerkelijk diegene is die de woonstinschrijving
aanvraagt en is wie hij zegt te zijn en men deze moet inschrijven. De dienst bevolking en de
korpsleiding zijn die mening toegedaan, maar sommige kwartieragenten gaan niet akkoord
met deze richtlijn en doen steeds een identiteitscontrole.
-

Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?

32. De directeur heeft regelmatig contact met de bestuurlijke overheid. Het feit dat de politie
die taak uitvoert, is historisch gegroeid en er is stelselmatig meer overleg gekomen, ad hoc en
structureel.
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Teamcoördinatoren stellen dat ze zelf weinig tot geen overleg hebben met de districtdiensten.
De stadsambtenaar stelt dat sinds het in voege treden van de nieuwe regeling meer per mail
contact wordt genomen met het aanspreekpunt bij de politie, er is evenwel geen structureel
overleg op periodieke basis. Wegens de grootte van de stadsdienst met zijn verschillende
districten is er geen zicht op de occasionele contacten tussen de politie in de commissariaten
en de ambtenaren in de districten.
33. Volgens de beleidsmedewerker is er evenwel een verschil in visie tussen de stadsdiensten
en de politie. De politie vindt het bijvoorbeeld niet opportuun om maandelijks een overleg te
hebben tussen de teamleiders en de verantwoordelijken van de districten, terwijl de
stadsdiensten dit wel zouden willen.
Het plan van aanpak na de audit zal bijgevolg op sommige punten verschillen ten opzichte
van wat de audit voorstelde.
34. De directeur weet dat er wat de OCMW-referentieadressen betreft een probleem is. De
adressen werden nooit doorgegeven aan de politie, maar daar zou in de toekomst verandering
in komen.
De beleidsmedewerker stelt dat de stad vraagt om wel degelijk controles uit te voeren op de
referentieadressen, maar hij weet niet of dit verschillend is van een district ten opzichte van
een ander.
Teamcoördinatoren getuigen over het feit dat ze niet veel aanvragen tot controle van deze
adressen krijgen. In de afdeling ZUID bijvoorbeeld is er geen controle op deze adressen.
De stadsambtenaar stelt dat woonstcontroles op referentieadressen enkel bij twijfel worden
gevraagd, bijvoorbeeld wanneer de stadsdienst na verloop van tijd zelf ontdekt waar iemand
effectief woont.
Kwartieragenten beklagen zich over het feit dat de medewerkers van het OCMW zich
verschuilen achter het beroepsgeheim, zelfs wanneer men om de juiste schrijfwijze van een
naam komt vragen.
Zeker wat de referentieadressen betreft, wordt er geen informatie doorgegeven.
Aangezien burgers die een uitkering van het OCMW krijgen ook af en toe op afspraak komen
bij het OCMW, geven kwartieragenten voor deze personen al eens een uitnodiging af aan het
OCMW, maar daar zou zelden een reactie op komen. Bij navraag wil het OCMW ook niet
zeggen hoe het ermee gesteld is. Kwartieragenten vinden het OCMW een tegenstander en
geen medewerker. Het OCMW zou de mensen ook duidelijk maken wat ze moeten doen om
voordeel te halen en daarmee fraude in de hand werken.
35. Specifiek wat de rondtrekkers/woonwagenbewoners betreft, blijkt dat deze personen op
de opgegeven referentieadressen soms moeilijk bereikbaar zijn. De stadsdienst laat die
mensen vrij lang op hun referentieadres wonen en dit zorgt toch wel voor wat moeilijkheden.
In de praktijk blijkt wel eens dat iemand maanden niet reageert op een uitnodiging van de
politie.
De kwartieragenten vermelden het bestaan van een vzw in MERKSEM die als referentieadres
fungeert voor een 300 à 400-tal zigeuners.
36. Zowel de directeur als de beleidsmedewerker stellen dat de voorstellen tot ambtshalve
schrappingen meestal volgen uit een vaststelling die men doet naar aanleiding van een of
andere politietaak waardoor men erop uitkomt dat een persoon ergens niet meer woont. De
kwartieragent zal een voorstel tot schrapping indienen als hij bijvoorbeeld ziet dat er nog
iemand anders ingeschreven staat wanneer hij een nieuwe bewoner komt controleren of
wanneer hij informatie krijgt van huiseigenaren, deurwaarders of buren over het feit dat een
bewoner vertrokken is.
Volgens de teamcoördinatoren doen de wijkagenten in de afdeling CITY geen voorstellen tot
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ambtshalve schrappingen omdat men er dan gewoonweg veel te veel zou hebben.
Kwartieragenten stellen dat bepaalde daden/keuzes van de dienst bevolking sociale fraude in
de hand werken. In een concreet geval van een gezin met vijf kinderen gaven de ouders aan
dat ze zogezegd apart woonden, terwijl meermaals werd vastgesteld dat de man om 06u30
‘s morgens bij zijn vrouw moet hebben geslapen omdat hij er ’s ochtends de deur opendoet.
Een andere wijkagent had vastgesteld dat hij in het andere pand waar hij verklaart te wonen
degelijk niet woont. De andere collega heeft dan een voorstel tot ambtshalve schrapping
ingediend, maar dat was zonder gevolg gebleven.
Kwartieragenten ervaren soms dat als ze willen overgaan tot ambtshalve inschrijving van een
persoon, de dienst bevolking vraagt om toch op basis van vrijwilligheid te willen inschrijven,
omdat die procedure makkelijker is.
Over wat er nadien met de voorstellen van de politie gebeurt, zou de politie evenwel weinig
vernemen.
Volgens de politie duurt het zes maanden en zijn er nog altijd veel voorstellen die niet worden
uitgevoerd. De bevolkingsdienst in ANTWERPEN zou achter staan met het uitvoeren van de
schrappingen. Dit kan problemen geven op het vlak van een deurwaardersbezoek of ook de
uitkeringen (stempelgeld, OCMW, enz.), deze laatste worden immers geschrapt als er een
voorstel tot schrapping wordt ingediend.
Deze ervaringen worden evenwel niet door alle kwartieragenten gedeeld, de werking in de
afdeling CENTRUM zou anders zijn. Daar zouden voorstellen tot schrapping direct worden
uitgevoerd.
Nog volgens de kwartieragenten zouden de stadsdiensten begin 2013 met een inhaalbeweging
gestart zijn omdat er veel schrappingen bleven openstaan.
De stadsambtenaar stelt dat bij ontvangst van een voorstel tot schrapping, dit vrijwel
onmiddellijk ook als voorstel tot schrapping wordt opgenomen in de registers, maar dat ze na
4 à 5 maanden een tweede onderzoek vragen aan de politie en pas als het dan weer negatief is,
zullen overgaan tot het effectief schrappen.
37. Voorstellen tot ambtshalve inschrijvingen zullen veel minder worden geformuleerd, aldus
de politieambtenaren.
38. De beleidsmedewerker vermeldde dat de stad veel verschillende woonstcontroles vanuit
verschillende oorsprong initieert. Zo vragen bijvoorbeeld de cel regularisatie en de dienst
asielzoekers ook woonstcontroles.
Verder zouden er volgens de beleidsmedewerker nog woonstcontroles gevraagd worden door
het Commissariaat voor vluchtelingen en staatlozen, in het raam van de wettelijke
samenwoonstcontrole, woonstonderzoeken omdat iemands IK vervallen of verlopen is,
wanneer de stad twijfels heeft over de effectieve woonst, op vraag van de dienst
vreemdelingenzaken, op vraag van de FOD Binnenlandse Zaken in verband met regularisatie,
etc.
39. Soms zijn er op vraag van de stad woonstcontroles voor het opstellen van een
integratieverslag waarbij gerapporteerd moet worden over het schoolgaan van de kinderen, de
moraliteit of de taalkennis, of moet een woonstcontrole worden uitgevoerd na een
aankomstverklaring met de vraag of iemand werkelijk verblijft op het opgegeven adres. Of
nog is er de vraag tot een burgerlijke stand-vaststelling voor een huwelijk.
De stadsambtenaar stelt hierover dat sedert de nieuwe procedure van april 2013 voorzien is in
het digitaal opvolgingssysteem zodat wanneer binnen de maand een gelijkaardige aanvraag tot
woonstcontrole gedaan wordt (al of niet door een andere dienst) en hetzelfde
onderzoeksresultaat gebruikt kan worden door de loketbediende, er geen nieuwe
woonstcontrole moet plaatsgrijpen. Enkel als er twijfels zijn of een grondige controle vereist
is, gebeurt de woonstcontrole opnieuw.
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40. Politieambtenaren maken melding van de stadsdienst ‘EXTRA’ die ook zelf
woonstcontroles ging uitvoeren op het terrein. Deze dienst voerde een tweede controle uit.
Een paar jaar geleden (4 à 6 jaar) was er een goede samenwerking met deze dienst, maar deze
samenwerking is nu onbestaande.
Dit is niet onlogisch want volgens de stadsambtenaar is deze dienst daar ook mee gestopt en
blijkbaar weten nog niet alle wijkinspecteurs dit.
41. Volgens de beleidsmedewerker had elk stadsdistrict tot nu toe eigen formulieren die dus
allemaal verschillend waren voor de wijkagenten, met het nieuwe systeem behoort dit tot het
verleden.
Kwartieragenten vinden de formulieren van de stad onduidelijk en de formulieren voor
ambtshalve schrapping en inschrijving verwarrend.
Op de aanvraagformulieren die van de dienst bevolking komen, gebeurt het vaak dat de
namen of de busnummers foutief zijn.
In het verslag van de interne audit werd in 2011 geconcludeerd:
“Het gebruik van verschillende onderzoeksformulieren bemoeilijkt een transparante en
uniforme onderzoekswijze.”.
42. De beleidsmedewerker stelt dat er door de stadsdienst soms verkeerde informatie
meegegeven wordt aan de burgers. Daardoor gebeurt het al eens dat de burger zelf bij de
politie om een afspraak voor de woonstcontrole komt vragen. Dit zou evenwel in de toekomst
moeten veranderen na het in voege treden van de nieuwe regeling.
De teamcoördinatoren voegen daaraan toe dat mensen zelf een briefje afgeven met de
vermelding erop dat ze alleen maar thuis zijn tussen 20u en 06u bijvoorbeeld. Als de politie
daarop dan niet ingaat, zijn ze misnoegd. Soms gaat het zover dat men een advocaat
inschakelt om te bellen naar de politie. Het kan volgens de politieambtenaren niet de
bedoeling zijn om op afspraak te werken.
Of nog zou men op het gemeentehuis in CITY al eens tegen de burger durven te zeggen dat de
woonstcontrole binnen de week zal gebeuren, wat meestal niet kan.
Kwartieragenten bevestigen dat ze soms worden geconfronteerd met het feit dat de burger een
telefoonnummer heeft laten noteren op het aanvraagformulier of een telefoonnummer aan de
voordeur hangt voor het geval de bel het niet doet.
Enerzijds gebeuren woonstcontroles niet op afspraak en anderzijds hebben de wijkagenten
geen dienst-gsm op zak om te kunnen bellen voor dergelijke zaken.
De stadsambtenaar weet dat op het formulier voor de aanvraag van een adreswijziging het
telefoonnummer wordt gevraagd, maar stelt dat de mensen niet verplicht zijn om dit in te
vullen. De stad houdt deze gegevens niet zelf bij, maar geeft het nummer wel door aan de
politie, net zoals ze bijkomende informatie afkomstig van burgers meegeeft zoals
bijvoorbeeld: ‘persoon werkt dagelijks tot 18u’. Deze informatie wordt meegegeven om het
werk van de wijkinspecteur te faciliteren, maar deze zou dit soms verkeerd interpreteren en
denken dat hij daarmee rekening moet houden terwijl dit niet zo is. De verwachtingen
verschillen blijkbaar en dan kan er een probleem ontstaan.
De verantwoordelijken van de stad hebben ook niet altijd zicht op hoe alle lokale
medewerkers in de districten handelen, maar de instructies zijn zo dat ze geen beloften mogen
doen aan de burger over het tijdstip of de wijze van controle.
In het verslag van de interne audit werd in 2011 reeds geconcludeerd:
“De informatie die momenteel wordt verstrekt aan de aanvragers vanuit de loketten is te
beperkt waardoor een aantal misverstanden en klachten in de hand worden gewerkt.”
“Door het gebrek aan richtlijnen wordt vanuit de loketten regelmatig extra informatie
toegevoegd bij het aanvraagformulier die niet strookt met het uitvoeren van een correct
woonstonderzoek.”
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43. Met de dienst vreemdelingenzaken zou het volgens de kwartieragenten zeer moeilijk zijn
om in contact te treden. Dit probleem zou onder andere groter zijn geworden na de
centralisatie van deze dienst. Ook op het afzonderlijk telefoonnummer voor de politie zou het
moeilijk zijn om binnen te geraken.
44. Teamcoördinatoren stellen dat EU-burgers automatisch worden ingeschreven en de
woonstcontrole achteraf moet gebeuren. Ook voor regularisaties geldt soms dezelfde regel.
De opmerking wordt gemaakt dat ze in het wachtregister staan ingeschreven zonder
woonstcontrole.
45. Teamcoördinatoren stellen zich de vraag waarom de administratieve akte “weigering”
moet worden opgemaakt bij probleeminschrijvingen. Daarin moet in detail staan op welke
data er bij de woning is langsgegaan. ZUID zou deze akte niet opmaken.
Deze akte zou toelaten om na te kijken of burgers op verschillende plaatsen in groot
ANTWERPEN zich gelijktijdig proberen in te schrijven. Bij eventuele klachten achteraf over
een negatief advies zouden de DIT en het klantenmanagement van de PZ hierop kunnen
terugvallen.
Volgens de stadsambtenaar is met het nieuwe systeem deze bijkomende administratieve akte
in geval van negatief advies niet meer in gebruik. Enkel wanneer de politie zelf het initiatief
neemt om een voorstel van schrapping of inschrijving in te dienen, wordt er nog een
administratieve akte opgemaakt.
46. De kwartieragenten menen te weten dat de dienst bevolking de burgers soms doorstuurt
naar de dienst klantenmanagement van de politie wanneer ze komen klagen over het feit dat
ze een negatief advies hebben ontvangen. De dienst bevolking zou dit doen om zich er vanaf
te maken.
Om discussies te vermijden, nemen sommige kwartieragenten met hun smartphone foto’s van
de situatie ter plaatse die ze dan kunnen hanteren als bewijs.
47. Kwartieragenten getuigen over het feit dat ze negatieve adviezen afleveren en de
stadsdiensten deze bewoners toch inschrijven op de aangemelde woonplaats. Ook blijken, tot
onbegrip van de kwartieragenten, bewoners te worden ingeschreven waar er zelfs niet eens
een woonstcontrole is geweest. Dit zou met name het geval zijn met EU-inwoners, zij worden
automatisch ingeschreven en de woonstcontrole gebeurt achteraf.
48. In het verslag van de interne audit werd in 2011 reeds geconcludeerd:
“Het huidig gebrek aan basiskennis van de reglementering, het ontbreken van lokaal overleg
en het verschil in visie op woonstcontroles, belemmert een vlotte samenwerking tussen de
lokale politie en de stadsadministratie, met de nodige frustraties en verwarring tot gevolg.”.
-

Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover
feedback vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig

49. De directeur stelt dat gezien het hoog aantal woonstcontroles dat jaarlijks wordt
uitgevoerd, het aantal klachten klein is.
50. Vanuit de directie wordt een probleemsituatie aangehaald waarin een kind 50/50 moest
ingeschreven worden bij de gescheiden ouders. De wijkagent had daar een dilemma. Voor
het vonnis waarin dit besloten was, moest nog een herstelvonnis worden opgemaakt en dat
was er nog niet op het moment van de woonstvaststelling.
De stadsambtenaar stelt hierover dat de politie zich niet moet bekommeren over het al of niet
bestaan van een vonnis noch over de inhoud ervan. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat er
een beroep is geweest en er een nieuw vonnis is, maar dat de burger dit niet zal voorleggen.
10

De medewerkers van de stad (en de politie) wordt gezegd dat ze zich niet moeten laten
meeslepen in het verhaal van de vonnissen. De politie zou zich soms ook te veel laten
meeslepen in de argumenten van vader of moeder of de standpunten van de rechter, terwijl het
de feitelijkheid is die telt. De stad zal de minderjarigen inschrijven conform de realiteit. Ze
moet daarom weten of er een weekregeling is en vraagt daarom aan de wijkinspecteur om
meermaals langs te gaan. In het RRN wordt dan vermeld of het over de feitelijke of
wettelijke verblijfplaats gaat en in vakantieperiodes wordt de politie gevraagd om de controles
te spreiden over een periode langer dan een maand.
51. Volgens de teamcoördinatoren gebeurt het al eens dat een formulier terugkomt omdat het
niet goed ingevuld is.
52. Teamcoördinatoren stellen dat het al eens gebeurt dat een advies niet gevolgd wordt
omdat ze erop uit komen dat iemand toch is ingeschreven. Over het waarom dit dan zo is,
hebben ze evenwel geen zicht. Ze zouden daar feedback ontbreken.
4.1.2.
-

Burgergericht
De noden en verwachtingen kennen van de burger

53. Kwartieragenten ervaren dat de burgers verwachten dat ze zo snel mogelijk worden
ingeschreven. In de afdeling CITY gebeurt het dagelijks dat burgers bellen met de vraag
wanneer de kwartieragent langskomt en dit tot ergernis van de agenten want ze kunnen daar
niet op ingaan. Een deel van deze verwachtingen zou worden opgewekt door wat
loketbedienden van de stad aan de burger ‘beloven’ in verband met het tijdsbestek waarbinnen
de controle zou moeten plaatsgrijpen.
-

Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende informatie
of diensten te verstrekken

54. Volgens de beleidsmedewerker doen de kwartieragenten hun best in de omgang met
anderstaligen, al zullen sommige kwartieragenten enkel het Nederlands hanteren en zou dit
geen invloed mogen hebben op het advies.
De beleefdheid vanwege de burger zou wel al eens een invloed kunnen hebben op het advies.
Teamcoördinatoren voegen eraan toe dat anderstaligen wel een probleem kunnen vormen. Er
zijn heel veel anderstaligen en die begrijpen niet altijd alles; hoe communiceert men
bijvoorbeeld met iemand uit Tibet?
In de afdeling ZUID is er een formulier beschikbaar voor anderstaligen, maar daar staat enkel
op vermeld dat ze iemand moeten meebrengen die de Nederlandse taal spreekt.
Kwartieragenten zelf stellen dat ze in het Nederlands contact zullen zoeken en sommige
burgers kennen veel beter Nederlands dan ze zelf beweren waardoor er toch een gesprek
mogelijk is in het Nederlands. Maar soms is het ‘plan trekken’. Het zou ook gevaarlijk
kunnen zijn om zelf in een andere taal te beginnen omdat men ook fouten kan maken en foute
informatie kan overbrengen.
55. De beleidsmedewerker getuigt over het feit dat sommige burgers helemaal niet in orde
zijn met hun naam op bel of bus en dan is het voor de wijkagent moeilijk om de controle uit te
voeren. De burgers weten blijkbaar niet altijd dat ze dit tijdig in orde moeten brengen.
De teamcoördinatoren voegen daaraan toe dat de wooncode verplicht om de naam op de bel
aan te brengen. Soms zouden mensen een bericht op de bel hangen: ‘bel kapot, gelieve gsmnr te bellen’ en dan hangt er een gsm-nummer aan de deur. De wijkagenten hebben geen
dienst-gsm en kunnen dus niet bellen. Ze vinden dat de burgers zelf zouden moeten zorgen
voor de namen op bellen en bussen.
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In deze gevallen zullen de wijkagenten negatief moeten adviseren over de woonstcontrole
omdat ze gewoonweg niet binnen raken.
56. Sommige kwartieragenten verstrekken bijkomende informatie aan de burger indien deze
erom vraagt. Sommigen geven uit eigen beweging hun contactgegevens of verstrekken wel
eens preventietips voor de woning. Anderen verstrekken geen informatie omdat de nieuwe
bewoner op het district een informatiemap zou krijgen met alle informatie in.
Het initiatief van het verstrekken van folders met de foto van de wijkagent op vinden
sommigen een schending van hun privacy.
Vanuit de stadsdiensten zijn er geen verwachtingen in dit verband, alle informatie die de stad
wil meegeven aan haar nieuwe bewoners wordt meegegeven aan de burger op de dienst
bevolking bij zijn inschrijving.
-

De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke
termijn uitvoeren

57. De beleidsmedewerker stelt dat de wettelijke termijn van acht dagen moeilijk haalbaar is
en zeker moeilijk ligt als men een woonstcontrole goed wil doen. Zelfs met het nieuwe
systeem dat in voege zal treden op 1 april 2013 zou een maand de uiterste termijn moeten
worden in de zone ANTWERPEN.
Aan de voornaamste bekommernis van de burger, met name de termijn waarbinnen de
woonstcontrole wordt uitgevoerd, zal met de nieuwe regeling wel worden tegemoetgekomen.
Teamcoördinatoren bevestigen de problemen met de termijn van acht dagen en zeker als er
een drietal controles nodig is per woonstcontrole, is acht dagen niet haalbaar. Ook het
digitaliseren zal het niet mogelijk maken om de termijn te halen.
Een teamcoördinator meende te weten dat een oude richtlijn in ANTWERPEN voorzag dat de
controle tussen twee en vier weken diende te gebeuren, maar dat zou niet voor alle gevallen
zo zijn, het kan immers ook in 2 à 3 dagen al in orde zijn.
Kwartieragenten getuigen over de lange termijn die soms verloopt vooraleer de aanvragen bij
hen toekomen en over de lange tijd dat aanvragen binnen het korps soms kunnen blijven
liggen op een secretariaat.
In het verslag van de interne audit werd in 2011 reeds geconcludeerd:
“Vanuit het oogpunt van klantvriendelijkheid en rekening houdend met de problematiek van
een grootstad, kan worden geconcludeerd dat het uitvoeren van een woonstcontrole vaak niet
wordt gehaald, noch binnen de wettelijk voorgeschreven termijn (8 dagen) noch binnen een
redelijke behandeltermijn (4 weken).
…
Tot slot wordt geconcludeerd dat tot op heden de doorlooptijd van de procedure
woonstcontroles nooit bewust in beeld werd gebracht en/of gebruikt als controle instrument.”.
58. Over het vertonen van de dienstidentiteitskaart menen de teamcoördinatoren dat men
deze normaal zou moeten laten zien, maar dat dit in de praktijk niet steeds het geval is. Op
zich zou dit ook weinig problemen opleveren omdat de meeste burgers ook verwachten dat de
politie langskomt. Bovendien zou de wijkagent een vertrouwd figuur moeten zijn in de wijk.
59. Over het binnengaan in de woning stelt de beleidsmedewerker dat dit noodzakelijk is en
in de praktijk ook geen problemen stelt omdat iedereen vragende partij is om ingeschreven te
worden en dus zal meewerken.
Teamcoördinatoren getuigen over het feit dat wijkagenten die de woning niet binnen mogen,
negatief zullen adviseren op het formulier omdat ze de woning niet binnen mochten en
daardoor de woonst niet konden vaststellen. In andere gevallen zal de wijkagent het
gezagsargument gebruiken dat hij de volgende dag met zijn baas zal langskomen en dan mag
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hij wel binnen.
Kwartieragenten nemen het standpunt in dat ze de woning binnen moeten om de
woonstvaststellingen te kunnen doen, maar ze zouden steeds vragen of ze de woning binnen
mogen. In de praktijk blijkt dit slechts uitzonderlijk niet te mogen en ze bevestigen in die
gevallen een negatief advies te geven.
Redenen voor weigering zijn: het feit dat er een feestje aan de gang is, de kwartieragent die
zijn schoenen niet wil uitdoen of de mannelijke agent die niet binnen mag omdat enkel de
vrouw des huizes thuis is.
60. Volgens de teamcoördinatoren gaat men normaal altijd ter plaatse. Indien de wijkagent
niet langsgaat, is hij 100% zeker dat de burger daar woont doordat men de persoon
bijvoorbeeld kent. Of de nieuwe villa is betrokken door de eigenaar. Of men weet dat
iemand verhuisd is. Maar sommigen zijn van mening dat men steeds moet langsgaan.
Bij twijfelgevallen gaat men verder de woning binnen en controleert men bijvoorbeeld:
ijskast, elektriciteit, gasaansluiting, etc. Niet in alle afdelingen doet men dit omdat de ervaren
wijkagent gewoon zou aanvoelen of iemand er effectief woont. In de afdeling CITY vraagt
men bijvoorbeeld niet naar gas- of elektriciteitsfacturen.
Kwartieragenten geven aan dat het buikgevoel in vele gevallen aangeeft of iemand er al dan
niet effectief woont. Soms gaan ze verder in de controle en kijken ze naar: vuile was, afval in
de vuilnisbak, tandenborstel (al is dit ondertussen gekend bij de mensen en zal er wel voor
elke persoon een borstel staan), verzorgingsproducten, natte handdoeken in de badkamer,
aanwezige kleding, eten in de koelkast, kussenslopen, schoenen, slaapplaatsen op de grond of
in de zetel, facturen van nutsbedrijven, enz.
Het opvragen van het huurcontract blijkt in de praktijk een belangrijke meerwaarde om over
de effectieve woonst te kunnen oordelen. Uit de bevraging van de bevolking blijkt dat dit in 9
op de 30 gevallen is gebeurd.
Teamcoördinatoren getuigen over het verschil in werken tussen de zes afdelingen. De leiding
verwacht dat ter plaatse vaststellingen worden gedaan, de wijkagent moeten aanduiden of er
een aparte keuken, etc. per gezinshoofd is, maar de afdeling CITY vult deze gegevens niet in.
Er zijn verschillen tussen de districten waarbij in sommige districten mensen wel worden
ingeschreven als afzonderlijk gezin en in andere niet. De wijkagenten worden vaak
geconfronteerd met de vraag om de burger als apart gezinshoofd in te schrijven omdat dit
financieel interessanter is (bijvoorbeeld grotere werkloosheidsuitkering). In CITY gebeurt het
dat samenwonende personen toch apart worden ingeschreven (als gezinshoofd). In ZUID zou
dit niet gebeuren.
In ZUID bijvoorbeeld zal men op het formulier vermelden dat de mensen er werden
aangetroffen maar er niet als apart gezin kunnen wonen.
Kwartieragenten stellen dat er op het formulier 10 vakjes staan waarop tijdstippen ingevuld
kunnen worden van het uitgevoerde plaatsbezoek. Sommigen gaan gemiddeld een 6-tal keer
langs, anderen soms 10 maal. Nog anderen menen dat eenmaal kan volstaan voor de
vaststelling.
Uit de bevraging van de bevolking blijkt dat in 22 van de 30 gevallen de wijkagent was
langsgekomen en in 18 gevallen ook effectief binnen was geweest. In 7 gevallen was de
wijkagent niet binnen geweest in de woning.
Bij de bespreking van deze bevinding stellen kwartieragenten dat ze niet altijd ter plaatse
zullen gaan controleren en het formulier met de ondertekende aanvraag gewoon in de
brievenbus zullen steken. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer men de personen al eens thuis
heeft aangetroffen voor het uitvoeren van een kantschrift of wanneer men bijvoorbeeld een
van de partners al eerder heeft ingeschreven op dat adres en er dus al vaststellingen zijn
gebeurd in het verleden of wanneer men een goed contact heeft met de conciërge van een
gebouw en deze de woonst bevestigt of nog wanneer expats begeleid door een relocatiebureau
hun inschrijving komen regelen.
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De meningen onder de kwartieragenten zijn hierover toch verdeeld. Sommigen vinden dat ze
steeds moeten binnengaan om te controleren.
In het verslag van de interne audit werd in 2011 reeds geconcludeerd:
“Door het gebrek aan heldere afspraken zijn de woonstcontroles momenteel te sterk
afhankelijk van de persoon die de woonstcontrole uitvoert. Hierdoor worden de
woonstcontroleformulieren niet altijd uniform, volledig en objectief ingevuld.
Ook vanuit de operationele leiding wordt niet structureel gecontroleerd of alle
onderzoeksvelden correct, volledig en objectief zijn ingevuld.
Tot slot werd in de regelgeving het minimaal/maximaal aantal uit te voeren controles per
aanvraag nergens opgenomen.”
61. Volgens de directeur moet de wijkagent bij een nieuwe inschrijving niet de toelating
vragen van de reeds ingeschreven bewoners.
Volgens de teamcoördinatoren is in de gevallen waar iemand komt inwonen, de toelating
nodig van de vorige bewoner, die op de dienst bevolking wordt uitgenodigd om te
ondertekenen. De politie moet die handtekening niet vragen.
Men licht de mensen wel in over het feit dat dit bijvoorbeeld problemen kan opleveren met de
deurwaarder die voor de nieuwe bewoner (bijvoorbeeld zoon) zou kunnen langskomen.
De stadsambtenaar stelt dat vroeger (evenwel niet systematisch) aan de wijkinspecteur wel
eens een formulier werd meegegeven voor een verklaring in verband met samenwoonst maar
met het nieuwe systeem kan er geen bijlage meer gevoegd worden en gebeurt dit niet meer.
Het is ook niet zo dat wanneer de stadsdienst merkt dat er reeds iemand is ingeschreven, hij
de toelating van wie er reeds woont zal vragen of laten vragen. Het zou evenwel kunnen dat
een district er misschien andere regels op na houdt en er alternatieve werkwijzen bestaan,
maar de stadsambtenaar stelt niet te kunnen instaan voor mogelijke juridische consequenties
voor betrokkenen en verkiest ook niet betrokken te worden in gerechtelijke procedures.
62. Volgens de teamcoördinatoren zijn er evenwel een aantal moeilijke gevallen. De controle
bij vreemdelingen is moeilijker, want dan gaat men over tot een visitatie van de woning.
63. Een ander moeilijk geval is de situatie waarin iemand af en toe naar zijn vriendin gaat en
daar een paar keer per week verblijft. Als die man op een appartement woont, dan is er
weinig twijfel over zijn eigen woonst; als die evenwel op een kamer woont, wordt de
beoordeling voor de wijkagent al wat moeilijker.
Als iemand 50/50 op twee adressen verblijft, dan vermelden wijkagenten die vaststelling op
het formulier en laat men het aan de dienst bevolking over om te beslissen.
De beleidsmedewerker, net zoals de meerderheid van wijkinspecteurs, vindt dat er te weinig
richtlijnen zijn om daarmee om te gaan.
De stadsambtenaar erkent de moeilijkheden bij deze situaties en roept in sommige gevallen de
hulp in van de FOD Binnenlandse Zaken om het onderzoek te doen en een beslissing te
nemen.
-

Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door
indien mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen

64. Volgens de directeur heeft de meerderheid van de klachten te maken met het feit dat de
burger niet ingeschreven raakt op zijn gewenste woonst. De wijkagent zou in een dispuut
meestal gelijk hebben.
65. De beleidsmedewerker meent te weten dat de klachten van burgers handelen over de tijd
die verlopen is vooraleer de controle plaatsvond, over het tijdstip van de controles of soms is
de burger niet tevreden over het resultaat, met name in geval van weigering.
Teamcoördinatoren stellen dat de meeste problemen zich voordoen bij burgers die niet in orde
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zijn op een of ander vlak en hun inschrijving geweigerd zien. De mensen die in orde zijn, die
vind je wel eens ’s ochtends, ’s avonds of in het weekend thuis, maar het is met de malafide
personen dat de meeste problemen zich voordoen. Sommige burgers vragen op een maand
tijd inschrijvingen op verschillende adressen en worden kwaad omdat ze er niet ingeschreven
geraken. Het is duidelijk dat er in deze gevallen achterliggende redenen zijn die niet helemaal
eerlijk zijn (bijvoorbeeld het ontlopen van deurwaarders).
66. Volgens de beleidsmedewerker zijn er ook wel klachten die te maken hebben met
multiculturele aspecten.
In de rand wordt melding gemaakt van het feit dat twee interne diensten van de lokale politie
ANTWERPEN onderzoeken voeren naar het functioneren en daarom niet noodzakelijk kennis
hebben van elkaars dossiers. Zowel de DIT als de dienst ‘klantenmanagement’ zouden enkele
onderzoeken voeren.
De teammanager verneemt dan wel weer van de dienst ‘klantenmanagement’ of er problemen
zijn en zo heeft hij zicht op zaken.
67. Kwartieragenten getuigen over het specifieke geval waarin ze een klacht kregen van een
burger omdat ze in de koelkast etenswaren hadden aangeraakt toen ze de vervaldatum wilden
controleren.
68. De kwartieragenten stellen dat ze zich in zeker mate meer klachten en problemen op de
hals halen als ze hun werk goed doen dan wanneer ze gewoon iedereen positief zouden
adviseren op elke inschrijving. Ze voelen zich hierin niet gesteund door de leiding, die niet
zou weten welke problemen ze op het terrein ondervinden.
69. Voor de politiezone ANTWERPEN vinden we in de database van het Vast Comité P 101
dossiers over woonstcontroles terug. Met 101 van de 687 dossiers (15%) is het de politiezone
waarvoor we de meeste klachten of strafonderzoeken over woonstcontroles hebben. Omdat
de politiezone werd uitgekozen voor een terreinonderzoek, weten we ook dat de burger nog
wel vaker klaagt over het resultaat van de woonstcontrole maar die klachten komen terecht bij
de ombudsdienst van de stad ANTWERPEN.
Klachten gaan meestal over de
uitvoeringstermijnen.
We moeten het aantal dossiers met klachten ook relativeren. Volgens statistische gegevens
van de FOD ECONOMIE7 waren er in 2010 voor de stad ANTWERPEN 42 156 interne
migraties, 14 574 internationale migraties, werden 1 576 internationale migraties opnieuw
ingeschreven en werden 3 560 internationale migraties ambtshalve geschrapt. Voor datzelfde
jaar 2010 vinden we tien dossiers in de database van het Vast Comité P. Enkele dossiers op
duizenden mogelijke woonstcontroles.
86% van de dossiers gaat over de uitvoering van de woonstcontrole zelf. Zeven dossiers,
waarvan vijf strafrechtelijk (omkoping en valsheid in geschrifte), kunnen we onder de noemer
‘integriteit’ van de politieambtenaar plaatsen. De niet-strafrechtelijke dossiers gaan over
politieambtenaren die zelf niet in orde zijn met hun domicilie. In zeven dossiers bekritiseren
burgers de attitude van de politieambtenaren in de zone ANTWERPEN.
De dossiers waarbij burgers stellen dat de politie haar taak inzake domicilie slecht zou hebben
uitgevoerd, kunnen we opdelen in die dossiers waarbij burgers melden dat de gedane
vaststelling onjuist of onvolledig zou zijn (54 dossiers) of dat er sprake zou zijn van
tijdsoverschrijding (16 dossiers).
In 31 dossiers (30%) is er sprake van een ambtshalve schrapping. In 22 dossiers gaat de
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Loop van de bevolking 2010, Algemene directie Statistiek en Economische informatie.
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klacht over het door de wijkagent weigeren van inschrijving en nog eens 18 dossiers gaan
over het onterecht ingeschreven/uitgeschreven/nog niet ingeschreven zijn. Deze dossiers
situeren zich in het spanningsveld burger – politie over het al dan niet effectief wonen op het
gestelde adres. In de overige dossiers staat geen detailinformatie over de gemelde klachten bij
woonstcontrole, klagers melden enkel niet tevreden te zijn over de door de politie uitgevoerde
woonstcontrole.
Wat de klachten over de attitude van de politieambtenaar betreft, gaat het in enkele gevallen
over een agressieve houding, een keer over een racistische en een paar keer over een
apathische of vooringenomen houding.
De strafrechtelijke onderzoeken betreffen: (1) verkoop van postbusadressen en (2) fictieve
inschrijvingen.
Bij slechts vier klachten vermeldt de burger dat er een financieel nadeel verbonden is aan de
vaststelling domicilie, meer specifiek met een OCMW- en invaliditeitsuitkering (x2).
In tien dossiers was er sprake van een individuele disfunctie (9,9%). In acht gevallen vonden
we in het dossier een genomen maatregel terug. In drie dossiers gebeurde een persoonlijke
bijsturing van de politieambtenaar. Een enkele keer werd een functioneringsgesprek
gehouden, tweemaal werd een blaam gegeven en tweemaal een waarschuwing.
In 40 dossiers of twee vijfde van het totaal aantal dossiers voor de politiezone ANTWERPEN
staat vermeld dat de situatie ongegrond was of dat er geen fout was. Voor evenveel dossiers
zijn er geen evaluaties van het dossier bekend. In zeven dossiers werd de situatie
geregulariseerd.
4.1.3.
-

Samenlevingsgericht
Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken

70. Volgens de directeur zal de minister van Binnenlandse Zaken deze opdracht blijven
toewijzen aan de politiediensten en verwacht hij dat de opdrachten hierin nog versterkt zullen
worden.
In vergelijking met andere landen in de wereld is BELGIË hierin een uitzondering. In vele
landen gebeurt de woonstcontrole eenvoudigweg niet, zoals bijvoorbeeld in Nederland.
Of deze taak ook door niet-politiediensten kan worden uitgevoerd, acht de directeur het niet
tot zijn bevoegdheid om daarover te oordelen.
Het is voor de directeur de vraag of de grote doelstelling die men beoogt met de
woonstcontroles feitelijk wel wordt bereikt. Met andere woorden: kan men alle burgers
effectief traceren en/of terugvinden op hun woonplaats?
71. De beleidsmedewerker stelt opzoekingen te hebben verricht en tot de conclusie te zijn
gekomen dat de woonstcontroles nog altijd door de politiediensten uitgevoerd moeten
worden, al is hij van mening dat ook een niet-politieman het onderzoek zou kunnen doen. Als
de woonstverandering gebeurt op vraag van de burger, dan kan dit zeker ook door een nietpolitieman gebeuren.
Hij ziet er ten slotte geen meerwaarde in voor de politie.
72. De directeur is van mening dat er voor de politie zeker en vast voordelen zijn aan het feit
dat ze dergelijke woonstcontroles moet uitvoeren. Alleen zou het kerntakendebat gevoerd
moeten worden. De kosten-batenanalyse wordt niet gemaakt. Men spreekt hier over een
“gigantische” capaciteit, i.c. zowat 60 FTE die in ANTWERPEN daarvoor nodig zijn op het
terrein.
Voor de politie betekent dit wel dat ze weet waar het gros van de mensen woont en ook de
wijkagenten zelf zouden volgens de directeur vinden dat dit een taak voor hen moet blijven
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omdat ze anders niet meer zullen weten waar iedereen woont.
In ons land kennen we de woonstcontroles al lang en we weten niet hoe het zou lopen als we
dit niet meer zouden doen.
De beleidsmedewerker stelt dat de woonstcontroles niet beschouwd worden als een onderdeel
van ‘community policing’, maar eerder worden gezien als een ‘noodzakelijk kwaad’, een
plicht die moet worden uitgevoerd.
Er wordt wel verwacht dat de kwartieragent weet wie er in zijn de wijk woont.
73. Teamcoördinatoren zijn van mening dat dit een taak is voor de politie en dat als ze dit
niet meer zou doen, ze ook de politionele informatie zou ontberen. Als dat afgeschaft wordt,
dan “is het verloren in België”. Het is belangrijk voor het contact met de bevolking.
Sommige coördinatoren zouden bij het wegvallen van deze taak ruimte zien ontstaan om terug
echte wijktaken te kunnen uitvoeren zoals toezicht in de buurt.
De meerderheid stelt dat een gemeenteambtenaar deze taak wel zou kunnen uitvoeren, maar
dat de politionele informatiegaring dan wel weg is. Soms kan men immers zaken vaststellen
in de woning waarvoor men anders een huiszoekingsbevel nodig zou hebben.
Wanneer men in een pand van alles ziet hangen over moslimextremisme, dan kan een agent
dit signaleren, een burger niet. Als er een kind in nood is, dan zal de agent bellen en bijstand
oproepen. Als een burger deze controles zou uitvoeren, dan zou dit niet gebeuren.
De politie zou het intiem contact met de burger heel sterk ontberen.
Kwartieragenten vinden het belangrijk dat deze taak door de politie wordt uitgevoerd omdat
ze anders ontredderd zullen zijn in hun wijk. Als dit zou worden afgeschaft, dan is de
wijkagent zijn feeling met de wijk kwijt en zijn de ogen en oren weg. De woonstcontrole is
een ideaal middel om zicht te verkrijgen op de woonst van de burger. Stel dat er een
crimineel komt wonen in de wijk, dan zou je daar geen zicht meer op krijgen.
Een politieman is op voorhand gescreend bij zijn inlijving en er mag dus een zeker
vertrouwen zijn in het feit dat hij deze taak goed zal uitvoeren. Dit is niet het geval voor een
ambtenaar.
74. Sommige kwartieragenten beperken zich strikt tot de woonstcontrole en vinden het niet
evident om aan andere taken aandacht te besteden, anderen menen dat men politieman is en
dus ook andere aspecten van het politiewerk mee moet bekijken.
75. De stadsambtenaar is geen vragende partij om zelf de woonstcontroles uit te voeren en dit
gelet op het veiligheidsaspect. Een politieagent is nog altijd iets anders dan een
gemeenteambtenaar en dwingt meer respect af dan een persoon in burger.
Als een stadsambtenaar zich kan legitimeren, enz., dan zou die dit wellicht kunnen doen maar
niet zonder problemen. Wanneer een stadsambtenaar nu de burgers in hun woning contacteert
om bijvoorbeeld de huisnummering te controleren, dan merken ze een zekere
terughoudendheid vanwege de mensen. De autoriteit van stadsambtenaar zou niet zo groot
zijn en de mensen zouden een woonstcontrole door hen niet aanvaarden.
-

Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde gemeente

76. Wat bejaardentehuizen betreft, verklaart de directeur dat er geen gekende problemen of
klachten zijn.
De teamcoördinatoren stellen dat er overeenkomsten zijn in de zin dat het akkoord van de
directeur voldoende is om iemand in te schrijven in een rusthuis. In de afdeling CITY gaat
men sporadisch langs in het rusthuis, maar niet voor iedere inschrijving.
De kwartieragenten getuigen over een verschil in aanpak tussen de verschillende districten.
In CENTRUM moet men geen controles doen, maar komen er toch aanvragen. In WEST zijn
er geen controles, in CITY wel.
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77. Met studenten zijn er wat specifieke problemen geweest, stelt de directeur. Dit is een
moeilijke doelgroep. De studenten zijn meestal op school of op stap en dus moeilijk aan te
treffen op de woonplaats. Dit is vooral zo voor buitenlandse en Erasmusstudenten. Het
gebeurt ook wel dat die studenten na korte tijd weer vertrekken.
De kwartieragenten voegen hieraan toe dat elke student die zich apart wil inschrijven, wordt
opgevolgd en geen contact mag hebben met de ouders, hij mag ook geen eigen geldelijke
middelen hebben en pas dan heeft de student recht op een leefloon. Daar werd in het verleden
veel mee gefoefeld.
De studenten zouden zich als alleenstaande willen laten inschrijven om een hogere
studiebeurs te kunnen krijgen.
78. Volgens de beleidsmedewerker is er onduidelijkheid over wat er moet gebeuren met
personen die deeltijds elders verblijven dan op het adres waarop de woonstcontrole
plaatsgrijpt. Dit is wettelijk niet goed geregeld.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze en
met respect voor de waarden en normen

79. De kwartieragenten getuigen over een verschillende werkwijze over de afdelingen heen
inzake het nazicht van hun adviezen door de leidinggevenden. Gaande van helemaal geen
nazicht tot enkel nazicht van de negatieve adviezen. In geen enkele afdeling zouden alle
adviezen gecontroleerd worden.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader

80. De directeur stelt dat er wettelijk weinig geregeld is in verband met de concrete
uitvoering op het terrein.
Hij geeft ook aan hoe het voor de malafide burger weinig problemen stelt als hij iets
frauduleus op het oog heeft en ‘betrapt’ wordt. Ten aanzien van een ‘malafide’ inschrijving
op de woonplaats is de enige ‘sanctie’ de schrapping.
81. Kwartieragenten kaarten het probleem aan dat een bewoner een onbeperkt aantal
pogingen (aanvragen) mag ondernemen om ingeschreven te worden; er staan immers geen
sancties op de (frauduleuze) pogingen.
82. In het verslag van de interne audit werd in 2011 reeds geconcludeerd:
“Er bestaat geen beperking op het aantal inschrijvingsaanvragen die door dezelfde persoon
aan het loket kunnen worden aangevraagd. Aanvragers kunnen bijgevolg onbeperkt proberen
ingeschreven te geraken na verschillende negatieve onderzoeksresultaten.”.
83. Volgens de directeur zijn er grote problemen voor kraakpanden, totaal onbewoonbare
panden en panden die hun maximumdraagkracht hebben bereikt. In die gevallen zou voorzien
moeten worden dat een inschrijving op dit adres negatief beoordeeld kan worden.
In ANTWERPEN geldt de feitelijke toestand wat de woonstinschrijving betreft. De stad past
dit heel rigoureus toe, ook al wonen de burgers in onmenselijke omstandigheden. Dit roept
vragen op.
In ANTWERPEN is er wel een dienst “EXTRA” die ook controles doet en heel doelgericht
ook naar de woonkwaliteit gaat kijken. Maar op basis van wat de stadsambtenaar verklaart,
blijkt dat deze laatste geen woonstcontroles meer uitvoert.
Teamcoördinatoren hebben het ook moeilijk met het feit dat de wet niet voorziet in een
verband tussen de bewoonbaarheid van een pand en de woonstinschrijving. Volgens hen
ontbreekt het in de wet bijvoorbeeld aan een regel over het aantal personen dat op een
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vierkante meter mag wonen. Soms weet de huisbaas ook niet hoeveel mensen in zijn pand
wonen, maar in principe kan het volgens hen niet dat men met 10 man op een kleine studio
woont, terwijl men die 10 personen er toch moet inschrijven als men ze er aantreft.
De stadsambtenaar stelt dat mensen worden ingeschreven daar waar ze aangetroffen worden.
Ze weten dat deze ergernis bestaat bij de wijkinspecteurs.
De dienst samenleven zou door hen wel verwittigd worden over vaststellingen waar meerdere
gezinnen niet zouden mogen verblijven in een pand.
84. Een bijzondere problematiek is deze van het bijhouden van persoonsgebonden gegevens
van de bewoners van de wijk.
Teamcoördinatoren stellen dat privacygegevens niet mogen worden bijgehouden, maar als
iemand zijn telefoonnummer geeft, dan zullen ze dat wel bijhouden. Zo houdt men
bijvoorbeeld een kopie van het aanvraagformulier bij. Sinds kort slaat men de gegevens zoals
bijvoorbeeld telefoonnummers ook in ISLP op.
85. Teamcoördinatoren getuigen over tal van beperkingen in het wettelijk en regelgevend
kader. Zo zouden er problemen zijn met het feit dat: naam op bel en bus niet zou mogen
ontbreken; de oppervlakte per bewoner bepaald zou moeten worden; het binnentreden in de
woning mogelijk zou moeten zijn; het gezinshoofd volgens type woning bepaald zou moeten
zijn; de vreemdelingen die worden ingeschreven niet mogen blijven rijden met een vreemde
nummerplaat en de dienst bevolking daarover iets moet zeggen en bijvoorbeeld geen
bewonerskaart afleveren; burgers die geen identiteitsdocumenten hebben niet gecontroleerd
kunnen worden en dus ook niet ingeschreven kunnen worden.
86. In het verslag van de interne audit werd in 2011 reeds geconcludeerd:
“De aanvragers worden niet structureel gewezen op de verantwoordelijkheid die ze zelf
dragen, opdat hun aanvraag correct zou kunnen verwerkt worden aan het loket, nadat de
woonstcontrole heeft plaatsgevonden.”.
87. Kwartieragenten ervaren een grijze zone wanneer ze naar de gas- of
elektriciteitsmaatschappij bellen om informatie. Als deze maatschappijen informatie
weigeren te geven, dan kan men ook niet verder.
Hetzelfde geldt voor het OCMW dat weigert informatie te verstrekken over een bewoner. Het
OCMW schermt met het beroepsgeheim, maar op deze manier kan een burger ook zijn straf
ontlopen.
4.1.4.
-

Resultaatgericht
Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?

88. Volgens de directeur is er een groot verschil in werklast tussen de wijkagenten. Hij schat
dat de werklast inzake woonstcontroles 50% van hun tijd inneemt, maar er zijn onvoldoende
werklastgegevens om dit te kunnen onderbouwen.
Het aantal wijkagenten was ooit bepaald op 1 per 4 000 ingeschreven bewoners, maar in
bepaalde wijken zijn er weinig verhuisbewegingen, zoals bijvoorbeeld in EKEREN. In
ANTWERPEN CITY is het dan weer veel drukker, daar zijn er wel 4 000 ingeschrevenen per
wijkagent, maar zijn er wellicht 6 000 bewoners. Statistisch gezien, verhuist iedereen in deze
wijk ook eenmaal per jaar.
Op lange termijn zal er een werklastmeting worden georganiseerd en is het de bedoeling dat
de wijkagenten meer betrokken zouden worden in de wijkwerking en herverdeeld zullen
worden over de wijken.
Kwartieragenten stellen heel veel tijd te besteden aan woonstcontroles. In sommige
afdelingen zouden er 60 à 80 opdrachten per maand per kwartieragent zijn. Twee derde van
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de tijd zou hieraan besteed worden.
De beleidsmedewerker vestigde de aandacht op het feit dat er soms wanverhoudingen zijn in
de werklast. Terwijl de afdeling CITY er bijvoorbeeld 10 per dag heeft, is er in de zone
NOORD slechts één woonstcontrole uit te voeren.
De politiezone zou het
personeelsbehoefteplan hieraan aanpassen.
Teamcoördinatoren getuigen dat er heel wat woonstcontroles moeten worden uitgevoerd in
bepaalde wijken. In ZUID zijn er bij wijze van voorbeeld soms 230 in een week. In CITY
zijn er soms per dag 30 wooncontroles. Het is voor hen eigenaardig vast te stellen dat mensen
zoveel verhuizen.
In het verslag van de interne audit werd in 2011 reeds geconcludeerd:
“De werkdruk inzake woonstcontroles verschilt sterk per afdeling gezien het grote verschil in
aantal aanvragen dat uitgevoerd dient te worden met een gelijkaardig personeelsbestand.
Daarnaast blijkt dat, ondanks geldende afspraken en gezien de werkdruk en de
personeelsbezetting, er niet altijd voldoende tijd aan het takenpakket van de afwezige of zieke
collega kan worden toegekend.
Dit heeft impact op de prioriteit die aan de woonstonderzoeken kan worden gegeven alsook
op de tijdigheid van een gedegen uitvoer.”.
89. De beleidsmedewerker stelt dat er inzake interne controle op de woonstcontroles nog
niets op punt staat en dat enige opvolging en controle of werklastmeting niet mogelijk was
omdat alles via een papieren drager verliep. Met de komende digitalisering zou dit wel
mogelijk worden.
Het zal mogelijk worden om uit een datawarehouse gegevens te trekken en de teamleiders
zullen kunnen opvolgen hoelang een aanvraag in behandeling is.
Nagaan of een woonstcontrole volledig is, zal erin bestaan dat de volledigheid van de
procedure nagetrokken zal kunnen worden, maar de volledigheid van de woonstcontrole naar
inhoud zelf niet. Immers, om dit te doen, moet men de woonstcontrole opnieuw uitvoeren
(2e controle) via steekproeven bijvoorbeeld maar dit is niet gepland. Ook naar de juistheid
van uitvoering is er geen systeem ingebouwd.
Af en toe worden binnen het korps functioneringsthema’s onder de aandacht gebracht, maar
er zijn geen systemen om risico’s te identificeren in het functioneren van de organisatie
waarop vervolgens maatregelen worden uitgewerkt.
In het verslag van de interne audit werd in 2011 reeds geconcludeerd dat wat de stadsdiensten
betreft:
“Het al dan niet opvolgen van openstaande dossiers en het uitsturen van rappels gebeurt niet
uniform en niet structureel binnen de districten.”
“Inzake woonstcontroles bestaat er momenteel geen structureel intern controlesysteem
waarbij de onderzoeksresultaten worden gecontroleerd op tijdigheid, volledigheid en
juistheid.”
“Zowel binnen de stadsadministratie als binnen de lokale politie gebeurt de registratie van de
woonstcontroles op een inefficiënte manier waardoor de beschikbare gegevens momenteel
onvolledig en onbetrouwbaar zijn. Voor een correcte rapportage, de uitbouw van een
accuraat controlesysteem, enz. zijn deze gegevens momenteel niet bruikbaar.”.
90. De beleidsmedewerker stelt begrip te hebben voor de praktische moeilijkheden. Als er
bijvoorbeeld vijf leden uit een gezin zich willen inschrijven, dan zouden ze alle vijf
aangetroffen moeten worden. Puur theoretisch, zou je ze alle vijf moeten zien, maar in de
praktijk is dit niet mogelijk.
De pragmatische oplossing valt hierbij te hanteren. Ze moeten ter plaatse gaan op een
onverwacht moment en op eerlijke wijze controleren. Er zijn vanuit het korps ook geen
verwachtingen van wat er minimaal gecontroleerd zou moeten worden. Iedere wijkagent zal
zo objectief mogelijk moeten vaststellen of iemand er woont.
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-

Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken

91. De directeur stelt dat de woonstcontroles een zware werklast inhouden voor de politie en
dus ook duur zijn.
92. De directeur geeft aan hoe verschillen bestaan in de zone met betrekking tot het uitvoeren
van de controles in de ANG. De controle gebeurt soms door de teamleider, soms door de
wijkagent zelf. De zone deed ook de vaststelling dat er veel te veel seiningen open blijven
staan omdat het onder andere eenvoudigweg niet lukt om ze allemaal uit te voeren.
Met de nieuwe werking die in voege zal treden per 1 april 2013 zal ook worden bepaald hoe
de medewerkers met de seiningen overweg moeten.
Met het parket werden reeds afspraken gemaakt over de “zin van sommige seiningen”. Het
parket zal alleen nog opdrachten tot seiningen geven voor vrijheidsberovingen.
Het LIK is eveneens bezig die seiningen op te kuisen.
Op termijn zullen de zware seiningen uitgevoerd worden door een ondersteuningsteam en
voor lichte seiningen zullen de mensen per brief worden uitgenodigd op het politiekantoor.
De beleidsmedewerker stelt dat hij op een website van de federale politie heeft gevonden dat
wijkagenten het recht hebben seiningen te controleren naar aanleiding van een
woonstcontrole, maar het zou niet verplicht zijn om dit te doen. Dit is ook de reden waarom
ze het natrekken van seiningen zouden kunnen laten vallen. Dit laat hen ook toe om sneller
vooruit te raken in de woonstcontroles. Er is volgens hem immers geen wettelijke
verplichting om iemand in de ANG te controleren.
93. De korpsleiding (directeur en beleidsmedewerker) heeft geen zicht op het feit of er andere
databanken worden geraadpleegd dan de ANG.
Sommige kwartieragenten stellen dat controleren in de databank DIV niets te maken heeft met
de woonstcontroles en dus niet nuttig is. Ook het wapenregister bevat misschien wel nuttige
informatie maar heeft niets te maken met woonstcontroles.
Een aantal kwartieragenten zou het ook nuttig vinden op voorhand ook de zachte informatie te
kennen, anderen vinden dit dan weer een probleem omdat ze zich zouden kunnen verspreken.
De beleidsmedewerker lichtte toe dat een aanvraag voor woonstcontrole binnenkomt op het
WIK (wijkinformatiekruispunt) en dat daar de controle ANG gebeurt. Het resultaat zou
vermeld worden in de toepassing ‘wijkteammanager’ en zodoende moet de wijkagent de
controle niet meer doen. In de nieuwe regeling zou dit ook verder zijn uitgewerkt.
De teamcoördinatoren stellen dat bij nazicht van de “ANG 09”, in de afdeling CENTRUM
een code wordt gebruikt, nl. “1109”, en dit om duidelijk te maken dat het nazicht gebeurde
voor een woonstcontrole terwijl men een nazicht ANG doet in de module “controle”.
De seiningen worden door de teamleider afgedrukt en afgegeven aan de wijkagenten. Deze
moeten de seiningen normaal uitvoeren, als het geen “te zware” seiningen zijn. Voor andere
seiningen overhandigt de wijkagent aan de burger een briefje om te zeggen dat hij contact
moet opnemen met de kantschriftendienst om zich in regel te stellen (er wordt een afspraak
gemaakt).
Als dit een zwaardere seining is (bijvoorbeeld Salduz 4), dan wordt dit aan het wijkteam
gegeven.
Teamcoördinatoren stellen dat in de afdeling ZUID de seiningen eerst moeten worden
uitgevoerd vooraleer de woonstcontrole mag worden uitgevoerd. Normaal gezien, mag men
de woonstinschrijving niet laten afhangen van een andere taak, maar de ervaring leert dat als
men dit niet zo doet, men die mensen nooit meer zal terugzien.
In de afdeling CITY weet de wijkagent niet of de burger al of niet geseind is, tenzij hij het
zelf zou opzoeken. De opzoeking en uitvoering van seiningen is in CITY voor een andere
dienst en een dienst kantschriften nodigt die mensen uit. Als ze niet komen, dan blijven ze
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geseind staan en wordt de woonstcontrole gewoon uitgevoerd.
Een teamleider van CITY stelt niet te weten of de ANG-controles worden uitgevoerd door een
collega in geval van afwezigheid (bijvoorbeeld verlof).
Sommige kwartieragenten menen te weten dat ze geen nazicht mogen doen van de ANG
omdat dit door een OGP zou moeten gebeuren.
94. In de steekproef voor de politiezone ANTWERPEN zijn er 114 gezinshoofden waarvoor
we veronderstellen dat er een politiecontrole werd uitgevoerd. Alle gezinshoofden zijn
personen die een externe adreswijziging aanvroegen, namelijk een inschrijving komende van
buiten ANTWERPEN in één van de districten van ANTWERPEN.
Voor deze inschrijvingen vinden we voor een derde van deze personen een opzoeking in de
ANG. Om na te gaan of de mensen via een opzoeking in het RRN werden geconsulteerd in
de ANG, gebeurde voor elk gezinshoofd een manuele controle van de analyseresultaten aan
de hand van de combinatie geboortedatum-moment van de opzoeking-post van de opzoeking
om de link met de aanvraag adreswijziging te bepalen. De resultaten hiervoor waren heel
miniem.
Voor meer dan de helft van de personen vinden we op basis van de ons beschikbare gegevens
geen opzoeking in de ANG. 23 van de niet-gecontroleerde gezinshoofden werden
ingeschreven op een adres met postcode 2060, ANTWERPEN-NOORD of CITY. CITY
wordt gekenmerkt door inschrijvingen van mensen van allerlei nationaliteiten. Deze 23
gezinshoofden hebben 11 verschillende nationaliteiten, waarvan slechts vijf personen de
Belgische nationaliteit bezitten. Ook bij de inschrijvingen met postcode 2000 moeten we
vaststellen dat er nauwelijks ANG-controle is. Maar ook hier stellen we vast dat op 26
inschrijvingen slechts twee gezinshoofden de Belgische nationaliteit hebben.
Bij de inschrijvingen op postcode 2018 (CENTRUM-LEIEN), DEURNE, MERKSEM,
WILRIJK, HOBOKEN vinden we in verhouding wel meer ANG-opvragingen terug.
Voor de politiezone ANTWERPEN vinden we nog 15 openstaande niet-permanente
maatregelen voor 10 verschillende personen. Vijf van deze personen schreven zich in op het
adres van het OCMW, Lange Gasthuisstraat te 2000 ANTWERPEN. Voor al deze personen
staat het ‘opzoeken van de verblijfplaats’ open. Voor één persoon moeten ook nog twee
rijverboden worden betekend.
De overige nog openstaande niet-permanente maatregelen betreffen vier gerechtelijke
betekeningen voor een persoon, drie personen waarvoor de verblijfplaats moet worden
opgezocht en de informatie over een voorwaardelijke invrijheidstelling.
95. De beleidsmedewerker stelt dat het opstellen van een RIR of RAR gebeurt op initiatief
van de kwartieragent.
Volgens de teamcoördinatoren zou dit bijvoorbeeld gebeuren in het geval van
moslimextremisme of nog over wie ze hebben zien samen zitten in een woning. De
kwartieragenten ontvangen evenwel geen feedback over wat er met hun informatie gebeurt
achteraf.
De informatierapporten gaan evenwel niet door de handen van de teamcoördinatoren en
daardoor hebben ze er ook geen zicht op.
Kwartieragenten stellen dat ze soms ontmoedigd worden in het opstellen van een RIR omdat
men dat terugkrijgt wegens een punt of een komma die niet in orde is of omdat het systeem
gebruiksonvriendelijk is. Oudere collega’s zijn ook niet opgegroeid met het gebruik van een
pc en melden de zaken liever mondeling.
96. Teamcoördinatoren geven aan dat bijkomende taken voor de kwartieragenten bestaan uit
onder andere: kantschriften uitvoeren, boetes, seining van rijverboden uitvoeren, bijstand aan
gerechtsdeurwaarders leveren, aanvragen van gerechtsdeurwaarders naar verblijfplaatsen
uitvoeren, informatierapporten opmaken, verhoren afnemen bij firma’s voor aanrijdingen,
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enz.
Ook het toezicht houden op in vrijheid gestelde personen zou meer en meer werk vragen, er is
een intakegesprek en regelmatige controle.
De tijd zou voorbij zijn dat de kwartieragent in CITY overal een babbeltje kan maken met de
burgers. Dit zou nochtans de kerntaak moeten zijn, contact maken met de burger. De
kwartieragent heeft daar de tijd niet meer voor.
De woonstcontrole is een manier om binnen te geraken bij de mensen, het is een sleutel om
binnen te gaan. Men ziet van alles, komt veel te weten, maar men moet er de tijd voor kunnen
nemen.
Door de coördinatoren van ZUID, CITY en CENTRUM wordt gesteld dat het erbij nemen
van deze bijkomende taken eigenlijk niet haalbaar is. In CITY voeren de kwartieragenten
enkel de woonstcontroles uit en geen andere opdrachten.
De kwartieragenten onderschrijven de last van deze bijkomende taken.
97. Het detecteren van gevallen van fraude is volgens de teamcoördinatoren dagelijkse kost.
Zo is er het fenomeen van allochtone Nederlanders die zich komen vestigen voor een
gezinshereniging. In de woning liggen dan matrassen en staan stapelbedden, meer niet.
Eenmaal ingeschreven, zie je de bewoners een paar weken nadien niet meer. Het enige doel
is identiteitspapieren te verkrijgen op basis van gezinshereniging en dan verhuizen die mensen
als gezin terug naar Nederland. In Nederland zou dit niet mogelijk zijn, krijgen ze geen
papieren en daarom komen ze ANTWERPEN ‘misbruiken’.
In de afdeling CENTRUM heeft men problemen met joden. Een aantal kinderen zijn al
ingeschreven bij het gezin hier in ANTWERPEN, maar ze wonen effectief in Israël. Dan
komt men dit te weten als er een ander kind wordt geboren in Israël en ze dan naar hier komen
om het kind in te schrijven om kraam- en kindergeld te krijgen. Dit komt bijvoorbeeld uit op
basis van de lijst van minderjarigen die niet meer op school zitten en toch nog kindergeld
krijgen. Om de lijsten te controleren, gaan de wijkagenten langs en dan kan er vastgesteld
worden dat die kinderen er niet meer wonen.
Deze fenomenen zijn bekend bij de stadsambtenaren, die stellen dat dergelijke fenomenen niet
illegaal zijn, maar dat de mensen gebruik maken van leemtes in de wetgeving.
Kwartieragenten reiken ook nog het voorbeeld aan van Poolse arbeiders. Zij komen zich
vestigen in een gebouw, renoveren alles en vragen geen inschrijving, maar plotseling is de
woning helemaal vol met Polen. Die mensen zijn van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat
weg. Ze wonen daar met vier tot vijf samen en na zoveel tijd zijn het andere personen. Ze
zouden er ambtshalve ingeschreven moeten worden, maar dat gebeurt niet omdat men de
wissels gewoon niet kan bijhouden.
Of nog probeert men de ziekenfondsen, de sociale huisvestingsmaatschappij, het fonds voor
kinderbijslag, de sociale zekerheid of het OCMW op te lichten of om onrechtmatig
invaliditeitsuitkeringen te genieten.
Er wordt ook misbruik gemaakt van de constructie van de gezinshereniging. Marokkaanse
gezinnen laten de grootouders even inwonen bij de kinderen tot de controle voorbij is en
vertrekken na zes maanden terug naar MAROKKO. Als er later een gezondheidsprobleem
opduikt, dan komen de grootouders terug voor medische zorgen.
Wanneer de
kwartieragenten na de woonstinschrijving weer op controle gaan, dan krijgen ze te horen dat
de grootouders op reis zijn.
In een gelijkaardig scenario van gezinshereniging gebeurt het ook al eens dat de kinderen na
verloop van tijd teruggaan naar een (ander)(thuis)land en de grootouders achterblijven met als
gevolg dat de grootouders ten laste komen van de gemeenschap en een leefloon genieten.
In dezelfde constructie kan er sprake zijn van schijnsamenwoonst en schijnkinderen. Moeders
erkennen kinderen die niet van hen zijn. Of nog is er eerst de inschrijving van een baby
waarvan de moeder geen papieren heeft en dus probeert men eerst de baby in te schrijven en
dan kan de moeder zich inschrijven en daarna komt een papa zich inschrijven.
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98. Kwartieragenten getuigen over een frustratie inzake stedenbouw omdat zij in veel
gevallen misbruiken en overtredingen vaststellen en er toch mensen worden ingeschreven op
die adressen. De stadsdiensten zouden hierop niet adequaat reageren.
4.1.5.
-

Medewerkersgericht
Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie, kennis
en ondersteuning beschikken

99. De beleidsmedewerker stelt dat er vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe nota ook
strikte regels zullen gelden over onder andere het tijdstip van de controles, de uurvork tijdens
dewelke men moet langsgaan en over het aantal keer dat een woonstcontrole moet worden
uitgevoerd alvorens men een negatief advies mag geven. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin
om woonstcontroles bij werkende mensen uit te voeren tijdens de werkuren in de week.
De implementatie van de nieuwe dienstnota zou gepaard gaan met de nodige interne
opleidingen.
Met de nieuwe regeling zouden wijkagenten het werk ook aan een collega kunnen doorgeven,
bij afwezigheid bijvoorbeeld, en aldus zou de flexibiliteit verhogen.
De teamcoördinator uit CITY stelt dat de kwartieragenten werken in duo’s, als er iemand ziek
valt, dan moet de andere het overnemen. Maar als de ene met verlof is en de andere ziek valt,
blijft alles liggen. Het zou beter zijn als er een paar “reserveagenten” zouden zijn die kunnen
inspringen, maar er is sowieso volk tekort. Er komen ook weinig tot geen kandidaten af op
de openstaande functies.
Het meest ideale scenario zou zijn dat de eigen wijkagent de inschrijvingen van de burgers in
zijn wijk doet. Hij kent het reilen en zeilen in zijn wijk, ze kennen hun pappenheimers. Maar
dat is niet altijd haalbaar. Bij afwezigheden moeten collega’s inspringen.
De problematiek van de continuïteit in en de capaciteit voor de woonstcontroles wordt ook
aangekaart door de stadsambtenaar. Tot voor kort bleven aanvragen voor woonstcontroles
wel eens liggen in het bakje van de afwezige wijkinspecteur en dit zou onvoldoende worden
opgevolgd door de verantwoordelijken van sommige wijken. Het nieuwe systeem zou hieraan
moeten verhelpen omdat de aanvragen via een centraal systeem door de wijkteammanager
verdeeld en opgevolgd moeten worden.
100.Volgens de directeur hebben de medewerkers onvoldoende opleiding genoten.
De teamcoördinatoren stellen dat deze opleiding eerder oppervlakkig is.
Sommige kwartieragenten menen dat men geen opleiding moet krijgen om deze taak te
kunnen uitvoeren. Het samen met een oudere collega op dienst gaan, zou een goede manier
van werken zijn, maar dit is nu onmogelijk omdat er geen kandidaten zouden zijn om te
komen werken in de wijk en de overdracht dus niet kan plaatsgrijpen.
Volgens sommige kwartieragenten is de wijkwerking geen aantrekkelijke job en zouden
weinig mensen naar deze dienst willen komen. Er zouden ook te weinig mogelijkheden zijn
om uren te presteren en in het weekend te komen werken. Ze betreuren dat door budgettaire
beperkingen dit niet voldoende kan, terwijl dit voor ordediensten geen probleem is.
101.De beleidsmedewerker stelt dat de opleiding vooral op het terrein gebeurt tijdens het
inlopen, maar niet in een klaslokaal. Er is een peterschap voorzien gedurende minstens
20 dagen, al is dit in de praktijk niet overal het geval.
102.Teamcoördinatoren en kwartieragenten stellen dat ze in CITY vroeger het programma
BEAM hadden waarin bijvoorbeeld het gezinshoofd werd aangegeven. Dit was gemakkelijk,
nu met CRS ziet men niet meer wie met wie samenwoont. Vroeger bood dit programma ook
de mogelijkheid om te zien wie er ingeschreven was op een bepaald adres, nu niet meer.
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De stadsambtenaar stelt dat het beheerssysteem veranderd is en nu ‘CIPAL’ gebruikt wordt
omdat BEAM nooit een goedkeuring had verkregen en bovendien ook niet automatisch de
gegevens naar het RRN overbracht. Dit systeem had onder andere tot gevolg dat er
anomalieën zijn in de gegevens. Ondertussen is CIPAL in gebruik en is de woningkaart zoals
vroeger weer beschikbaar, ook voor de politie. In verband met de privacywetgeving was het
nodig om afgeleiden van de lokale bestanden te gaan ontwikkelen zodat de politie toch
toegang zou kunnen hebben (incl. wachtregister, asielzoekers). Het nieuwe systeem is in
voege sedert september 2011.
103.Volgens de teamcoördinatoren wordt de knowhow van de wijkagenten niet structureel
bijgehouden. Dit zorgt er dan ook voor dat er geen of slechts beperkte overdracht is naar
nieuwe wijkagenten, deze laatsten worden “voor de leeuwen geworpen”. De kwartieragent
heeft veel informatie, maar deze wordt niet bijgehouden in de afdeling.
Sommige kwartieragenten zeggen dat ze een boek hebben aangelegd met nuttige informatie
en stellen dat als dit niet zou mogen het niet meer werkbaar zou zijn.
104.Teamcoördinatoren hebben twijfels over de komende digitalisering, onder andere omdat
er te weinig pc’s zijn. Deze vernieuwing zal voor de oudere collega’s ook betekenen dat ze
meer op pc moeten werken en dat zal voor problemen zorgen.
Sommige kwartieragenten menen dat ze door het nieuwe systeem van werken nog meer tijd
aan de pc zullen moeten doorbrengen en ze intussen niet op het terrein kunnen zijn. Ze zullen
de formulieren immers uit het systeem moeten halen, afprinten en nadien terug de input van
de gegevens verzekeren.
105.De teamcoördinatoren stellen dat de kwartieragenten elke maand bijeenkomen voor
overleg. In de afdeling ZUID nemen minimum twee agenten deel aan dit overleg en in de
afdeling CENTRUM overlegt men per wijk.
Kwartieragenten bevestigen de overlegmomenten maar stellen zich de vraag of er wel iets
gedaan wordt met de problemen die ze aankaarten in verband met middelen, huisvesting, het
aantrekkelijk maken van de job, parkeerproblemen, computers, capaciteit, …
Ze betreuren ook de afwezigheid van overleg tussen de wijkteams omdat daar volgens hen
zinvolle uitwisseling van ervaringen en knowhow zou kunnen gebeuren.
-

Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in de
uitvoering van deze opdrachten

106.De directeur stelt in het algemeen tevreden te zijn over het werk van de wijkagenten zelf.
Er zijn nog verbeteringen mogelijk en o.m. de werklast kan nog beter verdeeld worden.
-

Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming zijn
met deze van de organisatie

107.De directeur stelt dat de overdracht van hoe de controles moeten worden uitgevoerd,
gebeurt per overlevering van wijkagent naar wijkagent. De wijze waarop gehandeld wordt op
het terrein is dan ook heel divers en de wijkagenten hanteren standaarden voor zichzelf die
evenwel niet gedeeld worden met alle wijkagenten uit de zone.
Hij is van mening dat het zeer moeilijk is om het werk te standaardiseren omdat de
woonstcontrole een persoonlijke inschatting blijft van de wijkagent.
De poging om een leidraad te ontwikkelen, is evenwel lopende en zal gelijklopend met de
introductie van de digitale werkwijze worden uitgerold.
108.Teamcoördinatoren getuigen over een individuele disfunctie van een wijkagent waarbij
40 personen werden ingeschreven op een adres waar slechts acht personen konden wonen. De
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wijkagent is daarvoor veroordeeld. Ze beweren dat dergelijk misbruik steeds zal uitkomen
door de waakzaamheid van de coördinatoren en geloven niet dat dit zich nu nog zou kunnen
voordoen.
Eigenaardig detail vinden ze het feit dat deze wijkagent, weliswaar in een andere afdeling,
wijkagent is gebleven.
109.Teamcoördinatoren zijn meestal tevreden over het uitgevoerde werk. In bepaalde teams
zijn evenwel veel oudere collega’s die niet zo gemakkelijk willen veranderen en daarvan
zouden ze wat meer flexibiliteit wensen.
5.

CONCLUSIE(S)

110.Het moment van de gesprekken in de politiezone ANTWERPEN viel tussen het oude en
het nieuwe systeem. Voor een aantal disfuncties is dan ook de verwachting dat het nieuwe,
geautomatiseerde systeem en de veranderde procedure oplossingen en/of verbeteringen zullen
bieden. Over de efficiëntie en de effectiviteit ervan konden in het bestek van dit onderzoek
onvoldoende gegevens worden verzameld om hierover uitspraken te kunnen doen. De
onderstaande conclusies hebben aldus betrekking op de situatie voor het in voege treden van
het nieuwe systeem. Aangezien het nieuwe systeem hoofdzakelijk de verbetering van het
heen en weer zenden van de correspondentie tussen de stadsdiensten en de politie door middel
van een digitale flux in het leven heeft geroepen, zullen een groot aantal conclusies die daarop
geen betrekking hebben evenwel geldig blijven.
5.1.

Overheidsgericht

111.De burger die in ANTWERPEN komt wonen, kan in gelijk welk district zijn
woonstverandering aangeven, want intern de stadsdiensten verstuurt men de aanvraag voor
woonstcontrole naar het juiste stadsdistrict. De stadsdienst vraagt aan de politie enkel om de
verhuizingen te controleren van personen die van buiten de stad in de stad komen wonen. De
stadsdienst vraagt geen woonstcontroles voor interne verhuizingen, tenzij de woningen op de
lijst van op te volgen panden staan of bij de ‘veelverhuizers’ die drie maanden na de
inschrijving opnieuw verhuizen. Men zou het ideaal vinden mocht iedereen gecontroleerd
worden, maar dit is volgens de respondenten niet te doen.
Gegeven de omvang van de stad ANTWERPEN zullen wijkagenten een groot deel van de
bevolking die “slechts” intern verhuist niet kennen via de woonstcontrole indien de burger
van de ene naar de andere wijk verhuist.
112.Op de uitvoeringstermijnen na, is gebleken dat de meerderheid van de opdrachten tot
tevredenheid van de bestuurlijke overheden wordt uitgevoerd. Dit resultaat is evenwel niet
het gevolg van een planmatige, doordachte aanpak maar wordt bereikt op een routinematige
wijze zonder structurele opvolging noch bijsturing vanwege de leiding van het korps.
113.De stadsdiensten verwachten een expliciete ‘ja’ of ‘nee’ vanwege de wijkagent over het
al of niet wonen van de burger op het aangegeven adres. In de praktijk zal een formulier
waarop de beslissing niet wordt vermeld, door de stadsdiensten ook eenvoudigweg worden
teruggezonden naar de politie. Hiermee wordt de feitelijkheid bevestigd dat de wijkagent
bijna een “bestuursbeslissing” moet nemen, terwijl dit wettelijk niet de bedoeling is.
De beslissing zal in de praktijk vrijwel steeds gevolgd worden door de stadsdiensten, al vallen
er een paar uitzonderingen te noteren waarbij de wijkagent ‘samenwonend’ vaststelt en de
stad ‘alleenstaand’ inschrijft.

26

114.Tijdens de woonstcontroles worden er vanuit de stad geen bijkomende opdrachten
gevraagd aan de wijkinspecteurs die verder gaan dan de loutere vaststelling of een bewoner al
dan niet op het aangegeven adres woont. Al is de stadsdienst in verband met de
huisnummering wel vragende partij om de panden door de wijkinspecteurs in kaart te laten
brengen.
Een groot aantal wijkinspecteurs meent dat ze toch verder moeten gaan bij de beoordeling van
de woonstcontrole. Zo vinden ze het belangrijk om ook na te gaan of het pand voldoende
veilig is, of de contractuele verplichtingen met de verhuurder in orde zijn, of het aantal
bewoners in verhouding is tot de infrastructuur, of het aantal gezinnen in de woning
overeenstemt met wat volgens het kadaster werd vergund, enz.
Hun mening verschilt hierin vrij grondig van die van de stadsdienst. Deze vindt dat dit te ver
gaat, omdat ze geen persoonlijke mening vragen van de wijkinspecteur over de
woonomstandigheden, maar dat het voldoende is dat ze zich beperken tot de vaststelling of
iemand er al of niet woont.
115.De uitvoeringstermijnen werden door de interne audit van 2011 geïdentificeerd als het
belangrijkste knelpunt. De termijn van acht dagen wordt als niet realistisch beschouwd en
door de politieambtenaren zou er na het in voege treden van het nieuwe systeem nog altijd een
maand moeten worden gehanteerd als uiterste termijn.
Met de nieuwe procedure en de digitalisering van de correspondentie zou het tijdverlies van 2
à 3 weken per aanvraag voor het verzenden van de stukken heen en terug zijn verminderd.
Op het moment van ons onderzoek ter plaatse rapporteerde de stadsdienst dat de
uitvoeringstermijnen gevoelig waren teruggelopen tot twee weken en minder en was men ook
zeer tevreden over het feit dat ook de achterstand wordt weggewerkt. Bovendien had men
ook de indruk dat de woonstcontroles beter aangestuurd worden.
De digitalisering van de correspondentie verdient zeker om als ‘good practice’ te worden
omschreven.
116.In dezelfde lijn kan melding worden gemaakt van het initiatief om woonstcontroles die
voor
andere
doeleinden
worden
gevraagd
(bijvoorbeeld
samenwoonst,
vreemdelingenwetgeving, …) te rationaliseren indien recentelijk een klassieke woonstcontrole
werd uitgevoerd. Het digitaal opvolgingssysteem laat toe om een onderzoeksresultaat van de
woonstcontrole binnen de maand te ‘hergebruiken’, tenzij een specifieke controle een hoger
detailniveau vereist.
117.Dat de politie de woonstcontroles uitvoert, is historisch gegroeid. Volgens de
verantwoordelijken is er gaandeweg overleg gegroeid. Sinds het in voege treden van de
nieuwe regeling is er ook meer per e-mail contact met het aanspreekpunt bij de politie, maar
er is evenwel geen structureel overleg op periodieke basis.
Teamcoördinatoren en wijkagenten stellen dat ze weinig tot geen overleg hebben met de
districtdiensten en er is gezien de grootte van de stadsdienst, met zijn verschillende districten,
ook geen zicht op de occasionele contacten tussen de politie in de commissariaten en de
ambtenaren in de districten.
Overleg zou nochtans de bestaande misverstanden kunnen wegwerken tussen de
politiemensen op het terrein en de stadsdiensten die voor een deel ook gebaseerd zijn op
verkeerde verwachtingen of ontbrekende informatie. Zoals daar zijn:
-

de meningsverschillen over het uitvoeren van bijkomende opdrachten tijdens de
woonstcontrole (supra);
de onduidelijkheid over het aantal keer dat moet worden langsgegaan voor een
woonstcontrole;
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-

-

-

de vraag of de identiteit van de persoon die zich ter plaatse voorstelt als de aanvrager
voor de woonstinschrijving moet worden gecontroleerd;
de nood aan overleg op de verschillende niveaus;
de communicatie over de redenen van bepaalde beslissingen vanwege de stadsdienst in
bepaalde dossiers. Politieambtenaren menen dat bepaalde beslissingen de sociale
fraude in de hand werken;
de afwezigheid van feedback op voorstellen en/of adviezen;
de door de burger verkeerd begrepen informatie die door loketbedienden wordt
gegeven over de termijn of de mogelijkheden voor de woonstcontrole op afspraak;
de redenen waarom EU-burgers onmiddellijk worden ingeschreven en de
woonstcontrole pas achteraf volgt;
het stopzetten van de woonstcontroles door de stadsdienst ‘EXTRA’ een tijdje
geleden;
de redenen waarom burgers met vragen over de woonstcontrole doorverwezen worden
naar de dienst klantenmanagement van de politie terwijl de stadsdienst zelf het
antwoord heeft of nog;
de meningsverschillen over de nood van het al of niet opvragen van een vonnis in de
gevallen van echtscheidingen wat de inschrijving van de kinderen betreft.

Heel wat van deze vaststellingen maakten ook reeds het voorwerp uit van de interne audit van
de stad ANTWERPEN van 2011.
118.Over ambtshalve schrappingen verschillen ook in deze zone de verwachtingen en
overtuigingen van de politie en de stad. Er zijn grote verschillen tussen de afdelingen en de
districten. Sommige afdelingen (bijvoorbeeld CITY) stellen nooit voorstellen tot ambtshalve
schrappingen in te dienen omdat men er dan gewoonweg veel te veel zou hebben, andere
afdelingen ontberen feedback over wat er met hun voorstellen gebeurt en in sommige
districten duurt het zes maanden vooraleer een schrapping wordt uitgevoerd, terwijl in andere
districten (i.c. CENTRUM) dit vrijwel onmiddellijk gebeurt. De frustratie langs de kant van
de politie zou kunnen worden bijgestuurd indien hierover duidelijk wordt overlegd en
gecommuniceerd tot op het uitvoerend niveau.
119.Maken we ten slotte nog melding van het feit dat de stadsambtenaren bij grote twijfel een
standpunt of onderzoek vragen vanwege de controledienst van de FOD Binnenlandse Zaken
die dan zelf een terreincontrole in ANTWERPEN komt uitvoeren.
5.2.

Burgergericht

120.De mate waarin de burger tevreden is, kan worden ingeschat op basis van occasionele
feedback vanwege de burger, voornamelijk over de timing, de ontevredenheid over een
ambtshalve inschrijving of schrapping. De op deze wijze verkregen feedback heeft meestal
betrekking op negatieve ervaringen en wat eventuele positieve ervaringen betreft, wordt
weinig automatische feedback verkregen. Feedback zou positief en proactief kunnen worden
gevraagd aan de burger.
121.In de PZ ANTWERPEN zijn er twee diensten die eventuele klachten zullen behandelen.
Enerzijds de DIT en anderzijds de dienst ‘klantenmanagement’. Beide diensten zouden niet
van elkaars dossiers op de hoogte zijn, maar de teammanager verneemt van beide diensten
welke problemen er zijn en heeft zo zicht op zaken.
Klachten komen ook terecht bij de ombudsdienst van de stad ANTWERPEN.
De klachten gaan meestal over de uitvoeringstermijnen, al werden er bij het Vast Comité P
ook klachten aangemeld over de attitude van de politieambtenaar: in enkele gevallen over een
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agressieve houding, een keer over een racistische, en een paar keer over een apathische of
vooringenomen houding. De strafonderzoeken hadden betrekking op de verkoop van
postbusadressen en fictieve inschrijvingen. Deze laatste klachten mogen niet worden
genegeerd, maar zijn in verhouding tot het aantal uitgevoerde woonstcontroles voor deze
grootstad wel relatief te noemen.
122.De korpsleiding heeft kennis van maar weinig structureel zicht op de wijze waarop de
wijkinspecteurs tijdens de woonstcontrole voldoende transparant en met respect voor de
privacy hun taak uitvoeren. Er is in het domein van de woonstcontrole een dunne lijn tussen
wat noodzakelijk gecontroleerd moet worden en het schenden van de privacy van de burger.
Er is een algemene consensus over het feit dat de politieambtenaar de woning moet kunnen
betreden om de woonstcontrole uit te voeren en dat hij in een negatief geval ook negatief zal
adviseren wat de woonstcontrole betreft. Sommige wijkagenten zijn evenwel van mening dat
ze niet steeds de woning binnen moeten gaan om een positieve woonstcontrole te adviseren.
In sommige situaties controleren wijkagenten heel grondig en verifiëren: vuile was, afval in
de vuilnisbak, tandenborstel, handdoeken in de badkamer, aanwezige kleding, eten in de
koelkast, facturen van nutsbedrijven, enz.
123.Omtrent het verstrekken van bijkomende informatie aan de burger heeft de stad geen
verwachtingen ten opzichte van de politie en verschillen de werkwijzen onder de wijkagenten.
Sommigen geven geen informatie, anderen enkel indien de burger erom vraagt en nog
anderen verstrekken uit eigen beweging informatie over bijvoorbeeld contactmogelijkheden
met de politie of preventietips voor de woning.
5.3.

Samenlevingsgericht

124.De verantwoordelijken van de stadsdienst, de leiding en de wijkinspecteurs vinden het
interessant dat de politie de woonstcontroles blijft uitvoeren. Het is een unieke gelegenheid
om contact te kunnen hebben met alle bewoners in de wijk en het contactmoment is ook
belangrijk om politionele informatie in te zamelen.
Binnen de zone is er geen bewijs dat er een mechanisme in plaats is gesteld om de verworven
kennis over de bevolking te delen met de collega’s. Op het opstellen van enkele RIR’s of
RAR’s na, is er evenwel geen structuur om informatie over de bevolking langdurig
consulteerbaar te houden voor bestaande of later toetredende collega’s. Het verloop aan
medewerkers zorgt voor bijkomende moeilijkheden in dit verband.
Bovendien worden in ANTWERPEN enkel de inkomende verhuizingen en niet de interne
verhuizingen binnen de stad gecontroleerd, waardoor er slechts een beperkt overzicht is.
Dit geheel valt merkwaardig te noemen omdat net de kennis van de bevolking voor alle
partijen het argument bij uitstek blijkt om deze taak maatschappelijk als een politietaak te
blijven beschouwen.
125.Alhoewel sommige wijkagenten zich dagelijks uitsluitend van deze taak kwijten, is er op
geen enkel niveau (beleid, coördinator, terreinwerker) een concrete inschatting van welke
werklast gepaard gaat met de woonstcontroles en kan dus bijgevolg niet worden aangegeven
of deze taak in een evenwichtige verhouding staat ten opzichte van andere (kern)taken. De
directeur voor de wijkpolitie schat dit op ongeveer 60 FTE voor de zone.
126.De verantwoordelijken van de stadsdienst en leden van de politiediensten in
ANTWERPEN ontbreekt het aan duidelijkheid en betere richtlijnen over:
-

de te hanteren werkwijze voor kraakpanden;
totaal onbewoonbare panden en de mogelijkheid om er ingeschreven te worden;
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-

het noodzakelijke aantal vierkante meter per persoon om over een woonst te kunnen
spreken;
het feit dat burgers een onbeperkt aantal (malafide) pogingen mogen ondernemen om
ingeschreven te geraken of nog;
de mogelijkheid om informatie te bekomen van energiemaatschappijen.

127.De coördinatoren getuigen over de noodzaak om persoonsgegevens bij te houden over de
bewoners en stellen dat privacygegevens niet mogen worden bijgehouden, maar als iemand
zijn telefoonnummer geeft, dan zullen ze dat wel bijhouden. Zo houdt men bijvoorbeeld een
kopie van het aanvraagformulier bij of worden de gegevens zoals bijvoorbeeld
telefoonnummers in ISLP bewaard.
Het bijhouden van deze gegevens kan voor de politiediensten bijzonder nuttig zijn maar dient
wel te gebeuren conform de privacywetgeving. De actuele werkwijze blijft hieromtrent
vragen oproepen.
5.4.

Resultaatgericht

128.Er worden door de korpsleiding geen concrete, meetbare doelen nagestreefd of opgevolgd
in de zone en de tijdsbesteding kan globaal moeilijk worden ingeschat. De leiding schat dat
woonstcontroles 50% van de tijd van de wijkagent innemen en getuigt over het feit dat er
soms wanverhoudingen zijn in de werklast tussen de afdelingen. Het aantal wijkagenten werd
bepaald per aantal inwoners, maar in ANTWERPEN verhuizen inwoners van bepaalde wijken
duidelijk veel frequenter dan die van andere wijken. Zo zou statistisch gezien iedereen
eenmaal per jaar verhuizen in ANTWERPEN CITY.
129.Ook de interne audit van 2011 kwam tot de vaststelling dat er inzake interne controle en
risicobeheersing nog niets op punt staat in de zone.
130.De werkwijze inzake het controleren van de ANG voorafgaandelijk aan de
woonstcontroles verschilt per afdeling, soms doet de teamleider dit, soms de wijkagent zelf en
soms worden ze systematisch niet uitgevoerd wegens tijdsgebrek. Soms wordt de opzoeking
en uitvoering van seiningen aan een andere dienst voorbehouden en is er ook een dienst
kantschriften die de mensen uitnodigt op het politiekantoor. Als deze personen niet komen
opdagen, dan blijven ze geseind staan en wordt de woonstcontrole gewoon uitgevoerd.
Bepaalde teamcoördinatoren stellen dat seiningen eerst moeten worden uitgevoerd vooraleer
de woonstcontrole mag worden uitgevoerd. Goed wetende dat men de woonstinschrijving
niet mag laten afhangen van een andere politionele taak, doet men dit toch omdat de ervaring
leert dat men die burgers anders nooit meer zal terugzien. Sommigen zijn van mening dat er
geen reglementaire verplichting bestaat om iemand in de ANG te controleren.
131.Voor meer dan de helft van de personen vinden we op basis van de ons beschikbare
gegevens geen opzoeking in de ANG. 3 van de niet-gecontroleerde gezinshoofden werden
ingeschreven op een adres met postcode 2060, ANTWERPEN-NOORD of CITY. CITY
wordt gekenmerkt door inschrijvingen van mensen van allerlei nationaliteiten. Deze 23
gezinshoofden hebben 11 verschillende nationaliteiten, waarvan slechts vijf personen de
Belgische nationaliteit bezitten. Ook bij de inschrijvingen met postcode 2000 moeten we
vaststellen dat er nauwelijks ANG-controle is. Maar ook hier stellen we vast dat op 26
inschrijvingen slechts twee gezinshoofden de Belgische nationaliteit hebben.
Voor de politiezone ANTWERPEN vinden we nog 15 openstaande niet-permanente
maatregelen voor 10 verschillende personen. Vijf van deze personen schreven zich in op het
adres van het OCMW, Lange Gasthuisstraat te 2000 ANTWERPEN. Voor deze personen
staat het ‘opzoeken van de verblijfplaats’ open en voor één van deze vijf moeten ook nog
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twee rijverboden worden betekend.
De overige nog openstaande niet-permanente maatregelen betreffen vier gerechtelijke
betekeningen voor een persoon, drie personen waarvoor de verblijfplaats moet worden
opgezocht en de informatie over een voorwaardelijke invrijheidstelling.
132.Het detecteren van fraudegevallen of pogingen daartoe is dagelijkse kost maar het
ontbreekt aan tijd en mogelijkheden om er grondig onderzoek naar te voeren.
De fenomenen zijn bekend bij de stadsambtenaren die stellen dat bepaalde situaties niet altijd
illegaal zijn, maar dat de mensen handig gebruik maken van leemtes in de wetgeving.
5.5.

Medewerkersgericht

133.De leiding is in het algemeen tevreden over het werk van de wijkagenten, al zijn er nog
verbeteringen mogelijk en kan o.m. de werklast nog beter verdeeld worden en mogen oudere
collega’s wat meer flexibel zijn en met veranderingen mee evolueren.
134.Volgens de leiding hebben de medewerkers onvoldoende opleiding genoten of is de
opleiding eerder oppervlakkig. Sommige kwartieragenten stellen daarentegen dat men geen
opleiding moet krijgen om deze taak te kunnen uitvoeren. Het samen met een oudere collega
op dienst gaan, zou een goede manier van werken zijn, maar dit is nu onmogelijk omdat er
geen kandidaten zouden zijn voor de wijkwerking en de overdracht dus niet kan plaatsgrijpen.
De overdracht per overlevering zorgt er evenwel voor dat de werkwijze op het terrein
daardoor heel divers is en de wijkagenten voor zichzelf standaarden hanteren die niet gedeeld
worden met alle wijkagenten uit de zone.
135.Volgens sommige kwartieragenten zou de wijkwerking geen aantrekkelijke job zijn
omdat er onder andere te weinig mogelijkheden zijn om uren te presteren en in het weekend te
komen werken wegens budgettaire beperkingen.
136.Elke maand zijn er overlegmomenten met de medewerkers maar deze stellen zich de
vraag of er wel iets gedaan wordt met de problemen die ze aankaarten in verband met
middelen, huisvesting, het aantrekkelijk maken van de job, parkeerproblemen, computers,
capaciteit, enz.
Ze betreuren ook de afwezigheid van overleg tussen de wijkteams omdat daar volgens hen
een zinvolle uitwisseling van ervaringen en knowhow zou kunnen gebeuren.
5.6.

Algemene bedenkingen van de politiezone ANTWERPEN

137.De in het onderzoek betrokken politiezones kregen de mogelijkheid om op het
ontwerprapport voor hun politiezone bedenkingen en aanvullingen te formuleren.
HCP MUYTERS maakte deze voor de politiezone ANTWERPEN over (bijlage 5).
138.Zoals reeds vermeld in het rapport, vond de terreinfase in de politiezone ANTWERPEN
plaats in een transitieperiode. De politiezone voerde een nieuwe procedure inzake
woonstcontroles in. In haar nota verwijst de politiezone ANTWERPEN naar deze nieuwe
procedure voor woonstonderzoeken. De korpsleiding verduidelijkt hoe deze nieuwe
procedure verloopt, hoe het overleg met de bevolkingsdienst verloopt en welke de procedure
is voor ambtelijke schrappingen en inschrijvingen in rusthuizen.
Betreffende de
vaststellingen rond ANG-controle verduidelijkt de politiezone verder dat deze nieuwe
procedure voorziet dat de ANG-controle korpsbreed door het wijkinformatiekruispunt van
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elke afdeling gebeurt.
opgesteld.

Ook wat de uitvoering van seiningen betreft, werden richtlijnen

139.De korpsleiding bevestigt enkele conclusies van het onderzoek in ANTWERPEN. Deze
gaan over de legitimatie van de politieambtenaar bij de burger, het sterke verschil in werkdruk
inzake woonstonderzoeken tussen de verschillende afdelingen van de politiezone, het
ontbreken van een geformaliseerd overleg tussen de wijkagenten en de andere diensten binnen
de vernieuwde wijkwerking en het niet structureel en geautomatiseerd bijhouden van de
informatie waarover de wijkagent beschikt. Elk van deze vaststellingen wordt door de
korpsleiding in de nota verduidelijkt, gecontextualiseerd en lopende projecten worden
toegelicht.
140.De korpsleiding van de politiezone ANTWERPEN formuleert als slotbedenking of “het
uitvoeren van een woonstonderzoek wel een taak is voor politie en veeleer niet door de stad
dient te worden uitgevoerd.”
6.

BIJLAGEN

-

Bijlage 1: Formulier aanvraag woonstinschrijving
Bijlage 2: Formulier woonstcontrole
Bijlage 3: Enquêteformulier bevraging burgers
Bijlage 4: Statistische analyse van de resultaten uit de enquête
Bijlage 5: Nota politiezone ANTWERPEN met opmerkingen op ontwerpverslag
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BIJLAGE 4

POLITIEZONE ANTWERPEN (5345)
1.

Steekproef
-

Aantal getrokken gezinshoofden: 125
Aantal verstuurde vragenlijsten aan gezinshoofden: 114
Er werden 14 adressen geïdentificeerd als zijnde een OCMW-adres.
De getrokken inschrijvingen komen uit de periode 7/03/2012 - 16/03/2012.

Leeftijdsverdeling

Postcodes
Verdeling van de steekproef over de gemeenten
Aantal
2000 (Antw 1)
2018 (Antw 7),
2020 (Antw 2)
2050 (Antw 5)
2060 (Antw 6)
2100 (Deurne)
2140 (Borgerhout)
2170 (Merksem)
2180 (Ekeren)
2610 (Wilrijk)
2660 (Hoboken)
Totaal

37
24
4
3
26
12
6
4
3
3
3

%
29,6
19,2
3,2
2,4
20,8
9,6
4,8
3,2
2,4
2,4
2,4

125

100,0
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Nationaliteiten
land

Aantal

%

Duitsland

2

1,6

Bulgarije

6

4,8

Spanje

6

4,8

Finland

1

,8

Frankrijk

3

2,4

Verenigd Koninkrijk

5

4,0

Griekenland

3

2,4

Hongarije

4

3,2

Polen

9

7,2

Portugal

7

5,6

Roemenië

3

2,4

Zweden

2

1,6

Italië

1

,8

29

23,2

Letland

1

,8

Litouwen

2

1,6

Tsjechische Republiek

1

,8

34

27,2

Congo (Kinshasa; ex-Zaïre)

1

,8

Ethiopië

1

,8

Algerije

1

,8

Marokko

1

,8

vluchteling van Russische afkomst

1

,8

vluchteling van Ethiopische afkomst

1

,8

125

100,0

Nederland

België

Totaal
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Nationaliteit per postcode
Postcode
2000

2018

2020

2050

2060

2100

Totaal
2140

2170

2180

2610

2660

Duitsland

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Bulgarije

1

1

0

0

1

2

0

1

0

0

0

6

Spanje

1

1

1

0

2

0

1

0

0

0

0

6

Finland

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Frankrijk

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Verenigd
Koninkrijk

2

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

5

Griekenland

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Hongarije

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Polen

1

2

0

0

3

1

0

1

0

0

1

9

Portugal

2

2

0

0

2

0

1

0

0

0

0

7

Roemenië

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

3

Zweden

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Italië

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Nederland

8

4

1

0

7

3

1

1

2

1

1

29

Letland

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Litouwen

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

Tsjechische
Republiek

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

België

13

4

1

0

6

6

3

0

0

1

0
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Congo
(Kinshasa;
ex-Zaïre)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Ethiopië

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Algerije

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Marokko

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

vluchteling
van
Russische
afkomst

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

vluchteling
van
Ethiopische
afkomst

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

37

24

4

3

26

12

6

4

3

3

3

125
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Verhuisfrequentie
Aantal verhuizingen

aantal

1

92

73,6

2

19

15,2

3

6

4,8

4

5

4,0

5

3

2,4

125

100,0

Totaal

2.

%

Antwoorden

Er werden 114 vragenlijsten verstuurd en we ontvingen 30 antwoorden = 26,3%.
Soort woning
Soort woning

Aantal

%

huis

3

10,0

appartement/studio

24

80,0

kamer/studentenkot

3

10,0

30

100,0

Totaal

Naam op de deurbel
Naam op deur of bel

Aantal

Ja

%
23

76,7

Neen

6

20,0

BLANCO

1

3,3

30

100,0

Totaal

Controle gekregen van een andere dienst dan de politie?
Aantal
ja

%
7

23,3

neen

23

76,7

Totaal

30

100,0

47

Contact met de politie - hoe probeerde de politie de burger te bereiken?
Aantal
Gewone brief + uitnodiging

1

Onaangekondigd bezoek

21

Uitnodiging + onaangekondigd bezoek

1

Ik weet het niet/ blanco

7

Bijkomende opmerkingen die werden vermeld:
- nog niet geweest
- toen de politie kwam was ik niet thuis - brief gekregen.
Kwam de politie langs?
22 van de 30 mensen antwoordden dat er bij hen thuis langsgekomen is, wat overeenkomt met
het aantal personen die stellen dat er een onverwacht thuisbezoek is geweest.
Kwam de politiemedewerker persoonlijk langs?

Aantal
ja

%
22

73,3

neen

6

20,0

BLANCO

2

6,7

30

100,0

Totaal

Postcodes waar de politiemedewerker persoonlijk langskwam

postcode

ja

neen

BLANCO

Totaal

2000

1

4

0

5

2018

3

1

0

4

2020

1

0

0

1

2060

7

1

1

9

2100

3

0

1

4

2140

3

0

0

3

2170

1

0

0

1

2180

1

0

0

1

2610

2

0

0

2

22

6

2

30

Totaal

48

Hoeveel keer kwam de politie thuis?
Aantal keer langsgekomen

Aantal

%
5

16,7

0

3

10,0

1

16

53,3

2

4

13,3

3

1

3,3

problemen met buren, maar

1

3,3

30

100,0

nu gedaan
Totaal

Dag van het bezoek
Aantal

%
1

3,3

MA

2

6,7

DI

4

13,3

WO

2

6,7

DO

3

10,0

VR

1

3,3

ZA

1

3,3

ZO

1

3,3

Neen

3

10,0

10

33,3

2

6,7

30

100,0

BLANCO
Meerdere antwoorden
Totaal

49

Tijdstippen van het bezoek
Uren

aantal

%
14

46,7

08:20

1

3,3

10

1

3,3

13:30

1

3,3

14:30

1

3,3

15

2

6,7

15-16

1

3,3

16

1

3,3

18

1

3,3

18:30

1

3,3

19

3

10,0

9

2

6,7

9-10

1

3,3

30

100,0

Totaal

Legitimatie politie
Aantal
18
1
2
1
2

Uniform
Dienstkaart
Uniform + dienstkaart
Uniform + intercom
Was niet thuis
Kende men deze persoon al?
Aantal
Als wijkagent

%
13

43,3

2

6,7

10

33,3

BLANCO

4

13,3

Meerdere

1

3,3

30

100,0

Andere
Ik kende die niet

antwoorden
Totaal

50

Kwam de politie-inspecteur de woning binnen? + vroeg deze de toestemming?
Aantal
Ja

%
18

60,0

Neen

7

23,3

Ik weet het niet meer

1

3,3

BLANCO

4

13,3

30

100,0

Totaal

Werd door de burger de toestemming gegeven tot het binnenkomen van de woning?
Aantal
ja

%
22

73,3

neen

1

3,3

Ik weet het niet meer

1

3,3

BLANCO

6

20,0

30

100,0

Totaal

Bezochte vertrekken
Keuken
Slaapkamer
Woonkamer
Badkamer
Geen
Blanco

Aantal
6
7
17
2
5
7

Welke documenten werden gevraagd?

Huurcontract
ID-kaart
Brief gemeentehuis
Geen

Aantal
9
4
2
10

Welke vragen werden gesteld?

Werkgerelateerd
School van de kinderen
Relatie tegenover
huisgenoten
Gekend bij politie/justitie
Geen

Aantal
9
3
6
1
8

51

Werd verwezen naar andere verplichtingen?
Aantal
1
21

Regelgeving alarm
Neen

Werd aan de burger informatie gegeven tijdens de controle?
Aantal
7
1
3
13

Politiezone
Inbraakpreventie
Gemeentediensten
Neen
Tevredenheid

../10
7
5,91
8,86
9,36
8,45
8,82
8,67

bezoek vrij snel na melding adreswijziging
bezoek op een tijdstip dat paste
reden van bezoek duidelijk
politiemedewerker was beleefd
politiemedewerker was discreet
politiemedewerker gaf duidelijke en correcte informatie
politiemedewerker stond open voor vragen

ANG

Aard opzoeking

Aantal personen

%

Geen

60

53%

ANG

41

36%

RRN

5

4%

> 30d

8

7%

Totaal

114

100%

Database klachten VCP
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013* Totaal

Attitude van de
persoon

1

0

0

1

0

2

1

2

0

0

0

7

Integriteit

0

1

3

0

1

0

0

1

0

1

0

7

Uitvoeren taak

14

8

9

18

11

7

3

7

5

2

3

87

Totaal

15

9

12

19

12

9

4

10

5

3

3

101

* Gekende dossiers eind mei 2013.
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BIJLAGE 11/03 - POLITIEZONE ARLON-ATTERTMARTELANGE-HABAY

1.

OPDRACHT

1. Een globaal beeld krijgen van de wijze waarop de politiediensten hun controletaak
voorafgaandelijk aan de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister,
een verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen, uitoefenen.
2.

PROBLEEMSTELLING

2. Er werden verscheidene klachten geregistreerd over de manier waarop de
politiediensten onderzoeken ingevolge een vraag tot domiciliëring hadden gevoerd.
Bijgevolg werd beslist om een toezichtsonderzoek te openen naar de wijze waarop deze
aan de politiediensten toevertrouwde taak concreet uitgeoefend werd in een steekproef
van twaalf politiezones.
3. In eerste instantie werd informatie over de betrokken politiezones ingewonnen via
raadpleging van de korpschefs, een steekproef uit het rijksregister (RRN), de analyse van
gegevens uit de algemene nationale gegevensbank (ANG) en de te nemen maatregelen,
de resultaten van een peiling bij de bevolking en de dossiers vervat in de database van het
Vast Comité P (VCP).
4. In tweede instantie werd een terreinfase georganiseerd, waarin gesprekken
plaatsvonden met de korpschef en/of de coördinator wijkwerking van de politiezone, een
focusgroep van wijkagenten en het hoofd van de dienst bevolking van de gemeenten die
tot de politiezone behoren.
5. Daarna werd een ontwerpverslag opgesteld waarin alle informatie, vaststellingen,
resultaten en conclusies verwerkt zijn. Dat verslag werd overgemaakt aan de korpschef
van de politiezone ARLON-ATTERT-MARTELANGE-HABAY zodat hij eventuele
opmerkingen daaromtrent kon formuleren. Relevante informatie die ons bezorgd werd,
werd in dit verslag opgenomen.

1

3.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

3.1. Gesprek met de korpschef en de verantwoordelijke wijkwerking
6. Op 31 januari 2013 hadden wij een ontmoeting met de verantwoordelijke
wijkwerking van ARLON, commissaris van politie (CP) REMACLE, die door de
waarnemend korpschef aangeduid was om onze vragen te beantwoorden. CP REMACLE
vertelde ons meteen dat er geen verantwoordelijke wijkwerking voor de ganse
politiezone was en dat de antwoorden die hij ons zou geven enkel golden voor de
gemeente ARLON.
7. Na kennis te hebben genomen van het tussentijds verslag, wenste de korpschef te
verduidelijken dat hij gekozen had voor een zekere decentralisatie ter zake. Elke
postoverste is verantwoordelijk voor het aspect wijkwerking op het grondgebied van
“zijn” gemeente, met inbegrip van de problematiek van de domiciliëringen, in
partnerschap met het gemeentebestuur, wetende dat de postoversten de rechtstreekse
gesprekspartners van de burgemeesters zijn. De korpschef behoudt echter een duidelijk
zicht op wat er in de diverse posten ter zake gebeurt omdat hij de maandelijkse
vergaderingen van de postoversten bijwoont.
8. De politiezone beslaat het grondgebied van vier gemeenten, met name ARLON,
ATTERT, MARTELANGE en HABAY en beschikt over 11 wijkagenten waarvan er één
die functie halftijds vervult.
9. We hebben met onze gesprekspartner een reeks domeinen besproken die verband
houden met de problematiek van de domiciliëringen. De antwoorden die hij ons
meegedeeld heeft, worden besproken in punt 4 infra.
3.2. Gesprek met de wijkagenten
10. Op 28 maart 2013 hadden wij een ontmoeting met een focusgroep bestaande uit
wijkagenten afkomstig uit de wijkcommissariaten van de vier gemeenten die de
politiezone vormen. In twee posten vervullen de wijkagenten uitsluitend deze opdracht,
terwijl in de twee andere posten, die kleiner zijn, de politieambtenaren meer polyvalent
zijn: de wijkagenten doen ook interventies en de politieambtenaren uit de
interventiediensten nemen deel aan opdrachten gebonden aan de wijkwerking. Hun
meningen en beschouwingen over de problematiek uit ons onderzoek komen aan bod in
punt 4 infra.
3.3. Gesprek met de verantwoordelijken van de dienst bevolking van de gemeenten
die de PZ ARLON-ATTERT-MARTELANGE-HABAY vormen
11. Op 28 mei 2013 hadden wij eerst een gesprek met mevrouw RAUSCH,
verantwoordelijke van de dienst bevolking van HABAY, daarna met mevrouw TESCH
en de heer CLAUDE van de dienst bevolking van ATTERT. Op 20 juni 2013 spraken wij
met de dames LAUREYSSENS en JANSSENS van de dienst bevolking van
MARTELANGE. Op 9 juli 2013 hadden wij een ontmoeting met mevrouw BODART en
de heer HUBERT, respectievelijk verantwoordelijke van de dienst vreemdelingenzaken
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en verantwoordelijke van de dienst bevolking van ARLON. Het verslag van deze
gesprekken is opgenomen onder punt 4 infra.
4.

ANALYSE

4.1. Gegevens voorafgaandelijk aan de terreinfase
12. De cijfergegevens die vergaard werden voorafgaandelijk aan de terreinfase
(cf. paragraaf 3 supra) zijn weergegeven in bijlage 1 bij dit verslag.
4.2. Terreinfase
4.2.1.
-

Overheidsgericht

Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?

13. In alle gemeenten wordt de nadruk gelegd op rechtstreekse, telefonisch of face to
face, en punctuele contacten tussen de wijkagenten en de verantwoordelijken van de
dienst bevolking. Aangezien dit niet als een behoefte wordt aangevoeld, organiseert geen
enkele gemeente periodieke vergaderingen met de wijkagenten. Wat de kennis van de
noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid over het algemeen betreft, is
het een algemeen aanvaard gegeven dat zij slaan op de snelheid waarmee een advies
ingediend wordt dat gebaseerd is op een objectief onderzoek naar het daadwerkelijk
verblijf op het adres van inschrijving. Eventuele specifieke noden of verwachtingen
worden rechtstreeks aan de betrokken wijkagent gemeld. De verantwoordelijke van de
dienst vreemdelingenzaken van een gemeente verwijst naar vrij frequente contacten en
uitte de nood aan een ontmoeting met alle wijkagenten om sommige vragen uit te
spreken of bepaalde procedures aan te snijden. Ze verduidelijkt dat de commissaris van
politie die verantwoordelijk is voor de wijkwerking in “haar” gemeente zich bewust is
van deze nood. Ze voegt eraan toe dat de Dienst Vreemdelingenzaken opleidingen
organiseert voor politieambtenaren. Dit werd ter kennis gebracht van de
politieverantwoordelijken, maar ze weet niet of er wijkagenten ingeschreven zijn voor
die opleidingen.
14. In twee gemeenten gaat een personeelslid van het plaatselijke commissariaat elke dag
de briefwisseling halen die bestemd is voor de politie, waaronder de vragen om
woonstcontrole. De afgeronde onderzoeken worden op dezelfde manier aan de gemeente
bezorgd. Er is geen termijn bepaald waarbinnen de adviezen afgeleverd dienen te
worden, maar in een van beide gemeenten wordt een week, maximum 15 dagen als een
redelijke termijn beschouwd door de verantwoordelijke van de dienst bevolking. Deze
termijn wordt doorgaans gehaald maar na een maand wordt een automatische rappel
gestuurd, in de vorm van de overmaking van een kopie van de aanvankelijke vraag. In
diezelfde gemeente bedraagt de termijn voor de onderzoeken naar “vreemdelingen”
gemiddeld een week. Er is geen rappel voorzien, tenzij de persoon van zich laat horen. In
de tweede gemeente wordt het advies gewoonlijk overgemaakt nog voor de wettelijke
termijn van 8 dagen verstreken is en zijn er nog nooit rappels verstuurd. Bij
twijfelgevallen of verdachte dossiers wordt daar in beide gemeenten de aandacht van de
wijkagent op getrokken, meer bepaald wanneer er meer dan twee gezinnen ingeschreven
zijn op het bewuste adres. In een derde gemeente gaat iemand de briefwisseling die voor
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de politie bestemd is eenmaal per week halen, maar wanneer er veel post is, gebeurt dit
vaker. Er wordt tevens op gewezen dat in dringende gevallen de vraag om onderzoek
naar de politiepost gefaxt wordt. Zodra de vraag om onderzoek in het bezit is van de
wijkagent, wordt binnen de 10 dagen een advies overgemaakt. Er zijn geen rappels
voorzien want een politieambtenaar die een probleem zou ondervinden, zou dat melden.
Als de vraag dan toch in herinnering zou moeten worden gebracht, zou dit op informele
wijze en per telefoon gebeuren. In de vierde gemeente bevindt het politiekantoor zich
recht tegenover het kantoor van de verantwoordelijken van de dienst bevolking. De
vragen om woonstcontrole worden dus rechtstreeks gegeven en teruggegeven. Er is geen
termijn voorgeschreven maar de wettelijke termijn van 8 dagen wordt als te kort
beschouwd. Twee tot drie weken wordt als een aanvaardbare termijn ervaren. Rappels
zijn zeldzaam want de contacten verlopen rechtstreeks en eventuele problemen worden
rechtstreeks aan de bevoegde of betrokken persoon gemeld.
15. Elke gemeente gebruikt voorgedrukte formulieren waarop gegevens ingevuld worden,
zoals de persoonsgegevens van de aanvrager, een gsm-nummer waarop die persoon
gecontacteerd kan worden alsook eventuele uren waarop de betrokkene beschikbaar is,
die geenszins bindend zijn en die dus niet impliceren dat er een afspraak moet worden
gemaakt.
16. Elk commissariaat beheert dus op autonome wijze zowel de woonstcontroles als de
contacten met de verantwoordelijke van de dienst bevolking, wat zorgt voor een zekere
tijdwinst in de afhandeling van de vragen om advies.
17. Wat de vragen om domiciliëring bij de OCMW’s betreft, beslist in de vier gemeenten
het gemeentebestuur over de inschrijving op basis van een maatschappelijk onderzoek en
wordt er geen woonstcontrole gevraagd aan de wijkagent. De wijkagenten vinden dit
logisch aangezien de persoon, per definitie, niet werkelijk op het aangegeven adres
verblijft. Aan de politie wordt echter geen informatie bezorgd over de inschrijvingen op
een referentieadres bij het OCMW. Volgens de verantwoordelijke wijkwerking die wij
ontmoet hebben, levert dat grote problemen op want het zou kunnen voorvallen dat
“zware” misdadigers ingeschreven worden op een referentieadres zonder dat de politie
daarvan in kennis wordt gesteld.
18. De vragen om woonstcontrole in de gevangenis van ARLON maken het voorwerp uit
van een klassieke vraag om advies die aan de wijkagent wordt overgemaakt. De
verantwoordelijke van de dienst bevolking denkt dat de wijkagent werkelijk naar de
gevangenis gaat omdat de handtekening van de gevangenisdirecteur op het formulier
staat. Er wordt verduidelijkt dat personen die in voorarrest zitten in de gevangenis niet op
het adres van de gevangenis ingeschreven worden. Wanneer de wijkagent contact
opneemt met de gevangenisdirecteur, stelt deze laatste hem in kennis van de nieuwe
voorarresten.
19. De vragen om woonstcontrole in rusthuizen maken het voorwerp uit van een
klassieke vraag om advies aan de wijkagent in drie gemeenten. De wijkagenten
ontmoeten de aanvrager ter plaatse of hebben, telefonisch of persoonlijk, contact met de
verantwoordelijke van het rusthuis om na te gaan of de persoon daar effectief verblijft. In
de vierde gemeente gebeuren de domiciliëringen op basis van een lijst toegezonden door
de directeur van het bejaardentehuis of na bevestiging door deze laatste van de
aanwezigheid van een persoon in zijn tehuis, en dit zonder tussenkomst van de wijkagent.
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20. In een van de gemeenten vangt een vzw mensen in moeilijkheden op. Het gebeurt dat
personen vragen om er te worden ingeschreven. Deze vraag maakt dan het voorwerp uit
van een klassieke vraag om controle gericht aan de wijkagent, nadat de vzw haar akkoord
heeft verleend aan de domiciliëring.
21. Iemand is ingeschreven op een camping gelegen op het grondgebied van een van de
gemeenten uit de politiezone ingevolge een positief advies uitgebracht door de wijkagent
in het kader van een klassieke vraag om woonstcontrole vanwege de gemeente.
22. Het gebeurt, meer of minder vaak al naar gelang van de gemeente, dat wijkagenten
voorstellen om iemand ambtshalve in te schrijven of te schrappen op basis van
vaststellingen gedaan in het kader van hun wijkwerk. De voorstellen tot ambtshalve
schrappingen, die meestal gevolgd worden door de gemeente, zijn voldoende
gemotiveerd om er een beslissing op te kunnen steunen. Voorstellen tot ambtshalve
inschrijving zijn daarentegen veel zeldzamer. Een van de wijkagenten wees er trouwens
op dat hij deze functie al meer dan tien jaar uitoefent en dat hij pas een maand voor onze
komst vernomen had dat hij aan de gemeente kon vragen om iemand ambtshalve in te
schrijven op een adres. In 2012 werden 146 voorstellen tot ambtshalve schrapping
ingediend bij de dienst bevolking van de gemeente ARLON. Voor de andere gemeenten
werden ons geen cijfers meegedeeld.
-

Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?

23. Er zijn geen richtlijnen of specifieke vragen van de overheid in verband met de wijze
waarop de opdracht moet worden uitgevoerd. De verantwoordelijken van de dienst
bevolking van de vier gemeenten verduidelijken niet hoe de wijkagent zijn onderzoek
moet voeren want ze gaan ervan uit dat het zijn verantwoordelijkheid is om te bepalen of
iemand werkelijk verblijft op het aangegeven adres. Voor de vragen uitgaande van de
dienst vreemdelingenzaken is dit anders, want in de verslagen van samenwoonst is een
hele reeks rubrieken voorzien die ingevuld moeten worden. Dit betekent dat de wijkagent
dan verplicht een aantal verificaties moet verrichten. De nadruk wordt gelegd op het
belang om deze onderzoeken van samenwoonst correct uit te voeren want de gedane
vaststellingen en de daarmee overeenstemmende motivering beïnvloeden sterk de
toekenning of de intrekking van het verblijfsrecht.
24. De vragen om advies uitgaande van de gemeenten worden rechtstreeks in ontvangst
genomen door het commissariaat dat in de betrokken gemeente gelegen is of worden,
nadat ze gecodeerd zijn, overhandigd aan een wijkagent. Zodra het onderzoek afgerond
is, stelt die wijkagent zijn advies op en maakt dat over aan de gemeente, na eerst het
antwoord “out” te hebben gecodeerd. Er is geen controle op het geformuleerde advies.
Wanneer de wijkagent een negatief advies opstelt, voegt hij een motivering toe met de
precieze redenen voor het negatief advies en/of de uren waarop hij op dat adres is
langsgegaan. Volgens de ontmoete wijkagenten worden personen die een inschrijving op
een bepaald adres vragen systematisch gecontroleerd in de ANG in drie gemeenten,
terwijl deze controle in de vierde gemeente vaak maar niet systematisch gebeurt. Deze
bewering wordt tegengesproken door de cijfers in ons bezit, volgens dewelke personen
die een inschrijving op een bepaald adres vragen niet systematisch gecontroleerd worden
in de ANG. Binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de indiening van de
aanvraag tot adreswijziging is het aantal dergelijke controles in de ANG gering en
vertegenwoordigen ze slechts ongeveer 14% van de betrokken personen. De
verantwoordelijke wijkwerking overweegt om een interne nota op te stellen waarin zal
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worden voorgeschreven dat ieder persoon die een aanvraag tot adreswijziging indient het
voorwerp moet uitmaken van een ANG-controle. Wanneer er maatregelen moeten
worden genomen, stellen de wijkagenten dat ze die maatregelen uitvoeren zonder dat dit
een invloed heeft op hun advies omtrent het werkelijke verblijf op dat adres.
25. De verantwoordelijken van de diensten bevolking herinneren zich geen situaties
waarin een probleem op het vlak van de bewoonbaarheid van de woning of van
stedenbouwkundige aard zou zijn opgemerkt in het kader van een woonstcontrole. De
verantwoordelijke wijkwerking van een van de gemeenten meent dat een onbewoonbare
woning op zich niet kan volstaan om een negatief advies uit te brengen. Toch zou de
bevoegde dienst van de gemeente over die toestand moeten worden ingelicht.
26. De meerderheid van de wijkagenten vindt dat het belangrijk maar niet absoluut
noodzakelijk is om de persoon die een inschrijving op een adres vraagt te ontmoeten
alvorens een positief advies uit te brengen. De personen worden dan geïdentificeerd met
behulp van hun identiteitskaart. In een gemeente laat de wijkagent de persoon het
formulier ondertekenen, wat het bewijst levert dat hij die persoon ontmoet heeft.
27. Soms wordt een formulier van de RVA geniet aan de vraag om woonstcontrole met
de melding dat er twijfel bestaat of de betrokkene daar daadwerkelijk verblijft en dat er
een vermoeden is van mogelijke fraude met uitkeringen. De wijkagent die deze vraag
krijgt, is in dat geval uiterst aandachtig.
-

Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?

28. Met uitzondering van één gemeente, krijgen de wijkagenten geen feedback over het
gevolg dat aan hun adviezen wordt gegeven. De verantwoordelijken van de ontmoete
diensten bevolking hebben echter allen bevestigd dat de adviezen die door de
wijkagenten geformuleerd zijn, systematisch gevolgd worden. In geval van betwisting of
twijfel wordt soms een vraag om bijkomend onderzoek gericht aan de wijkagent,
waardoor hij kennis heeft van omstreden gevallen. Deze werkwijze impliceert de facto
onrechtstreekse feedback over de beslissingen die in fine worden genomen.
29. In een gemeente verduidelijkte de wijkagent dat de domiciliëring automatisch werd
toegekend door de gemeente nog voordat het advies van de wijkagent ingediend was. Dit
advies zou desalniettemin worden gevraagd. Toen de verantwoordelijke van de dienst
bevolking van deze gemeente daarover werd bevraagd, antwoordde hij dat de
eindbeslissing over domiciliëring doorgaans werd genomen nadat de wijkagent het
advies had ingediend.
30. Het is vreemd om in de loop van het gesprek dat plaatsvond met een focusgroep van
wijkagenten vast te stellen dat sommigen vernomen hebben dat de gemeente niet
automatisch gebonden was door hun advies, terwijl er, bij hun weten, op dat niveau nooit
een eenzijdige verandering aan hun advies is aangebracht.
-

Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover
feedback vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig

31. Uit de vaststelling dat de overheid zeer weinig klachten uit over de uitvoering van
deze opdracht door de wijkagenten leidt de verantwoordelijke wijkwerking af dat de
bestuurlijke overheid tevreden is over de manier waarop de aan de politiedienst
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toevertrouwde opdracht uitgevoerd wordt. De verantwoordelijken van de diensten
bevolking bevestigen dat de tevredenheid over het politiewerk groot is. Volgens hen zijn
de wijkagenten snel en werken ze goed. Er worden geen kritische noten geplaatst bij de
termijn waarbinnen het advies wordt ingediend in geval van verlof of afwezigheid van de
wijkagent. Er wordt gemeend dat wanneer een dossier aansleept, dat over het algemeen te
wijten is aan het feit dat de wijkagent moeite heeft om de bewoner aan te treffen.
4.2.2.
-

Burgergericht

De noden en de verwachtingen kennen van de burger

32. Doorgaans wenst de burger dat het onderzoek zo snel mogelijk uitgevoerd wordt en
tot een gunstige beslissing leidt. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de tijdstippen
waarop men langsgaat voor de controle om zich aan te passen aan de bevolking, meer
bepaald door ervoor te zorgen dat de wijkagent ’s avonds of in het weekend langsgaat
wanneer dat nodig blijkt. Sommige vragen om onderzoek voorzien in de mogelijkheid
om tijdsintervallen aan te duiden waarin de kans om de aanvrager thuis aan te treffen het
grootst is. Op het formulier kan ook een telefoonnummer worden genoteerd. Deze
gegevens zijn slechts indicatief en veronderstellen in geen geval dat er een afspraak
wordt gemaakt voor de controle. Op het niveau van de dienst vreemdelingenzaken van
een van de gemeenten wordt geen contactnummer gevraagd omdat het absoluut
noodzakelijk is dat de controle onverwachts gebeurt. De tevredenheidsgraad van de
burgers op de vraag of de politie rekening houdt met hun verwachtingen bedraagt meer
dan 80%.
-

Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende informatie
of diensten te verstrekken

33. In een van de gemeenten krijgt de burger die een inschrijving vraagt een pakket met
algemene informatie over het leven in de gemeente. In de andere gemeenten geven de
ontmoete wijkagenten geen bijkomende informatie in het kader van hun woonstcontrole,
tenzij de burger daar uitdrukkelijk om vraagt. Dit laat zich trouwens voelen in de
tevredenheidsgraad van de burgers, die slechts een gemiddelde score van 78% geven aan
de relevantie van de gekregen informatie. Voor twee gemeenten schommelt dit
gemiddelde zelfs rond 50%.
-

De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke
termijn uitvoeren

34. De ontmoete wijkagenten werden nooit geconfronteerd met personen die hen de
toegang tot de woning geweigerd zouden hebben, maar soms moet dit wel uitdrukkelijk
worden gevraagd.
35. De controle is effectief voor zover moet worden vastgesteld dat de persoon
daadwerkelijk verblijft op de plaats waar hij vraagt om te worden ingeschreven. De aard
van de controle hangt af van de situatie en van de eventuele twijfel over het werkelijke
verblijf. Hoe verdachter de situatie, hoe grondiger de controle. Sommige wijkagenten
gaan systematisch in de slaapkamer omdat ze van oordeel zijn dat de controle van deze
ruimte onontbeerlijk is, terwijl anderen zeggen dat ze daar nooit gaan. Ze zijn nooit zover
gegaan dat ze de deur van de koelkast hebben geopend maar een van hen controleert
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soms de vuilniszakken die buiten staan. Lezing van de antwoorden op de vragenlijst
gericht aan de burgers bevestigt inderdaad dat de vaakst bezochte kamers de leefkamers
zijn, met name de living (51%) en de keuken (49%), terwijl de slaapkamers (11%) en de
badkamer (11%) minder vaak bezocht worden.
36. Zoals supra vermeld, ontmoeten de wijkagenten doorgaans de personen die hun
domiciliëring vragen en identificeren ze hen meestal via hun identiteitskaart. In het kader
van een woonstcontrole werden ze nooit geconfronteerd met personen die geen Frans
spreken. In ieder geval wijzen ze erop dat indien dat zou voorkomen, ze er altijd in
zouden slagen om zich verstaanbaar te maken, indien nodig door de vraag om
inschrijving te laten zien. Het maximum wordt gedaan opdat de wijkagenten de
aanvragers zouden kunnen bereiken wanneer ze dat nodig achten: op het
aanvraagformulier wordt het gsm-nummer van de burger genoteerd, zodat de wijkagent
indien nodig, na een aantal keer tevergeefs te zijn langsgegaan, de persoon kan bereiken.
Daarnaast is het mogelijk om, ter informatie, de tijdstippen van de week aan te duiden
waarop de kans dat de burger thuis is het grootst is. Niettemin wordt er opnieuw op
gewezen dat deze informatie betreffende de uren van aanwezigheid in de woning alsook
de contactnummers (gsm of telefoon) in geen geval bindend zijn voor de wijkagent.
37. In geval van vragen om te worden ingeschreven op een adres waar al iemand
ingeschreven is, voorziet slechts één gemeente een specifieke werkwijze, meer bepaald
de ondertekening van een gele fiche door de aanvrager en door de reeds ingeschreven
persoon, wat impliceert dat deze laatste ingelicht moet worden want hij moet zijn
akkoord geven. Als de eerder op dat adres ingeschreven persoon niet akkoord gaat met de
vraag om inschrijving van de andere persoon, kan hij weigeren om de fiche te
ondertekenen. In dat geval wordt de procedure zelfs niet opgestart want de wijkagent zal
geen vraag om woonstcontrole krijgen. In de drie andere gemeenten is geen specifieke
mededeling voorzien. De wijkagent voert zijn onderzoek zoals hem het beste lijkt en hij
bepaalt of de reeds (of nog) op dat adres ingeschreven persoon al dan niet geïnformeerd
dient te worden.
-

Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door
indien mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen

38. Er wordt geen feedback gevraagd aan de burger, maar de ontmoete verantwoordelijke
wijkwerking benadrukt dat er zeer weinig klachten zijn over het politiewerk verricht in
het kader van domiciliëringen. De grieven waarvan hij kennis heeft, houden veeleer
verband met het negatieve advies dan met de houding van de politieambtenaar die het
onderzoek heeft gevoerd.
39. De ontmoete wijkagenten herinneren zich geen grieven of klachten over de wijze
waarop een woonstcontrole verricht werd.
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4.2.3.
-

Samenlevingsgericht

Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken

40. Volgens de verantwoordelijke wijkwerking van een van de gemeenten is de taak om
adviezen uit te brengen in het kader van vragen tot domiciliëring een meerwaarde voor
de politiezorg. Naast het feit dat het essentieel is om te beschikken over een performant
rijksregister, is het van belang dat de politie weet met wie ze te maken heeft. De
wijkagenten moeten de mensen ontmoeten en zien in welke omstandigheden ze leven,
zelfs indien dat een aanzienlijke werklast met zich brengt.
41. De wijkagenten waarmee we gesproken hebben, bevestigen het belang van deze
opdracht voor zover dit hen in staat stelt om hun bevolking te ontmoeten.
42. De verantwoordelijken van de diensten bevolking bevestigen dat er nooit overwogen
is om die opdracht bijvoorbeeld door gemeentepersoneel te laten vervullen. Naast het feit
dat het gemeentepersoneel niet voldoende talrijk is en geen opleiding heeft gekregen om
dat te doen, wordt over het algemeen geoordeeld dat de politieambtenaar meer gezag
heeft door zijn uniform. Voor de wijkagent zou dit ook een middel zijn om zijn
bevolking te leren kennen en om bij de mensen binnen te gaan.
-

Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde gemeente

43. Dat elke postoverste verantwoordelijk is voor de wijkwerking op het grondgebied van
“zijn” gemeente, maakt het er niet gemakkelijker op om het dienstaanbod over de
volledige politiezone uniform te maken. Dit gezegd zijnde en ondanks het gebrek aan
dienstnota’s of interne richtlijnen betreffende domiciliëringen, werken de wijkagenten
doorgaans op vrij uniforme wijze.
44. De ontmoete verantwoordelijke wijkwerking is voorstander van een standaardisatie
van de controles over alle gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. Volgens hem
moeten hiervoor de methodes gelijkvormig gemaakt worden, meer bepaald de ANGcontrole van de aanvragers, door te voorzien in een betere documentatie en het gebruik
van hetzelfde formulier in de vier gemeenten.
45. De ontmoete wijkagenten vinden dat de eventuele verschillen voortvloeien uit de
werkwijze van de politieambtenaren en niet uit het feit dat het om verschillende
gemeenten gaat. Ze ervaren het gebrek aan richtlijnen niet als een gemis.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze
en met respect voor de waarden en normen

46. Hoewel geen enkele diensnota of interne richtlijn voorschrijft welke houding de
wijkagent moet aannemen wanneer hij geconfronteerd wordt met een belangenconflict,
meer bepaald in het kader van een controle van werkelijke verblijfplaats, wordt eraan
herinnerd dat de wijkagenten hun werk kennen en in voorkomend geval een beroep
kunnen doen op een collega of een verantwoordelijke wijkwerking wanneer ze
geconfronteerd worden met een problematische situatie.
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47. De wijkagenten zeggen dat ze deze opdracht willen vervullen vanuit een geest van
dienstverlening aan de bevolking. In de mate van het mogelijke en voor zover dat de
controle niet vertekent, kunnen de wijkagenten, gezien hun variabele werktijden,
rekening houden met de tijdsintervallen die de aanvrager aangeduid heeft op zijn vraag
om inschrijving. De tevredenheidsgraad van de burgers over de opportuniteit van het
tijdstip van bezoek is 81%.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader

48. De verantwoordelijke wijkwerking van een van de gemeenten meent dat het huidig
wettelijk kader geen beperkingen oplegt inzake woonstcontrole.
49. Hij heeft geen weet van situaties waarin leden van de politiedienst zelf niet in orde
zouden zijn geweest met hun domiciliëring. Er is geen controle ter zake maar hij stelt dat
hij zijn wijkagenten goed kent. Volgens hem zou het onmogelijk zijn om valse adviezen
te hebben. Het is daarentegen al voorgevallen dat de wijkagent twijfels heeft over het feit
of iemand werkelijk op een bepaald adres verblijft, maar desondanks toch een positief
advies uitbracht na grondig onderzoek, gelet op het feit dat er naderhand een voorstel tot
ambtshalve schrapping geformuleerd werd.
4.2.4.
-

Resultaatgericht

Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?

50. De adviezen worden ingediend binnen de termijnen gewenst door de gemeentelijke
overheid en tot diens tevredenheid. Er is geen verantwoordelijke wijkwerking voor de
ganse politiezone en degene die wij ontmoet hebben, heeft ons geen globale
doelstellingen of cijfers meegedeeld. De informatie die hij ons kon geven, had enkel
betrekking op de gemeente waarvoor hij de wijkwerking coördineert.
51. De tijd die de wijkagenten aan domicilieonderzoeken besteden, wordt niet
gekwantificeerd. Bijgevolg kunnen daaromtrent geen cijfers worden verschaft. Er werd
ons enkel verduidelijkt dat het aantal keer dat een wijkagent langsgaat om de aanvragers
fysiek te ontmoeten, nogal schommelt, wat een impact heeft op de tijd die wijkagenten
werkelijk besteden aan de behandeling van domiciliëringsdossiers.
-

Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken

52. Van de wijkagenten wordt verwacht dat ze hun bevolking kennen. Woonstcontroles
uitvoeren draagt hiertoe bij. Geen enkele gesprekspartner had het over een te hoge
werklast die met deze opdracht gepaard gaat en hem zou beletten zijn andere taken te
vervullen.
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4.2.5.
-

Medewerkersgericht

Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie,
kennis en ondersteuning beschikken

53. Zowel de verantwoordelijke wijkwerking van een van de gemeenten als de
wijkagenten benadrukken dat er geen schriftelijke richtlijnen noch dienstnota’s inzake
domiciliëringen zijn die beschrijven op welke wijze de controle concreet dient te
gebeuren. Dit gezegd zijnde, is de ontmoete verantwoordelijke wijkwerking van mening
dat, ook al zijn ze niet uitgeschreven, sommige regels nageleefd moeten worden
waaronder: domiciliëringen mogen niet telefonisch gebeuren, met uitzondering van de
gevangenis, de bezoeken moeten onverwachts gebeuren en de verschillende keren dat
men langsgaat, moeten op het adviesformulier vermeld worden.
54. De wijkagenten hebben de opleiding “wijkagent” niet gevolgd maar genieten, op het
niveau van het basiskader, de nabijheidspremie. In een gemeente worden de nieuwe
wijkagenten gecoacht door de oudere collega’s die hen nuttige informatie bezorgen over
hoe ze hun opdrachten moeten vervullen. Bij hun aankomst lopen ze ook eerst als
doublure mee. De korpschef wenste toe te voegen dat het feit dat niet alle wijkagenten de
opleiding gevolgd hebben, goedgemaakt wordt door het feit dat de nadruk wordt gelegd
op het delen van kennis en dat er intern doelgerichte opleidingen georganiseerd worden,
meer bepaald over de zogenaamde wijkwerkingsproblematiek, met de steun van
verschillende diensten (parket, OCMW, gemeentelijke overheid, …).
55. De wijkagenten hebben enigszins glijdende werktijden, waardoor ze hun bevolking
’s avonds of tijdens het weekend kunnen ontmoeten. De wijkagent die tewerkgesteld is
op het commissariaat van een van de gemeenten dient evenwel de eventuele uren die hij
in het weekend wil presteren te rechtvaardigen.
56. Allen stellen over voldoende materiaal te beschikken.
-

Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in de
uitvoering van deze opdrachten

57. Er is geen formele interne controle op de kwaliteit van het politiewerk inzake
domiciliëring. Nadat ze gecodeerd is, wordt elke vraag om domiciliëring bezorgd aan de
wijkagent die, zodra het onderzoek afgerond is en na “out” te hebben gecodeerd, de
vraag terugstuurt aan de dienst bevolking, zonder dat er een formele controle is op de
inhoud van zijn onderzoek.
58. Er wordt op gewezen dat de wijkagenten, in het kader van hun taken inzake
wijkwerking, systematisch in uniform en alleen werken. Een van de ontmoete
wijkagenten haalt een uitzondering aan, in die zin dat hij soms in het weekend een of
andere controle in zijn dorp in burger uitoefent. Ze zijn in het bezit van een dienst-gsm
en, indien ter beschikking, een dienstvoertuig.
-

Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming zijn
met deze van de organisatie

59. Er is geen verantwoordelijke wijkwerking voor de ganse politiezone. De ontmoete
officier wijst erop dat alle opmerkingen of belangrijke mededelingen ter zake via interne
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mail worden verspreid. Er worden op het commissariaat geen periodieke vergaderingen
gehouden, maar bij gelegenheid worden punctuele vragen besproken. Er zijn evenmin
periodieke vergaderingen voor alle wijkagenten van de politiezone, maar zij onderhouden
onderling informele contacten, ook al kan worden gesteld dat er over het algemeen zeer
weinig contacten zijn tussen de wijkagenten afkomstig uit de verschillende posten. De
postoversten vergaderen maandelijks. Daarop kunnen problematieken die verband
houden met wijkwerking, met inbegrip van de domiciliëringen, besproken worden.
5.

CONCLUSIE(S)

60. De wijkagenten kennen de behoeften en verwachtingen die worden geuit door de
gemeentelijke overheid, doorgaans via de dienst bevolking, enerzijds, en door de burgers
die een adreswijziging gevraagd hebben, anderzijds, en houden er rekening mee. Zo zijn
de afhandelingstermijn en het tijdstip van het bezoek sleutelbegrippen waaraan
bijzondere aandacht moet worden besteed door de wijkagenten die een onderzoek voeren
alvorens een politioneel advies te formuleren. De onderzoeksmodaliteiten worden in alle
vrijheid vastgesteld door de wijkagent. Blijkbaar tot tevredenheid van de burgers en de
lokale overheid, gelet op de afwezigheid van klachten en het feit dat de overheid de
uitgebrachte adviezen (nagenoeg) systematisch volgt. Wat de afhandelingstermijn betreft,
aanvaarden de gemeentebesturen stilzwijgend dat die een maand bedraagt in plaats van
de wettelijke voorziene termijn van acht dagen. Deze termijn van een maand kan worden
beschouwd als een aanvaardbare maximale “norm”, zelfs in periodes van schoolvakantie
of in geval van langdurige onbeschikbaarheid van een wijkagent.
61. Binnen de politiezone is geen enkele officier aangesteld als verantwoordelijke voor
de functionaliteit “wijkwerking”. Het is een doelbewuste keuze om deze functionaliteit te
decentraliseren naar de lokale posten en om de verantwoordelijkheid ervoor toe te
vertrouwen aan de postoversten, die de korpschef tijdens de maandelijkse vergaderingen
van de postoversten inlichten over hetgeen er ter zake gebeurd is.
62. Voorafgaandelijk aan de terreinfase worden controles uitgevoerd in de algemene
nationale gegevensbank (ANG) en/of in het rijksregister (RRN), maar dit is sporadisch en
zeker niet systematisch gelet op de cijfers die ons werden meegedeeld. Op die manier
kunnen af en toe te nemen maatregelen worden opgespoord, zonder dat deze maatregelen
het advies betreffende het werkelijke verblijf van de betrokkenen beïnvloeden.
63. Het politieonderzoek op het terrein wordt gevoerd met respect voor de privacy. In de
mate van het mogelijke worden de dag en het uur van het woonstbezoek gekozen in
functie van de activiteiten van de aanvragen die vermeld staan op het aanvraagformulier.
Welke kamers in de woning bezocht worden, is afhankelijk van de omstandigheden,
waarbij de slaapkamers en de badkamer eerder uitzonderlijk betreden worden.
64. Het partnerschap tussen de politiezone en de dienst bevolking van de gemeenten komt
tot uiting in punctuele maar rechtstreekse contacten tussen de wijkagenten en de
verantwoordelijke van de dienst bevolking. Die contacten kunnen ingegeven zijn door
urgentie of door een behoefte aan informatie-uitwisseling.
65. De uitvoering van domicilieonderzoeken door de wijkagenten wordt door alle partijen
op prijs gesteld. Op die manier ontmoeten burgers de politie in het kader van een nietrepressieve benadering. De gemeentelijke overheid van haar kant ontvangt een
geobjectiveerd advies van een competent en opgeleid persoon, terwijl de politie de
12

bevolking op haar grondgebied leert kennen. Toch wordt vastgesteld dat de wijkagenten
deze gelegenheid niet te baat nemen om spontaan met de bewoners te praten over tal van
onderwerpen (wapens, alarmen, inbraken, (techno)preventie, honden en andere
gezelschapsdieren, …) die bepaalde plichten voor de burger kunnen inhouden.
6.

BIJLAGE

66. Bijlage 1: cijfergegevens
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BIJLAGE 1

Politiezone 5297 – ARLON-ATTERT-HABAY-MARTELANGE
1.

GEMEENTEN DIE DE POLITIEZONE VORMEN

Arlon
Attert
Habay
Martelange
2.

STEEKPROEF

Samenstelling
De steekproef bestaat uit 125 “gezinnen” gespreid over alle gemeenten waaruit de politiezone
samengesteld is, op basis van de volgende verdeling:
Arlon: 84 – 8 referentieadressen bij het OCMW = 76
Attert: 14
Habay: 22
Martelange: 5
Leeftijdsverdeling
De leeftijdsverdeling van de gezinshoofden waaruit de steekproef samengesteld is, is als
volgt:
Voor de politiezone

14

Arlon

Attert

Habay

Martelange

15

Leeftijd

Aantal

%

% valide

% gecumuleerd

27,00

1

20,0

20,0

20,0

31,00

1

20,0

20,0

40,0

38,00

1

20,0

20,0

60,0

44,00

1

20,0

20,0

80,0

54,00

1

20,0

20,0

100,0

Totaal

5

100,0

100,0

Nationaliteit van de aanvragers
Gemeenten
Arlon

Habay

Martelange

Totaal

Frankrijk

6

0

2

2

10

Luxemburg

2

3

0

0

5

Ierland

1

0

0

0

1

Portugal

6

0

0

0

6

Roemenië

2

0

0

0

2

Zwitserland

1

0

0

0

1

Italië

1

0

0

0

1

Nederland

1

0

0

0

1

Wit-Rusland

1

0

0

0

1

Rusland

3

0

0

0

3

55

11

20

3

89

Kameroen

1

0

0

0

1

Congo

1

0

0

0

1

Rwanda

1

0

0

0

1

Algerije

1

0

0

0

1

Onbepaald

1

0

0

0

1

84

14

22

5

125

België

Totaal

Attert

71% van de gezinshoofden heeft de Belgische nationaliteit en 8% de Franse nationaliteit.
In de gemeente Arlon treft men de grootste verscheidenheid van nationaliteiten aan.
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Index van de domiciliëringen uit de steekproef
Gemeenten
Arlon
Index

Totaal

Attert

Habay

Martelange

Totaal

50

13

12

3

78

0001

0

0

1

0

1

0004

0

0

1

0

1

1

6

0

0

0

6

1.3

1

0

0

0

1

10

1

0

0

0

1

11

1

0

0

0

1

12

1

0

0

0

1

14

2

0

0

0

2

15

2

0

0

0

2

2

1

0

0

0

1

2.4

1

0

0

0

1

2a

1

0

0

0

1

2D

1

0

0

0

1

3

1

0

0

0

1

31

1

0

0

0

1

33

1

0

0

0

1

4

2

0

0

0

2

51

1

0

0

0

1

8

1

0

0

0

1

9

1

0

0

0

1

A

2

0

2

0

4

A 1G

1

0

0

0

1

A1

1

0

0

0

1

A2

0

0

1

0

1

A8

0

0

1

0

1

B

1

0

1

1

3

B2

0

0

1

0

1

Bte1

0

0

1

0

1

Bte5

0

0

1

0

1

C23

1

0

0

0

1

D

0

0

0

1

1

D 2

1

0

0

0

1

E

0

1

0

0

1

R7

1

0

0

0

1

84

14

22

5

125
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3.

ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST

Er werden 117 vragenlijsten gestuurd aan de 125 namen meegedeeld door het RRN. Aan
referentieadressen bij het OCMW werden geen vragenlijsten gestuurd.
Er werden 33 vragenlijsten ingevuld teruggestuurd, ofwel 28,2%, volgens de volgende
verdeling:
Aantal
Arlon

24

Attert

3

Habay

4

Martelange

2

Totaal

33

Verdeling van de antwoorden per postcode
Aantal

%

Gemeenten

6630

2

6,1 Martelange

6700

24

72,7 Arlon

6717

3

9,1 Attert

6720

2

6,1 Habay

6723

1

3,0 Habay-La-Vieille

6724

1

3,0 Houdemont, Marbehan, Rulles

Totaal

33

100,0

Nationaliteit van de respondenten
Gemeenten
Arlon
België

Attert

Habay

Martelange

Totaal

13

2

3

2

20

Frankrijk

3

0

1

0

4

Luxemburg

2

1

0

0

3

Congo

1

0

0

0

1

Rusland

1

0

0

0

1

Wit-Rusland

1

0

0

0

1

Zwitserland

1

0

0

0

1

Portugal

2

0

0

0

2

24

3

4

2

33

Totaal

18

Soort woning
Gemeenten
Arlon
huis
appartement/studio
Totaal

Attert

Habay

Martelange

Totaal

3

3

2

2

10

21

0

2

0

23

24

3

4

2

33

De meeste vragen tot inschrijving in Arlon betreffen appartementen, terwijl in de andere
gemeenten de vragen betrekking hebben op eengezinswoningen.
Naam op de deurbel
Gemeenten
Arlon
Naam op de bel

Ja
Neen

Totaal

Attert

Habay

Martelange

Totaal

20

2

4

0

26

4

1

0

2

7

24

3

4

2

33

In de gemeenten hebben de respondenten veelal de gewoonte om hun naam op de deurbel
aan te brengen (79%).
Woonstcontrole door een andere dienst
Gemeenten
Arlon
Ja
Neen
Totaal

Attert

Habay

Martelange

Totaal

6

1

0

1

8

18

2

4

1

25

24

3

4

2

33

8 respondenten verklaren dat ze bezoek hebben gekregen van een andere dienst in het
kader van de domiciliëringsprocedure (Arlon 6, Attert 1, Martelange 1).
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Wijze waarop de politie contact neemt met de aanvrager
Arlon
2
0

Per telefoon
Per brief +
convocatie
Onaangekondigd 18
bezoek
Telefoon +
2
bezoek
Convocatie
1

Attert
0
0

Habay
0
1

Martelange
0
0

2

2

2

0

0

0

0

0
0

Een respondent zegt dat hij op het commissariaat van Arlon langsgegaan is, terwijl een
tweede respondent zegt dat hij door de gemeente ingelicht werd over het feit dat er in het
kader van de behandeling van zijn vraag een politiecontrole zou worden uitgevoerd, zonder
nadere preciseringen. Een inwoner van Habay verklaart nog dat op het ogenblik dat hij zijn
vraag om inschrijving indiende er op het gemeentehuis een politieambtenaar aanwezig
was, wat het contact vergemakkelijkt heeft.
Woonstbezoek door een politieambtenaar
Gemeenten
Arlon
Ja
Neen
Totaal

Attert

Habay

Martelange

Totaal

22

1

3

1

27

2

2

1

1

6

24

3

4

2

33

6 personen verklaren dat ze geen bezoek van de politie gekregen hebben in het kader van de
domiciliëringsprocedure (2 in Arlon, 2 in Attert, 1 in Habay en 1 in Martelange).
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Aantal politiebezoeken aan de woning
Gemeenten
Arlon

Attert

Habay

Martelange

Totaal

1

1

1

0

3

18

2

2

2

24

1 keer

1

0

0

0

1

2

2

0

1

0

3

3

1

0

0

0

1

4

1

0

0

0

1

24

3

4

2

33

1

Totaal

Het merendeel van de respondenten (73%) zegt dat één enkel bezoek volstond om de
domiciliëringsprocedure af te ronden. In de gemeenten Attert en Martelange blijkt dat
trouwens altijd het geval te zijn.
Tijdstip waarop de politie een bezoek bracht aan de woning
Alleen de respondenten
beoordelingscriterium.

uit

Arlon

verstrekten

nadere

inlichtingen

over

dit

Dag
Ma

Di

Vr

Za

Zo

Neen

Blanco

Totaal

Blanco

0

0

0

0

0

5

1

6

11:30

0

0

0

0

1

0

0

1

13

0

0

0

1

1

0

0

2

14:30

0

0

1

0

0

0

0

1

15:30

0

1

0

0

0

0

0

1

17

0

0

0

0

0

0

1

1

18

0

0

0

0

0

0

2

2

18:30

1

0

0

0

0

0

0

1

19

0

1

0

0

0

0

0

1

20

0

1

0

0

0

1

0

2

20:30

1

1

0

0

0

0

0

2

22:00

0

0

1

0

0

0

0

1

7

1

0

0

0

0

0

0

1

8

0

0

1

0

0

0

0

1

‘s nachts

0

0

0

0

0

0

1

1

3

4

3

1

2

6

5

24

Totaal
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Wijze van legitimatie

Uniform
Dienstkaart
Uniform +
kaart
Uniform +
andere

Arlon
15
1
2

Attert
2
0
0

Habay
3
0
0

Martelange
1
0
0

4

0

0

1

Kennis van de functie van de politieambtenaar

Wijkinspecteur
Andere
Ik ken die
persoon niet

Arlon
8
0
15

Attert
0
0
2

Habay
0
1
2

Martelange
0
0
2

In Arlon kent 33% van respondenten zijn wijkinspecteur.

Kwam de politieambtenaar de woning binnen?
Gemeenten
Arlon
Ja

Attert

Habay

Martelange

Totaal

21

2

3

1

27

Neen

3

0

1

1

5

Blanco

0

1

0

0

1

24

3

4

2

33

Totaal

27 personen (82% van de respondenten) verklaren dat de inspecteur in de woning
binnen geweest is.
Toestemming voor het bezoek
De respondenten verklaren dat de politieambtenaar de toestemming gevraagd heeft om de
woning te betreden.
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Bezochte vertrekken

Keuken
Slaapkamer
Living
Badkamer
GEEN

Arlon
13
4
15
4
4

Attert
1
0
1
0
0

Habay
2
0
2
0
0

Martelange
1
0
0
0
1

Sommige respondenten verklaren dat, gelet op de omvang van het appartement, alle
vertrekken tegelijkertijd bezocht zijn.
Anderen verduidelijken nog dat de
politieambtenaren niet in de kasten kijken.
Gecontroleerde documenten

Huurcontract
ID-kaart
Geen

Arlon
4
8
9

Attert
0
0
2

Habay
0
0
3

Martelange
0
0
1

Gecontroleerde informatie
Arlon
Werkgerelateerd 6
School van de
1
kinderen
Band met
2
medehuurders
Gekend bij
0
gerecht/politie
Geen
9
Geboortedatum 3
Of ik alleen
1
woonde

Attert
2
0

Habay
1
0

Martelange
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

2
0
0

1
0
0

Geen enkele respondent heeft gezegd dat de politieambtenaren te persoonlijke vragen
stelden.
Andere formaliteiten ter sprake gebracht door de politieambtenaren

Straffen
Wapenwet
Alarm
NEEN

Arlon
0
0
0
0

Attert
0
0
0
0

Habay
0
0
0
0

Martelange
0
0
0
0

23

Informatie meegedeeld door de politie
Arlon
Politiezone
3
Inbraakpreventie 1
Gemeente
6
Niets
12

Attert
0
0
0
2

Habay
0
0
0
2

Martelange
0
0
0
2

Een respondent uit Arlon verklaart dat hij informatie gekregen heeft over de modaliteiten
van inschrijving van zijn voertuig.
Woonstcontrole en respect voor de privacy
Geen enkele respondent formuleert grieven over een eventuele niet-eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer door de politieambtenaar.
4.

TEVREDENHEID – PERCEPTIE VAN DE BURGER

Gelet op het geringe aantal antwoorden zijn de cijfers slechts “indicatief”.

Arlon

Gemeenten
Minimum
Gemiddelde

Attert

7,95

8,09

8,57

9,05

9,18

8,13

8,59

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

8

1

8

8

8

1

5

Gemiddelde

9

5,5

9

9

9

4,5

6,5

10

10

10

10

10

8

8

Maximum
Habay

Relevantie
Geschiktvan de
Politieheid van Duidelijkinformatie ambtenaar
het
heid van BeleefdDiscretie
verstrekt
luistert
ogenblik het doel
heid van
van de
door de
naar de
Bezoekvan
van het de politiepolitiepolitieverwachtermijn
bezoek
bezoek ambtenaar ambtenaar ambtenaar
tingen
2
1
1
1
1
1
1

Minimum

8

8

10

10

7

7

7

9,33

9,33

10

10

9

9

9

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Martelange Minimum

10

8

3

10

5

3

5

Gemiddelde

10

9

6,5

10

7,5

5,5

7,5

Maximum

10

10

10

10

10

8

10

Minimum

2

1

1

1

1

1

1

8,31

8,1

8,6

9,21

9,03

7,8

8,41

10

10

10

10

10

10

10

Gemiddelde

Totaal

Gemiddelde
Maximum

24

5.

ANALYSE VAN DE DATABASE VAN HET COMITÉ P

In de database van het Comité P vinden we voor de periode van 2003 tot 2012 één dossier
terug. Het betreft een klacht ingediend door een politieambtenaar die vaak belast is met
domicilieonderzoeken. Gelet op de aangeklaagde feiten, werden de procedures die moeten
worden toegepast hem uitgelegd.
6.

RAADPLEGINGEN ANG - RRN

De gegevens betreffende de raadplegingen in ANG en/of RRN hebben betrekking op de
personen die deel uitmaken van de steekproef en voor wie een politieonderzoek werd verricht
met het oog op het formuleren van een advies in verband met hun werkelijke verblijf, zijnde
117 personen. De raadplegingen in ANG/RRN werden bekeken over een periode van
30 dagen, wat overeenstemt met de gemiddelde termijn waarbinnen het politieadvies
uitgebracht wordt.
Types raadpleging
Geen of > 30 dagen
ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

Aantal personen uit de % uit de
steekproef
steekproef
72

62%

6

5%

29

25%

10

9%

117

100%

Van de 72 personen waarvoor geen raadpleging gebeurde of een raadpleging buiten de termijn
van 30 dagen hebben er 51 de Belgische nationaliteit.
Eind juni 2012 stonden nog 10 niet-permanente maatregelen open voor personen uit de
steekproef. 7 maatregelen hadden betrekking op personen ingeschreven bij het OCMW en die
dus niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een politieonderzoek in het kader van de
domiciliëringsprocedure, de 3 andere maatregelen betreffen personen die het voorwerp
hebben uitgemaakt van een domicilieonderzoek.

25

BIJLAGE 11/04 - POLITIEZONE BRUNO
1.

OPDRACHT

1. Het dossier betreft een toezichtsonderzoek waarbij het Vast Comité P een beeld wenst te
krijgen van de wijze waarop en de resultaten die politiediensten boeken bij woonstcontroles
voor de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister, een
verantwoordelijkheid van de lokale gemeentebesturen.
2.
2.

Het opstellen van een eindrapport voor de politiezone BRUNO (BRUSSEL-NOORD).
PROBLEEMSTELLING

3. Omdat het Vast Comité P door de jaren heen diverse klachten ontving over de wijze
waarop in verschillende politiediensten de controles op de hoofdverblijfplaats worden
uitgevoerd, startte het daaromtrent een toezichtsonderzoek.
3.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

4. Om zicht te krijgen op de wijze waarop de lokale politiezones de woonstcontroles
uitvoeren in opdracht van de gemeentelijke overheden, werd een toevalsgewijze
gestratificeerde steekproef1 van 12 politiezones genomen. De politiezone BRUNO maakt
deel uit van deze steekproef.
5. Voorafgaandelijk aan het bezoek aan elke zone werd een vragenlijst gestuurd aan 1262
recent in de politiezone ingeschreven gezinshoofden. Het zijn allemaal externe mutaties om
te vermijden dat in het onderzoek een non-respons zou bestaan indien de politiezones de
controle voor interne mutaties niet zouden uitvoeren.
Indien de politiezone een
meergemeentenzone betreft, werd het aantal gezinshoofden per gemeente bepaald a rato van
het jaarlijks aantal inschrijvingen in de gemeente3. Deze steekproef van 126 gezinshoofden
biedt voor elke zone een beeld van de populatie waarmee wijkagenten naar aanleiding van de

1

De politiezones werden ingedeeld volgens typologie van de politiezones (gaande van 1 tot 5) en volgens gewest
(Vlaams, Brussels en Waals). Bij deze laatste werd nog rekening gehouden met de Duitse taalrol. Er werd voor
Vlaanderen en Wallonië per toeval per type zone één politiezone gekozen, één politiezone uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en één politiezone uit de Duitstalige gemeenschap.
2
Aan het Rijksregister werden 125 adressen gevraagd, na controle bleek dat er voor de politiezone BRUNO 126
adressen werden aangeleverd.
3
Gegevens FOD Economie.
1

woonstcontroles kunnen worden geconfronteerd. Relevante bevindingen hieromtrent worden
verwerkt in dit rapport.
6. Voor de politiezone BRUNO gaat het over de inschrijving van 82 gezinshoofden tussen
15/02/2012 en 15/03/2012 in de gemeente SCHAARBEEK, 24 gezinshoofden tussen
22/02/2012 en 14/03/2012 in de gemeente EVERE en 20 gezinshoofden tussen 16/02/2012 en
14/03/2012 in de gemeente SINT-JOOST-TEN-NODE.
7. Voor de politiezone BRUNO werden 29 antwoorden voor 126 verstuurde vragenlijsten
ontvangen (23%), wat een te klein aantal is om uitspraken op het niveau van de politiezone te
doen. Twee vragenlijsten opgestuurd aan gezinshoofden te SCHAARBEEK kwamen terug
met de vermelding ‘afvoering - geen recht op inschrijving’ en een andere kwam tot tweemaal
toe onbesteld op onze dienst terug.
8. Verder werd aan de diensten van DST gevraagd om na te gaan of deze respectievelijke
gezinshoofden gekend zijn in de politionele databanken, of er openstaande maatregelen voor
deze personen zijn en of er opzoekingen ANG gebeurden door de politiezone4. Deze
bevindingen zullen naast de informatie uit de diverse gesprekken worden geplaatst.
9. De terreinfase in de zone BRUNO vond plaats op woensdag 6 maart 2013, woensdag
17 april 2013 en donderdag 18 april 2013. Onderzoekers hadden volgende gesprekken:
a) met de korpschef, HCP YANSENNE, de verantwoordelijke wijkwerking CP GASSE
en mevrouw FIEVET, coördinatrice op 06/03/2013;
b) een focusgesprek met verantwoordelijke officieren van de commissariaten op
17/04/2013;
c) een focusgesprek met Franstalige wijkinspecteurs op 18/04/2013 AM en een
focusgesprek met Nederlandstalige wijkinspecteurs op 18/04/2013 PM.
10. Tijdens een gesprek met de gemeentelijke verantwoordelijken dienst bevolking in de
politiezone werd gevraagd naar hun visie over de wijze waarop de politie de woonstcontroles
uitvoert. Volgende gesprekken vonden plaats:
a) met de heer Fred WILLEMS, verantwoordelijke dienst bevolking van de gemeente
EVERE en vijf van zijn medewerkers op 04/07/2013;
b) met mevrouw MERCKX, verantwoordelijke dienst bevolking van de gemeente SINTJOOST-TEN-NODE op 04/07/2013;
c) met de heer PIRON en collega, verantwoordelijke dienst bevolking van de gemeente
SCHAARBEEK op 11/07/2013.
11. Op 10 september 2013 werd aan de politiezone BRUNO een ontwerpverslag
overgemaakt om haar toe te laten eventuele opmerkingen op dit ontwerprapport te formuleren.

4

Er werd aan de diensten DST gevraagd om voor elke politiezone in de steekproef de loggegevens van de ANG
te krijgen voor de periode waarin de gezinshoofden zich in de bevolkingsregisters van de gemeenten in de
politiezone inschreven. Hierbij werd rekening gehouden met het feit dat de politie ook via het Rijksregister kan
‘doorklikken’ naar de ANG. Daar waar we voor de opzoekingen in de ANG nominatief kunnen nagaan of de
persoon al dan niet werd geverifieerd, moest dit voor de opzoekingen via RRN gebeuren op basis van de
geboortedatum. De privacycommissie liet ons niet toe om over het nationaal nummer van elk gezinshoofd te
beschikken.
2

Gezien het onverwachte overlijden van korpschef HCP YANSENNE, werd gevraagd om het
ontwerpverslag aan CP VAN GASSE, directeur wijkpolitie over te maken. CP VAN GASSE
maakte zijn opmerkingen op 25 september 2013 per mail over aan het Vast Comité P.
12. Onderzoekers namen op 30 september 2013 telefonisch contact op met CP VAN GASSE
om na te gaan of er eventuele bijkomende bedenkingen zouden zijn bij het voor de politiezone
BRUNO opgemaakte ontwerprapport.
4.

ANALYSE

4.1.

Bevindingen voor de terreinfase

13. In de eerste fase van het onderzoek werd bij de korpschefs van de betrokken zones
gepolst of in hun politiezone deze taak ook effectief wordt uitgevoerd. We kregen hierop een
positief antwoord van de politiezone BRUNO.
14. De politiezone BRUNO is één van de zes politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en omvat de gemeenten EVERE, SINT-JOOST-TEN-NODE en SCHAARBEEK.
15. De aan het rijksregister gevraagde steekproef van gezinshoofden toont dat de politiezone
nieuw in te schrijven gezinshoofden heeft van verschillende nationaliteiten. De steekproef
van 126 personen omvat 28 verschillende nationaliteiten. Twee vijfde van de gezinshoofden
in de steekproef heeft de Belgische nationaliteit, een vierde heeft een nationaliteit van een
West-Europees land5. 14 van de 126 gezinshoofden hebben de Roemeense nationaliteit
(11%), 5 de Poolse, 4 de Bulgaarse en 4 de Turkse. Slechts enkele gezinshoofden zijn
afkomstig van een Afrikaans land of uit Zuid-Amerika.
De verscheidenheid aan nationaliteiten komt in alle drie de gemeenten voor. De steekproef
voor de gemeente SCHAARBEEK was in verhouding groter dan voor de andere twee
gemeenten. Van de 82 gezinshoofden hebben er 42 de Belgische nationaliteit en tellen we 18
verschillende nationaliteiten. Onder de 24 gekozen gezinshoofden voor EVERE zijn er 11
Belgen en 10 verschillende nationaliteiten. Voor SINT-JOOST-TEN-NODE werden 20
gezinshoofden geselecteerd, waarvan slechts één de Belgische nationaliteit heeft in een waaier
van 16 verschillende nationaliteiten.
16. Voor 72 van de 126 gezinshoofden is het volgens de gegevens van het rijksregister de
eerste maal dat zij een adreswijziging doorgeven, voor 32 gezinshoofden is dit de tweede
keer. Omdat er zoveel verschillende nationaliteiten voorkomen, kunnen we veronderstellen
dat het voor de gezinshoofden mogelijk een eerste vestiging in BELGIË betreft.
17. De gemiddelde leeftijd van gezinshoofden in de steekproef is 36 jaar. Deze leeftijd ligt
iets hoger in de gemeente EVERE (40 jaar) dan in de gemeenten SCHAARBEEK (36 jaar) en
SINT-JOOST-TEN-NODE (35 jaar).

5

Het betreft de Duitse, Spaanse, Finse, Franse, Luxemburgse, Griekse, Ierse, Portugese, Italiaanse en
Nederlandse nationaliteit.
3

4.2. Terreinfase
18. De politiezone BRUNO is een politiezone die de gemeenten SCHAARBEEK, SINTJOOST-TEN-NODE en EVERE omvat. In tegenstelling tot de vroegere politieorganisatie
werden de 24 wijken in de politiezone BRUNO gemeenteoverschrijdend ingedeeld en
toebedeeld aan 5 commissariaten, waarbij decentralisatie centraal staat. Wat de inhoudelijke
taakverdeling van de wijkinspecteur betreft, werd komaf gemaakt met de opdeling van de
wijkwerking in een wijkagent en een ‘apostilleur’. De wijkinspecteur neemt beide
inhoudelijke taken voor zijn rekening in de wijk die mogelijk meerdere gemeenten omvat. De
wijkinspecteurs zijn ‘veiligheidsmanager in hun wijk’. Om de politiewerking in de
politiezone te verbeteren, heeft HCP YANSENNE verschillende uitwisselingsprojecten met
de politie van QUÉBEC om het ‘out of the box’-denken over politiewerk bij zijn
medewerkers in de politiezone BRUNO te stimuleren.
19. Wat de hierna volgende aandachtdomeinen betreft, werden de uitspraken van de drie
niveaus – korpsleiding, wijkcoördinator en wijkinspecteur – tegenover elkaar geplaatst om
aan te tonen of en in welke mate er binnen het korps een coherente visie en uitvoering is van
de opdrachten inzake woonstcontrole. Waar mogelijk en relevant, werd dit ook getoetst aan
de ervaringen van de verantwoordelijke van de bevolkingsdienst.
4.2.1. Overheidsgericht
- Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?
20. Uit het gesprek met de korpsleiding van de politiezone BRUNO vernamen de
onderzoekers dat de gemeentelijke overheden van die politiezone vragen dat ze alle
woonstinschrijvingen binnen en buiten de gemeente controleert. De gemeenten bevestigen
dit, met uitzondering van de controles in bejaardentehuizen en referentieadressen. Verder
verduidelijkte de korpsleiding dat de gemeenten in samenwerking met de politie een nieuw
gemeenschappelijk reglement uitwerkten6 voor de vaststelling hoofdverblijfplaats. Hiervoor
had – nog volgens de korpsleiding – elke gemeente haar eigen manier van werken die
mogelijk afweek van de nationale richtlijnen7. Samen met de invoering van dit uniforme
formulier woonstvaststelling, stelde de politie een intern proces op punt. Daarin staat
beschreven dat de wijkinspecteur tot drie keer overgaat tot woonstcontrole, inbegrepen een
bezoek in het weekend. De coördinatoren voegden hieraan toe dat vijf tot zes passages niet
haalbaar zijn.
Voor de leiding moeten dit onaangekondigde bezoeken zijn, de politieambtenaar moet
toegang tot de woning krijgen en de persoon ter plaatse aantreffen. De korpsleiding neemt het
standpunt in dat er geen vaststellingen moeten gebeuren in verband met de bewoonbaarheid
van de woning, er wordt enkel gevraagd om informatie over de bewoonbaarheid aan te
duiden, waarna de gemeente het vervolg op zich neemt.
De coördinatoren, er zijn er meerdere per commissariaat, bevestigen dat er recent in overleg
met de verschillende gemeenten een nieuw document voor de woonstcontrole werd opgesteld.
In tegenstelling tot de korpschef, vinden ze dat dit formulier ruimer gaat dan de loutere
woonstcontrole. Er zijn ook vragen over stedenbouw, sociale aspecten en fraude, maar in het
bijzonder voor stedenbouw wordt een belangrijke bijkomende inspanning gevraagd. De
nieuwe regeling is sinds 2013 van kracht. Op het moment van het gesprek was reeds gestart

6
7

24/05/2012.
KB van 1992.
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in de gemeente SCHAARBEEK, in de gemeenten SINT-JOOST-TEN-NODE en EVERE
zouden de wijkinspecteurs kortelings van start gaan8. Deze stand van zaken werd ons door de
verantwoordelijken van de diensten bevolking bevestigd. Zij deelden ons mee dat de politie
deze controles gemeenteoverschrijdend op een uniforme wijze wenste uit te voeren. De
gemeente SCHAARBEEK was vragende partij voor een aanpassing van het document
woonstcontrole omdat men op gemeentelijk niveau de werkwijze voor de inschrijvingen
hoofdverblijfplaats aan het herzien was. De gemeente EVERE was geen vragende partij en
niet echt blij met het initiatief omdat zij het jaar voordien reeds haar formulier had herzien en
de uniforme werking een tweede aanpassing op korte tijd betrof. Twee gemeenten gebruiken
het formulier nog niet omdat er te EVERE een probleem zou zijn met de Nederlandstalige
vertaling van het formulier en er te SINT-JOOST-TEN-NODE, volgens de verantwoordelijke
bevolking, een incompatibiliteitsprobleem zou bestaan met het door de gemeente gebruikte
softwareprogramma.
21. Volgens de coördinatoren hechten de gemeenten nu meer belang aan de
woonstvaststellingen. Vroeger waren ze eerder vragende partij om zoveel mogelijk mensen te
kunnen inschrijven in de bevolkingsregisters. Na het gesprek met de verantwoordelijken
dienst bevolking in de drie gemeenten kunnen we deze perceptie van de politie nuanceren.
Enerzijds is er te SCHAARBEEK een wil om de controle aan te scherpen en maakt een dienst
bevolking in samenspraak met het gemeentebestuur hier werk van. De andere twee
gemeenten meldden het voorkomen van politieke inmenging bij inschrijvingen in het
bevolkingsregister. In de gemeente SINT-JOOST-TEN-NODE zou men zo weinig mogelijk
ambtshalve schrappingen wensen en zou volgens de verantwoordelijke van de bevolking een
OCMW-raadslid op een referentieadres ingeschreven staan.
22. De wijkinspecteurs bevestigen het gebruik van het nieuwe inschrijvingsformulier met het
luik voor stedenbouw.
23. De wijkagenten zeggen dat ze geen initiatief hoeven te nemen wat de controle van de
indeling van woningen, appartementen en hun nummering betreft.
De gemeenten
SCHAARBEEK en SINT-JOOST-TEN-NODE meldden ons dat sommige wijkagenten dat
wel doen en een mogelijk probleem met de huisnummering op het aanvraagformulier
woonstcontrole vermelden.
24. Bij de coördinatoren leeft de perceptie dat de gemeenten ook vragende partij zijn voor
proactieve controles. De burgemeesters hebben er immers alle belang bij om precies te weten
wie waar woont. Bij incidenten, zoals een explosie in een wijk een aantal jaar geleden, draagt
de burgemeester verantwoordelijkheid. Deze proactieve controles komen veelal voort uit
andere onderzoeken waaruit blijkt dat personen niet meer op het opgegeven adres wonen,
bijvoorbeeld schijnhuwelijk, huiszoeking. Indien men systematisch een wijk of blok zou gaan
controleren om de juistheid van de woonst na te gaan, zou het evenwel geen 24 uur duren
voordat de burgers zouden zeggen ‘je komt niet binnen’. Volgens de coördinatoren gebeurt
de initiële controle nog altijd op vraag van de burgers zelf omdat ze op hun adres wensen
ingeschreven te worden.
25. De wijkagenten zien de woonstcontroles als een verplichting van de gemeenten om hun
bevolkingsregisters correct bij te houden. Dit impliceert dat ze moeten optreden indien ze
vaststellen dat er iemand woont die er niet ingeschreven is.

8

Situatie op 17 april 2013, moment waarop de focusgroep met de coördinatoren plaatsvond.
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26. Het gebeurt ook dat een gemeente van de politiezone BRUNO een woonstcontrole vraagt
omdat door een andere gemeente werd verwittigd dat een burger in de andere gemeenten
woonachtig zou zijn.
- Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?
27. De korpsleiding deelt mee dat de officier nabijheid de aanvragen van de gemeenten
ontvangt en deze bezorgt aan de wijkagenten die de controles binnen de zes weken moeten
uitvoeren. Elk onderzoek wordt in ISLP ingebracht onder de module ‘briefwisseling’ en de
rubriek ‘woonstcontrole’.
28. Voor het bestaan van de interne nota was het afhankelijk van de wijkagent of hij/zij al
dan niet stedenbouwkundige aspecten nakeek. De nieuwe regeling waarbij urbanisme in het
formulier geïntegreerd werd, is een win-winsituatie voor de politie en de gemeente. De
politie kent via de controles de diverse wijken en de gemeenten kunnen de woningen op het
vlak van urbanisme in orde stellen en de hierbij horende inkomsten correct verwerven. In de
praktijk is er volgens de coördinatoren voor de wijkagent niets veranderd. Enkel het
formulier werd gewijzigd. Medewerkers die vroeger hun werk niet goed deden, zullen van
werkwijze bij woonstcontroles moeten veranderen. Volgens de coördinatoren zijn niet alle
wijkinspecteurs even correct.
Deze vaststelling hoorden onderzoekers ook bij de
verantwoordelijken bevolking. Zij vinden dat niet alle wijkinspecteurs de opdracht even
nauwgezet uitvoeren.
Wat de proactieve werking inzake woonstcontroles betreft, vindt de korpschef dat dit moet
samengaan met de problematiek van inschrijvingen op verschillende verdiepingen van een
woning. Voor de politiehervorming waren er enorm veel onbekende adressen in de
politiezone. In dezelfde logica werd met de diensten bevolking overeengekomen dat er een
‘naam-op-de-bel’- en ‘naam-op-de-brievenbus’-verplichting voor de burger is. Uit de weinig
beantwoorde vragenlijsten die we voor de politiezone ontvingen, blijkt dat de meeste
respondenten in een appartement woonachtig zijn en dat ze allen hun naam op de deurbel
staan hebben.
29. Volgens de coördinatoren hebben de wijkinspecteurs een oplossing gevonden voor het
niet aanbrengen van een naam op de bel of de bus. Ze kunnen GAS-sancties gebruiken.
Vroeger kon hiervoor een proces-verbaal worden opgesteld, maar volgens de coördinatoren
was het door de sanctionerende ambtenaar gegeven gevolg bijna onbestaande.
De inspecteurs zijn van mening dat door heel hard op urbanisme te focussen bij de
woonstcontroles de controle er niet gemakkelijker op is geworden. Bij weigering van toegang
tot het appartement/de woning is het voor hen niet mogelijk om deze gegevens in te vullen
omdat de toestand stedenbouw niet kon worden vastgesteld. Om het met hun woorden te
omschrijven “we kunnen de deur niet forceren!”. De inspecteurs halen verder aan dat een
inschrijving in het bevolkingsregister niet kan worden geweigerd wegens de
levensomstandigheden, bijvoorbeeld als de mensen in een kelder leven zonder buitenlicht, dan
kunnen de wijkinspecteurs dat enkel op het formulier invullen, zonder link naar de
inschrijving. Aangezien de communicatie met mensen met een vreemde nationaliteit niet
altijd even vlot verloopt omdat ze geen enkele in ons land gebruikte taal machtig zijn, vormt
dit ook een probleem. Bij een gewone controle kunnen de inspecteurs al eens de universele
woorden ‘pas’, ‘control’ gebruiken. Maar de urbanismevragen krijgen ze niet zomaar
uitgelegd.
Voor de invoering van het nieuwe formulier werd er bij vastgestelde onleefbare situaties
contact opgenomen met de dienst stedenbouw of werd er door de inspecteurs een rapport
opgesteld, waarover ze nooit feedback kregen. Volgens de wijkinspecteurs wordt er nu een
6

volledige doorlichting gevraagd omdat de gemeente SCHAARBEEK nooit de onderverdeling
van woningen heeft opgevolgd, waardoor dit nu aan de politie wordt gevraagd.
30. Wat de praktische uitvoering van de woonstcontroles betreft, zijn er vanuit de gemeenten
nooit specifieke richtlijnen geweest, elke wijkinspecteur doet dit op zijn eigen manier. Dit
geldt zowel voor het aantal maal dat er wordt langsgegaan als voor het achterlaten van een
‘bericht van woonstcontrole’. In elk commissariaat is er een andere manier van werken.
Het ‘bericht van woonstcontrole’ is een strookje dat bij de burger wordt achtergelaten indien
die bij een woonstcontrole niet thuis wordt aangetroffen. De wijkinspecteurs kunnen de
burger zo aantonen dat ze zich wel degelijk hebben aangeboden. Dit strookje werd uit
gebruik genomen bij de invoering van het nieuwe formulier. Door de grote vertraging van de
inschrijvingen te SCHAARBEEK zijn sommige wijkagenten dat strookje zelf weer gaan
invoeren om hun uitgevoerde controles te bewijzen. In die gemeente bellen burgers
meermaals per dag naar de politie omdat de gemeente de uitgevoerde controles nog niet zou
hebben ontvangen. Deze achterstand bij de inschrijving van vreemdelingen werd door de
gemeente bevestigd. Ze hebben inderdaad een achterstand van vier maanden door een tekort
aan personeel en deze legislatuur zal de capaciteit nog verminderen. De gemeente meldt dat
de afgehandelde woonstcontroles op het niveau van de gemeente in een overzichtstabel
worden ingegeven. Door de achterstand zijn de door de politie uitgevoerde woonstcontroles
niet direct in het rijksregister ingegeven. De verantwoordelijke van de dienst bevolking geeft
toe dat men bij de gemeente bij een vraag van de burger over zijn woonstcontrole niet steeds
in de tabel van de door de politie overgemaakte stukken of de binnengekomen post gaat
kijken.
31. De politieleiding zegt over de controles in bejaardentehuizen dat de gemeenten toelaten
dat de directeur de inschrijving voor de bewoner in orde brengt. Een burger mag bovendien
verblijven in een rusthuis en toch op een ander adres ingeschreven zijn. De wijkagenten
verduidelijken dat voor rusthuizen hetzelfde principe geldt als voor een andere
woonstcontrole. In een gemeente bestaat een vertrouwensrelatie met de directeur die
bevestigt of een bejaarde al dan niet in het rusthuis woont. Een andere wijkagent ziet enkel de
senioren die uit het buitenland komen en de bewoners van serviceflats. Volgens hen deed de
gemeente vroeger de controles in rusthuizen, nu niet meer. De dienst bevolking van EVERE
bevestigt deze werkwijze maar in SCHAARBEEK voert een ambtenaar deze controles uit.
De gemeente SCHAARBEEK stelde te vaak vast dat de politie de inschrijvingen met de
directeur regelde. De gemeenteambtenaar zou elke bejaarde ter plaatse bezoeken.
Volgens de wijkagenten gebeurt de omgekeerde controle niet, d.w.z. nagaan of elke bejaarde
in het rusthuis staat ingeschreven. Een wijkinspecteur die deel uitmaakt van de werkgroep
senioren verduidelijkt dat een in een rusthuis verblijvende senior ook bij de kinderen mag
ingeschreven zijn. Voor de psychiatrische instellingen is voor een inschrijving het akkoord
van de directie nodig, net zoals voor het klooster. Ook voor sociale woningen zou er een
akkoord van de verantwoordelijke nodig zijn.
32. De wijkagenten bevestigen verder dat de referentieadressen niet worden gecontroleerd.
Ze worden ook niet geïnformeerd over deze adressen. De gemeenten zouden ook personen in
een hotel inschrijven, op vraag van FEDASIL. In de zone wordt de politie ook
geconfronteerd met krakers waarvan sommigen zijn ingeschreven in het kraakpand en
anderen een ‘verblijfsattest’ vragen om sociale voordelen te kunnen genieten. In een van de
wijken in de politiezone is er ook een opvangcentrum voor kinderen. De wijkagenten vinden
het vreemd dat kinderen die om sociale redenen niet meer bij hun ouders mogen wonen en
worden geplaatst niet ingeschreven worden in dat centrum. Ze zouden ingeschreven blijven
bij de ouders, wat niet overeenkomt met de realiteit. Men vraagt zich af hoe dit kan. De
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wijkinspecteurs hebben ook problemen met de inschrijving van zigeunermeisjes uit
Oostbloklanden die reeds op hun 13e-16e kinderen hebben. In een concrete casus woont zo’n
meisje bij de grootouders van haar man. Ze zijn officieel getrouwd maar volgens de
wijkinspecteur kan dat meisje niet worden ingeschreven omdat hiervoor de toestemming van
haar ouders nodig is. Omdat niet geweten is waar de ouders rondtrekken, bestaat volgens de
wijkinspecteur dat minderjarig meisje officieel niet in het RRN.
33. Voor de werknemers van de Europese Commissie wordt de aanvraag gedaan door de
Commissie, dienst protocol en niet door de Europese ambtenaren. Het zou voor de
wijkagenten niet verplicht zijn om de medewerkers van de Commissie bij een woonstcontrole
te zien, het feit dat de naam op de bel staat zou voldoende zijn. De formulieren hiervoor
zouden ‘oranje’ documenten zijn, overgemaakt door de dienst protocol.
Voor de
wijkinspecteurs is deze werkwijze niet steeds even duidelijk en ze vragen zich af of dit
conform de geldende richtlijnen is.
De NAVO is gelegen in één van de drie gemeenten van de politiezone, te EVERE. De
gemeente heeft voor de inschrijvingen van het NAVO-personeel een protocol met deze
internationale organisatie, waar geen tussenkomst van de wijkagent in is voorzien.
34. Het komt ook voor dat inspecteurs personen in de wijk zien en zich de bedenking maken
‘Voor die mensen heb ik geen controle moeten doen’. Ze gaan dan de historiek na en stellen
vast dat ze die persoon nooit ter controle hebben gehad.
- Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?
35. De korpsleiding stelt dat er een goede samenwerking bestaat met de gemeentelijke
diensten, het nieuwe reglement werd samen met hen opgemaakt. De coördinatoren
bevestigen dat het nieuwe formulier voor de woonstcontrole het resultaat is van een
werkgroep met de politie en de drie gemeenten.
36. De coördinatoren geven aan dat er al een vijftal jaar werkvergaderingen zijn met de drie
verantwoordelijken van de burgerlijke stand. Hieraan nemen ook de verantwoordelijken van
de dienst stedenbouw en de politie deel, van commissarissen tot wijkinspecteurs. Deze
vergaderingen gaan tweemaal per jaar door. Verder zijn er binnen de zone verschillende
kwaliteitskringen, waarmee de zone vooruitgang tracht te boeken in de dagdagelijkse zaken.
Er zijn ook thematische vergaderingen met de directie.
37. Het regelmatig overleg tussen de politie en de gemeente wordt ook door deze laatste
bevestigd. Ook het centrale invalspunt in de politiezone waar men terecht kan met regelmatig
voorkomende problemen werd door een verantwoordelijke bevolking van SINT-JOOSTTEN-NODE vermeld. Men onderkent een betrokkenheid van de politieleiding in de materie,
maar te EVERE werden ook de beperkingen van de politiehervorming aangehaald. De
schaalvergroting bij de politie heeft volgens de medewerkers van de gemeente EVERE met
zich meegebracht dat de contacten tussen de wijkagenten en de gemeenteambtenaren sterk
verminderd zijn en de samenwerking tussen politie en gemeente zou volgens hen beter
verlopen indien er politie bij de gemeente zou gevestigd zijn.
Na lezing van het ontwerprapport merkt CP VAN GASSE op dat hij dit een vreemde
bedenking van de medewerkers van de gemeente EVERE vindt, omdat de dienst bevolking op
het gelijkvloers van het gemeentehuis is gevestigd en de algemene directie van de politiezone
op de eerste verdieping van hetzelfde gebouw.
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38. De gemeenten hebben niet enkel met de politie overleg over de inschrijvingen in het
bevolkingsregister. Alle 19 Brusselse gemeenten zijn ook verenigd in een intercommunale
werkgroep. Dit overleg bestaat reeds sedert 20 jaar en is volgens de verantwoordelijke
bevolking van SINT-JOOST-TEN-NODE zeer interessant omdat de laatste wijzigingen en
problemen omtrent inschrijvingen in het rijksregister er worden uitgewisseld.
39. Het komt de korpsleiding voor dat wat de referentieadressen betreft de samenwerking
met de OCMW’s van de gemeenten niet vlot, in SINT-JOOST-TEN-NODE zelfs heel slecht
verloopt. Men beroept er zich op het beroepsgeheim en men weigert informatie aan de
politiediensten over te maken.
Dit wordt ook door de coördinatoren bevestigd. De politie krijgt geen antwoord op vragen tot
identificatie van burgers die op referentieadressen ingeschreven staan. Het OCMW eist een
vordering van een onderzoeksrechter. Ze staan op hun wettelijk beroepsgeheim dat hen
verbiedt om mee te delen wie waar woont. Ook als de politie vraagt om een convocatie door
te geven, is er geen retour. In de twee andere gemeenten zou dit vlotter verlopen, vaak via
enkele vertrouwenspersonen.
Referentieadressen worden door de politie als tijdelijke maatregelen gepercipieerd, maar
volgens de politie komt het in de praktijk voor dat mensen soms 10 jaar op zo’n adres wonen9.
Er werd ons meegedeeld dat een kandidaat voor de verkiezingen een referentieadres had.
Wijkinspecteurs stellen zich vragen als ze mensen met een referentieadres in het laatste model
BMW zien rijden.
De wijkagenten hebben regelmatig dossiers en kantschriften voor referentieadressen en
kunnen deze niet afhandelen.
40. De coördinatoren meldden dat een gemeente vroeger op vraag van de burger de uren
noteerde waarop de wijkagent zou kunnen langskomen. Nu doen ze dit niet meer. Een
datum, uur of telefoonnummer kan interessant zijn maar gezien de fraudeproblematiek is het
voor de wijkagent niet aangewezen om dit te respecteren. Hij moet werkelijk controleren en
de mensen thuis aantreffen. Bij een woonstcontrole moet niet enkel worden nagegaan of de
persoon er woont, maar moet ook de samenstelling van het gezin worden gecontroleerd.
De gemeenten bevestigen dat ze het telefoonnummer van de burger vragen. In twee
gemeenten wordt verduidelijkt dat dit enkel zal worden gebruikt bij een mogelijk probleem.
De verantwoordelijke bevolking van SINT-JOOST-TEN-NODE wijst op de dubbelzinnigheid
van het vragen van het telefoonnummer en het werkschema van de burger omdat de wijkagent
er soms geen rekening mee houdt, wat vreemd kan overkomen bij de burger.
41. Volgens de coördinatoren moet de wijkagent bij een extra inschrijving op een adres aan
de reeds ingeschreven persoon vragen of die akkoord is met de extra inschrijving. Soms staat
dit ook reeds op het aanvraagformulier, dan zijn de wijkinspecteurs min of meer zeker dat het
akkoord er al is. Idem wanneer er twee handtekeningen op de aanvraag staan, hoewel de
wijkagenten ook dit nog steeds ter plaatse zullen controleren. Het fraudegebeuren ontstaat
bijvoorbeeld tijdens de periode dat de ouders met vakantie weg zijn en de kinderen weer
ingeschreven willen worden op het adres van de ouders. De wijze waarop deze controle voor
extra inschrijvingen in de praktijk wordt afgehandeld door de verschillende wijkinspecteurs is
bij de coördinatoren niet geweten, de verantwoordelijken zijn ook niet bij elke inschrijving
aanwezig. Sommige wijkagenten kunnen ook terecht bij een conciërge om bevestiging te
krijgen over het reëel verblijf van burgers. Deze visie van de coördinatoren staat haaks op
wat we van de gemeente hoorden. In EVERE en SINT-JOOST-TEN-NODE werd gezegd dat
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Een referentieadres bij het OCMW is in principe voor een jaar en zou jaarlijks geëvalueerd moeten worden.
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ze deze toestemming niet vragen enerzijds omdat ze een inschrijving daarom niet kunnen
weigeren, anderzijds omdat die toestemming ook een leugen kan zijn en niet in
overeenstemming met de realiteit. In SCHAARBEEK is er een recente beslissing van het
college om inderdaad het akkoord van de reeds ingeschreven persoon te vragen, en dit vanaf
september 2013. Momenteel baseert men zich enkel op de vaststellingen van de politie, maar
niet op een akkoord van de burger.
42. De korpsleiding haalt ook aan dat de wijkinspecteurs soms overgaan tot het opmaken van
voorstellen tot ambtshalve schrapping of inschrijving, maar het duurt te lang voordat de
gemeente deze uitvoert. Deze voorstellen moeten op het schepencollege worden besproken.
Wat de feedback van de gemeenten zelf betreft, zouden schrappingen volgens de wijkagenten
soms meer dan zes maanden op zich laten wachten en soms zou er ook nooit worden
geschrapt. De wijkagenten kennen daar de redenen niet voor, maar zijn wel vragende partij
om hiervan op de hoogte gebracht te worden. De vraag werd gesteld of de gemeenten niet
opzettelijk wachten met het uitvoeren van de schrappingen omdat schrappingen niet
interessant zijn voor hun bevolkingsaantallen. Op basis van die aantallen worden heel wat
dingen bepaald: lonen van bestuurders, groottes van diensten, enz.
Als de schrappingen aangevraagd worden door de eigenaar van een pand, de (ex-)partner of
een gerechtsdeurwaarder, zouden de gemeenten deze veel sneller uitvoeren. De vraag tot
controle komt dan van de gemeente, dat gaat veel sneller omdat de gemeenteambtenaar ook
rekenschap af te leggen heeft over de documenten die hijzelf opmaakt en doorzendt. Wanneer
de voorstellen van de politie komen, dan is de ambtenaar niet gebonden, hij kan het formulier
zelfs niet eens ontvangen hebben. Voorstellen tot ambtshalve schrappen worden door de
wijkagenten opgesteld naar aanleiding van nieuwe inschrijvingen of klachten van eigenaars.
Bij een nieuwe inschrijving wordt een lijst gevoegd van alle mensen die officieel op het adres
wonen, wat wordt gecontroleerd en indien de personen er niet meer verblijven, wordt een
voorstel tot een schrapping van ambtswege opgemaakt.
43. Wat de proactieve aanpak betreft, neemt de politie ook initiatieven om bepaalde blokken
in de wijk te gaan ‘opkuisen’ en onder meer na te gaan wie er woont. Dit zijn gebouwen met
veel appartementen. Sommige wijkinspecteurs gaan bij twijfelgevallen een tweede of derde
maal langs. Indien de eerste controle niet goed aanvoelt, wordt het dossier al eens
bijgehouden voor een latere extra controle. Het is volgens de wijkagenten gemakkelijker om
het origineel onderzoek achter te houden dan nadien een voorstel tot ambtshalve schrapping
op te maken, omdat deze voorstellen niet meteen opgevolgd worden door de gemeente. De
gemeente heeft geen zicht op het feit dat sommige enquêtes om die reden worden
achtergehouden. Het gegeven dat de inspecteurs de overmaking van de woonstcontrole
temporiseren, is volgens hen ook goed voor de burger, anders moeten deze mensen opnieuw
naar de gemeente gaan en de lange wachtrijen ondergaan. In SCHAARBEEK delen ze
nummertjes uit aan de wachtenden en op een gegeven moment stopt men met uitdelen omdat
de mensen toch niet meer kunnen worden bediend. De inspecteurs hebben al rijen van 185
wachtenden meegemaakt.
Proactief controleren start ook op basis van gerechtelijke dossiers waarbij de betrokkenen niet
ingaan op de uitnodigingen tot verhoor. De wijkinspecteurs gaan dan na of betrokkene nog
wel op het opgegeven adres woont.
44. Nog wat de samenwerking met de gemeente betreft, stellen de wijkinspecteurs vast dat
bepaalde nieuwe inwoners automatisch worden ingeschreven door de gemeenten, zonder dat
zij deze personen eerst hebben gezien. Het onderzoek komt dan achteraf. Ook zouden er
twee soorten registers zijn. Mensen kunnen in het vreemdelingenregister van de gemeente
zijn ingeschreven en dat komt niet in het RRN waar de politie toegang toe heeft naar voor.
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Een verantwoordelijke dienst bevolking verduidelijkte dat zij voor een EU-burger de wet
moeten volgen en deze persoon mits bewijs van zijn EU-burgerschap direct moeten
inschrijven zonder adrescontrole. Ze weten dat dit een grote bron van frustratie is bij
wijkagenten, die daarvoor regelmatig naar de gemeente bellen. De woonstcontrole wordt dan
pas nadien gedaan. Deze mensen worden weliswaar ingeschreven in een voorlopig
wachtregister. Op het document van de woonstcontrole zien de agenten dit niet echt en in het
RRN ziet de politieagent dat de persoon al ingeschreven werd. De politie heeft een ander
soort toegang tot het RRN dan de gemeente en om dit te verhelpen, vraagt de gemeente allang
dat iedereen met hetzelfde register zou werken. Als het onderzoek voor die EU-burger nadien
negatief is, dan moet de persoon ambtshalve worden geschrapt, met ‘verlies van recht tot
inschrijving’. Deze procedure gaat sneller dan de ‘klassieke’ ambtshalve schrapping. Deze
schrappingen moeten niet worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
45. De wijkagenten meldden verschillende visies tussen de politie en de gemeente over de
notie van gezinssamenstelling. Het komt vaak voor dat burgers zich willen laten inschrijven
als alleenstaande, bijvoorbeeld bij de ouders in een zolderkamer. De wijkagenten controleren
dan of de woonomstandigheden deze ‘autonomie’ bevestigen. Soms stellen de wijkagenten
vast dat deze mensen in de feiten samenwonen en is het advies dan ook om de mensen als
samenwonende in te schrijven op het adres. Wijkagenten stellen vast dat die persoon dan toch
wordt ingeschreven als alleenstaande. De perceptie leeft dat zodra twee personen bij de
gemeente melden dat ze gaan samenwonen, de gemeente deze mensen als samenwonende zal
inschrijven. Indien ze dat niet doen en elk hun inschrijving vragen en de wijkinspecteur stelt
vast dat ze samenwonen, dan passeert dat niet. De gemeente zou eerder de burger dan de
wijkinspecteur geloven. De gemeente EVERE, waar de politie deze vaststelling voor
formuleerde, erkent dat dit zich voordoet. Ze zouden hier meer aandacht voor moeten hebben
maar dit bijsturen zou voor de gemeente een hele opdracht zijn.
46. Het valt ook voor dat inwoners bij het loket van de gemeente hun beklag doen en dat ze
worden doorgestuurd naar de politie met de mededeling ‘ga het vragen aan de politie’. Als
deze mensen dan komen, legt de politie uit waarom het advies negatief was.
In een commissariaat, waar de politie op dezelfde verdieping als de gemeente zit, gaan
wijkagenten met de klagende burger direct naar de dienst bevolking om het probleem uit te
klaren. Wijkinspecteurs meldden heel wat tijd te verliezen door de burger te woord te staan
over de woonstcontrole.
Voor elke vraag moeten zij in hun administratie de
woonstvaststelling opzoeken, nagaan wat er toen beslist werd en een bevestiging van deze
beslissing meegeven aan de burger.
47. De wijkagenten meldden dat de gemeenten soms vragen om een onderzoek opnieuw te
doen terwijl de politie reeds een positief advies heeft gegeven. Volgens hen zijn er duidelijk
problemen op het vlak van het administratief beheer van de formulieren in de drie gemeenten,
en in SCHAARBEEK in het bijzonder. Het is de wijkagenten verder niet duidelijk op welke
basis de gemeenten hun rappels voor woonstcontrole opstellen. Volgens hen zijn die niet aan
termijnen gebonden, maar eerder op basis van klachten van burgers die vinden dat de controle
te lang uitblijft. Er wordt hierbij een verschil in uitvoering per gemeente vastgesteld. Waar
een woonstcontrole in een gemeente binnen de 6 weken wordt uitgevoerd, stellen wijkagenten
vast dat het in een andere gemeente reeds 8 tot 15 dagen duurt voordat de wijkagent de
aanvraag adreswijziging ontvangt. Door deze termijnen zou het ook kunnen dat de burger in
die periode een nieuwe aanvraag doet bij de gemeente, waardoor de politie een tweede
aanvraag woonstcontrole ontvangt. Gelukkig kunnen sommige wijkagenten terugvallen op
het intern vattingssysteem van de politie, anderen houden kopieën bij van de uitgevoerde
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woonstvaststellingen zodat zij kunnen staven dat de controle effectief werd uitgevoerd. Veel
hangt volgens hen ook af van de bedienden bij de gemeenten.
48. De relatie met de gemeente verloopt niet altijd optimaal, in SCHAARBEEK bijvoorbeeld
zou er een gemeentebediende zijn die denkt dat ze bij wijze van spreken boven de wet staat.
Dit zou zover gaan dat ze zich zelfs mengt in de taakverdeling van de politie door te eisen dat
de woonstcontroles door een andere wijkagent gebeuren. De verantwoordelijke bevolking
van deze gemeente had hier geen weet van en zei ons dat elk commissariaat wel een
contactpersoon ‘wijkagenten’ heeft met wie contact kan worden gelegd in geval van
problemen. Maar nog volgens de verantwoordelijke zou de gemeente nooit eisen opleggen
over wie het onderzoek bij de politie zou moeten doen.
Bovendien zouden de
gemeentemedewerkers de wijkagenten niet kennen.
De wijkagenten vinden dat de gemeente hierdoor de politie onder druk zet. In dezelfde
gemeente worden de ambtshalve inschrijvingen weinig opgevolgd. Daar hebben de
wijkagenten volgende reactie gekregen ‘Geen verdere ambtshalve inschrijvingen door de
wijkagent’. Dit zorgt ervoor dat bepaalde wijkinspecteurs dergelijke gevallen niet meer
overmaken aan de gemeente, maar alles bijhouden in een farde en om de zoveel tijd die farde
eens overmaken aan de gemeente. In die farde zitten casussen waarbij één persoon twee
adressen heeft omdat er twee schrijfwijzen van zijn naam bestaan. Men meldt dit aan de
gemeente, maar er gebeurt niets. Volgens de wijkagenten zou deze gemeente reeds door de
FOD Binnenlandse Zaken op de vingers getikt zijn omdat het bevolkingsregister niet in orde
is; zo zouden er te veel mensen op een adres ingeschreven staan. Deze gemeente zou ook
weigeren om GAS-boetes uit te schrijven indien de huisnummers niet in orde zijn.
De gemeente SINT-JOOST-TEN-NODE werd ook geconfronteerd met een persoon met
dubbele identiteit. Omdat er veel valse verklaringen zijn over het verlies van identiteitskaart
en de biometrische paspoorten nog niet beschikbaar zijn, kan dit voorkomen. Het probleem is
de identiteit bewijzen, wie is wie.
49. In de toekomst zouden de gemeenten overgaan op een nieuwe databank, ELYX, een
programma dat alle gegevensbanken van de gemeente zal gaan kruisen, zoals de gegevens
over bewoners en de stedenbouwkundige gegevens van de woning.
50. Over de vraag wie in dit partnerschap nu de uiteindelijke beslissing neemt over de
hoofdverblijfplaats hebben de wijkagenten een verschillende mening. Er zijn er die het
gevoel hebben dat ze de beslissing nemen, anderen stellen te vaak vast dat hun aangeleverde
advies niet door de gemeente wordt gevolgd. Dit gebeurt ook bij sterk geargumenteerde
controles waarvoor de wijkagent vijf keer op het adres is langsgegaan. Ook bij de gemeenten
is dit niet heel duidelijk. De gemeente schrijft uiteindelijk in, maar in de praktijk gaat men in
één gemeente af op het door de wijkagent gegeven advies. In een andere gemeente wijst men
op de stijgende complexiteit van de controles hoofdverblijfplaats en het gegeven dat het 50/50
ligt. Het gebeurt vaak dat de verantwoordelijke niets kan doen met het door de politie
ingevulde formulier of zoals een door SCHAARBEEK aangeleverd voorbeeld dat de inwoner
ter plaatse kon worden aangetroffen maar gelijktijdig aan de politie verklaarde dat hij
eigenlijk in Nederland verblijft.
- Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover feedback
vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig
51. De korpsleiding is tevreden over de uitvoering van deze opdracht door de medewerkers
van de zone en vindt dat de politiezone reeds zeer ver staat. Een goede indicator hiervoor is
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het al dan niet terugsturen van brieven van deurwaarders. Als dit aantal daalt, betekent dit dat
de mensen effectief wonen op het opgegeven adres.
52. De coördinatoren zouden doorheen de dagdagelijkse contacten en via de kwaliteitscirkels
vernemen dat de bestuurlijke overheden tevreden zijn. Er is in de zone ook een centrale
contactpersoon, mevrouw FIEVET, die alle mogelijke problemen centraliseert en aankaart
tijdens de 6-wekelijkse vergaderingen met de wijkteams. In de zone heerst een dynamiek van
‘community policing’ waar permanent overleg een gewoonte is, voornamelijk in de
wijkposten waar de politie samenhuist met de gemeente. In de wijkantennes is dit minder het
geval.
53. In de ene gemeente zouden de door de politie opgestelde adviezen meer dan in een andere
gemeente worden gevolgd. Tijdens het gesprek met de coördinatoren werd gewag gemaakt
van zowat 30% van de adviezen die SCHAARBEEK niet zou volgen. Deze perceptie kan
ook ontstaan doordat de inspecteur op het terrein niet altijd op de hoogte is van de
administratieve situatie van de aangetroffen personen. Zo kan een wijkinspecteur personen op
een adres aantreffen die bijvoorbeeld in een regularisatieprocedure zitten. Men zal de
woonstcontrole voor deze personen uitvoeren maar deze mensen zullen niet in het
rijksregister verschijnen. Als een advies al eens ‘negatief’ is, stelt men vast dat de gemeente
deze persoon toch heeft ingeschreven of toch als alleenstaande heeft ingeschreven terwijl de
politie vaststelde dat die persoon samenwoont. De wijkagenten schatten het niet volgen van
de adviezen door de gemeente anders in dan de coördinatoren. De wijkagenten wijzen eerder
SINT-JOOST-TEN-NODE aan als de gemeente die meer beslissingen neemt zonder rekening
te houden met het advies van de politie en schatten het aandeel niet-opvolgen voor
SCHAARBEEK eerder op 10%.
54. Volgende voorbeelden van het niet-opvolgen van het advies werden vermeld. Een casus
waarbij de wijkagent een aanvraag kreeg van een man die bij zijn broer wenste te gaan
wonen, maar ter plaatse wees niets op het verblijf van de man bij zijn broer. De wijkagent gaf
een negatief advies en toch werd de man ingeschreven aangezien de wijkagent de man ter
plaatse aantrof. Om de zoveel tijd moeten de wijkagenten de minderjarigen die niet naar
school gaan controleren. Tijdens deze controles werd vastgesteld dat een meisje dat in
TURKIJE naar school gaat, gedomicilieerd is bij haar grootouders in de zone BRUNO. Het
kind spreekt geen Frans en is enkel in de vakanties in BELGIË. Aangezien ze geen 60 à 70%
van de tijd in BELGIË woont, kan ze volgens de wijkagenten eigenlijk niet ingeschreven zijn
in BELGIË maar is ze dat ondanks een negatief rapport toch, waardoor er toch kindergeld,
enz. gekregen wordt. Het komt meer voor dat aanvragen tijdens een vakantie gebeuren en dat
de gemeenten inschrijven omdat de personen ter plaatse aangetroffen konden worden.
55. Naast deze bevindingen van de politie werd ook aan de verantwoordelijken bevolking
van de drie gemeenten gevraagd in welke mate ze tevreden zijn over het door de politie
uitgevoerde werk.
56. Een eerste bedenking die werd geformuleerd gaat over de uitvoeringstermijnen. Alle
gemeenten vermeldden dat de aanvragen via post naar het centraal commissariaat gaan en dit
wordt door de drie gemeenten als tijdrovend ervaren. Het gegeven van controle door de
hiërarchie vinden ze positief, maar het tijdverlies is groot. Er werd ons gezegd dat reeds
voorstellen werden gelanceerd om het tijdverlies van de overmaking te beperken maar dat
deze door de politie niet in aanmerking zouden zijn genomen. De uitvoeringstermijnen van
de woonstcontroles variëren van 10 dagen tot 2 maanden met een gemiddelde van 3 tot
4 weken, waarvan een week verloren gaat door overmakingen van dienst tot dienst.
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57. Als het formulier dan bij de wijkagent toekomt en wordt uitgevoerd, merken de
gemeenten dat niet alle wijkinspecteurs ter plaatse gaan. Als burgers vragen wanneer de
wijkagent zal langskomen en de gemeente beschikt reeds over het positief advies, dan heeft
die wijkagent de persoon niet gezien. Soms gebeurt de controle telefonisch, op het bureau
van de wijkagent of op basis van de naam op de brievenbus. Soms stellen de gemeenten vast
dat eenzelfde controle uitgevoerd door twee verschillende inspecteurs een ander resultaat
oplevert.
Uit de vragenlijst komt ook naar voor dat niet alle wijkagenten langsgaan en de inwoners
effectief zien. De helft van de respondenten stelt dat het eerste contact met de politie een
onaangekondigd bezoek was, vier personen kregen een gewone brief. Slechts 17 van de 29
respondenten meldden dat een politiemedewerker langskwam. Een persoon antwoordde dat
er gewoon een brief in zijn brievenbus stak met de mededeling dat de adreswijziging werd
aanvaard en dat de persoon naar het gemeentehuis moest gaan om de identiteitskaart te laten
aanpassen.
58. De gemeenten merken op dat niet elke wijkagent het onderzoek even nauwgezet uitvoert.
Dit gaat zover dat een gemeente weet voor welke wijkagent men ervan uit kan gaan dat het
advies te volgen is en voor welke ze het advies wat beter moet nalezen. Indien men niet zeker
is, vraagt men een nieuw onderzoek. Vaak voert een andere wijkagent dit heronderzoek dan
uit met mogelijk een ander resultaat tot gevolg.
59. Het advies geeft ook niet steeds een duidelijk antwoord op de vraag of een persoon er al
dan niet verblijft. SCHAARBEEK verwacht dat de politie zich duidelijk uitspreekt omdat de
gemeente niet over andere mogelijkheden beschikt dan de door de politie uitgevoerde
vaststellingen. SCHAARBEEK is dan ook maar matig tevreden over de door de politie
opgestelde adviezen omdat ze in 5 à 10% van de gevallen de adviezen niet kan volgen en vaak
voldoet bijkomende informatie of een nieuw onderzoek nog niet om een definitieve beslissing
te nemen. Deze perceptie van de politiewerking maakte nog niet echt het voorwerp van
overleg met de politie uit, omdat deze gemeente vindt dat de constructieve samenwerking in
de meerderheid van de dossiers voor gaat. Men heeft de politie nog verder nodig.
60. EVERE merkt op dat de inspecteurs de ambtshalve schrappingen/inschrijvingen redelijk
goed uitvoeren, maar ze mogen niet te ambitieus zijn. SCHAARBEEK wordt dan weer
geconfronteerd met vergissingen waardoor de gemeente deze, vaak ambtshalve schrapping,
moet rechtzetten. Deze gemeente merkt op dat de politie het moeilijk heeft om een eventuele
verkeerde inschatting toe te geven. Voorstellen tot schrappingen van ambtswege moeten
omzichtig worden opgesteld. Dit heeft verregaande gevolgen voor de burger en een
ambtshalve schrapping rechtzetten is voor de gemeente een omslachtige procedure waarbij de
vraag opduikt wie de kosten voor deze rechtzetting moet betalen. Een schrapping van
ambtswege neemt al vlug twee maanden in beslag omdat eerst moet worden nagegaan of de
persoon nergens opgesloten werd en de gemeenten de mensen de tijd geven om zich in regel
te stellen. Een gemeente had vroeger ook te weinig elementen om een schrapping op het
college voor te leggen. Na de vraag om een volledigere toelichting met meer informatie op te
maken, is deze situatie nu veranderd.
61. SCHAARBEEK heeft al eens alle wijkagenten uitgenodigd en een opleiding gegeven.
Kort nadien stelden ze vast dat, ondanks de gegeven opleiding, een wijkinspecteur de
richtlijnen niet toepaste door bijvoorbeeld op de aanvraag te vermelden ‘negatief omdat de
eigenaar niet akkoord is’, terwijl tijdens de opleiding werd uitgelegd dat dit geen reden kan
zijn. De gemeente in kwestie stelde dat voor sommige wijkagenten er nooit genoeg uitleg zal
zijn.
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62. EVERE wilde toch vermelden dat de politie door de jaren heen steeds meer op zichzelf
gericht is. Een goedendag krijgen van de politieman zou minder en minder evident zijn.
4.2.2. Burgergericht
- De noden en verwachtingen kennen van de burger
63. De wijkinspecteurs vertrekken van het principe dat de burger hen nodig heeft voor de
inschrijving in het bevolkingsregister en in het algemeen verloopt dit goed. De wijkagenten
verwijzen de burgers indien nodig ook door naar andere diensten. Hoe beter de burger zijn
wijkagent kent, hoe vlotter er contact met hen wordt opgenomen.
64. Volgens de wijkinspecteurs schrijven de diensten bevolking op het aanvraagformulier
steeds meer de voorkeur inzake controlemoment van de burgers op, dit bij 5 à 9 op de 10
aanvragen. In de praktijk houden de agenten daar weinig rekening mee aangezien de controle
op een onverwacht moment moet plaatsvinden. Een burger kan dus verkeerdelijk verwachten
dat de politie op de genoteerde momenten zal langskomen. Op het formulier staan soms ook
zinloze zaken zoals ‘de betrokkene wenst dat de controle vlug gaat’.
65. De coördinatoren vinden dat het moment van controle in functie van de wijk moet
gebeuren. In de ene gemeente zal dat bijvoorbeeld om zes u ’s ochtends zijn, in een andere
gemeente kan dit later omdat mensen gaan werken. Het ritme van de familie is soms heel
anders van wijk tot wijk en daarom moet je als wijkinspecteur je wijk kennen. De
verantwoordelijken stellen soms vast dat de wijkagenten manifest op die uren langsgaan
waarvan de mensen zelf zeggen dat ze uit werken zijn. Dat is zinloos. Er is een verschil
tussen ingaan op de vraag van de burger om langs te komen op een welbepaald tijdstip en
rekening houden met de tijdstippen waarvan de burger aangeeft niet thuis te zullen zijn.
- Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende informatie of
diensten te verstrekken
66. In de politiezone woont een grote diversiteit van burgers. Volgens de leiding is 13%
multicultureel met een mix van Marokkaanse en Turkse inwoners. De medewerkers van de
zone worden geacht alle burgers te helpen. Hierbij geldt als richtlijn Frans of Nederlands te
spreken en slechts indien de communicatie moeilijk gaat over te schakelen op andere dan deze
twee voorgeschreven talen. Turks en Arabisch zijn in de politiezone wel nuttige talen. De
wijkinspecteur zou ook steeds kunnen vragen om zich te laten bijstaan indien de taal een
probleem zou vormen.
67. De coördinatoren benadrukken dat de wijkinspecteurs met handen en voeten de inwoners
trachten bij te staan. Ze zijn het gewoon om met taalbarrières geconfronteerd te worden,
vooral bij eerste generatie vreemdelingen, en zoeken bij communicatieproblemen een persoon
die de taal machtig is. Meestal zijn er wel kinderen die Frans spreken. Er is ook een
wijkinspecteur die Turks spreekt.
In de praktijk trekken de wijkinspecteurs inderdaad hun plan. Ze vinden zelf dat het meestal
wel meevalt. Engels is vaak handig om met mensen te communiceren ofwel gebruiken ze
gebarentaal. Met alle mogelijke middelen wordt geprobeerd om contact te leggen, ook door
een vertaler te zoeken in de straat. Termen als ‘carte d’identité’ verstaan de burgers wel, de
vragen over urbanisme liggen moeilijker. Sommige wijkagenten vinden dat er een probleem
is met de tweetaligheid van hun collega’s. Dit werd bevestigd in de gemeente EVERE, waar
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de medewerkers van de dienst bevolking zich heel erg storen aan het gegeven dat de burgers
niet meer worden gediend in hun eigen taal.
68. Of de wijkagenten andere informatie geven over bijvoorbeeld inbraakbeveiliging,
openingsuren, … hangt ervan af of de mensen daar nood aan hebben. Enerzijds is
inbraakpreventie niet altijd even noodzakelijk gegeven de woonrealiteit van de mensen.
Anderzijds geven de wijkinspecteurs aan dat dit allemaal (folders) meesleuren voor hen
praktisch moeilijk is. Wat al eens wordt meegegeven, is het telefoonnummer van het
politiecommissariaat en de spoedgevallen. Verder zouden de contactgegevens van de
wijkagent op het papier van de inschrijving staan. Dit is in lijn met de antwoorden die we van
de burgers op de vragenlijst kregen. Slechts enkelen bevestigen dat ze informatie kregen,
deze informatie ging over de politiezone (2), inbraakpreventie (1) en de gemeentediensten (3).
- De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke termijn
uitvoeren
69. Hoewel de korpsleiding in lijn met de interne richtlijnen verwacht dat de wijkinspecteur
toegang krijgt tot de woning om de woonstcontrole uit te voeren, is men zich ervan bewust dat
deze toegang niet kan worden afgedwongen maar moet worden gevraagd. De politie kan geen
deur forceren. Indien deze toegang door de burger geweigerd wordt, wordt dit op het
formulier van de woonstcontrole vermeld.
Uit de vragenlijst blijkt dat bij 15 van de 29 gezinshoofden de politie de woning heeft
betreden, slechts één persoon zegt dat hiervoor geen toelating werd gevraagd.
70. Wat de uitvoeringstermijnen betreft, meldden de coördinatoren een gemiddelde
uitvoeringstermijn van een maand. Er moet rekening worden gehouden met de verzending
vanuit de gemeenten naar de politie, de vatting bij de politie en de verdeling naar de
wijkinspecteurs toe. Soms kan het ook snel gaan, maar dit is niet altijd goed. Volgens de
coördinatoren mogen onderzoeken ook niet te vlug worden uitgevoerd, ‘anders zijn we
gezien’ omdat mensen bijvoorbeeld twee weken in de woning kamperen totdat de agent
langskomt. Ze hebben de perceptie dat dit in een landelijke politiezone misschien niet nodig
is, maar voor een stedelijke zone is het inkorten van de controleperiode niet mogelijk. Binnen
de acht dagen de woonstcontrole uitvoeren, is in de politiezone BRUNO echt onhaalbaar.
Wijkinspecteurs worden bijvoorbeeld geconfronteerd met verschillende gezinnen in een
woning, die eenzelfde voordeurbel gebruiken. In de tijdspanne tussen het door de politie
aanbellen aan de woning en het binnenkomen, hebben de inwoners reeds de interne
organisatie van de woning veranderd om aan te tonen dat de betrokkene als alleenstaande op
de zolderverdieping woont. De gemeenten bevestigden ons de uitvoeringsperiode van drie tot
vier weken.
71. Er werd ons gezegd dat de laatste twee jaar naar aanleiding van controles
hoofdverblijfplaats de personen in de ANG worden nagetrokken. Elke wijkinspecteur wordt
verondersteld dit te doen voor de woonstcontrole ter plaatse. Tegenwoordig zouden heel wat
personen geseind staan voor bijvoorbeeld het verval van het recht tot sturen en woonplaats
verifiëren. Indien een persoon van zijn vrijheid moet worden beroofd, dan moet de
wijkinspecteur dit uitvoeren met steun van de wachtdienst. Het verifiëren van de al dan niet
te nemen maatregelen gebeurt volgens de coördinatoren in de praktijk door via het RRN de
ANG te consulteren. Men is zich ervan bewust dat zo enkel de consultatie wordt geverifieerd
en niet de controle ANG. Ook een vreemdeling zou men in SIS, Schengen moeten nagaan.
De coördinatoren meldden dat deze verificaties uitvoeren niet evident is door een gebrek aan
ANG-toegangen.
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Soms worden de seiningen wel eens als pasmunt gebruikt om de inschrijving te faciliteren.
Dit is een beetje chantage, de politie heeft volgens de coördinatoren niet het recht om dit aan
elkaar te koppelen. Maar in de praktijk zal de burger daar wel op ingaan omdat hij weet dat
de wijkinspecteur hem dagelijks in de wijk zal zien.
Wijkinspecteurs bevestigen dat de ANG wordt nagegaan voor de woonstcontrole. We stellen
wel een verschil tussen de wijkagenten vast. De ene zal niet alleen de persoon die de
aanvraag doet natrekken, maar ook alle personen van het gezin. Indien er een foto
beschikbaar is, wordt deze gebruikt om na te gaan of men bij de controle wel de juiste
persoon voor zich heeft. Andere wijkagenten waren zo eerlijk te melden dat ze deze
consultatie wel eens vergeten en achteraf doen, maar dan komen de mensen minder vlug naar
de politie. Er is een wijkagent die stelt geen tijd meer te hebben voor de ANG- consultatie.
De te nemen maatregelen worden uitgevoerd of men verwittigt de persoon dat hij uitgenodigd
zal worden om een verklaring af te nemen. In realiteit gaan de mensen meestal in op de
uitnodiging om de te nemen maatregel uit te voeren.
Door onze diensten werd op basis van de bekomen steekproef van gezinshoofden nagegaan of
deze personen door de politiezone in de ANG werden gecontroleerd, dit rechtreeks in de ANG
of via de toegang tot het Rijksregister. Voor twee vijfde van de personen in de steekproef kon
geen opzoeking worden teruggevonden. Voor een vijfde vinden we een opzoeking in de
ANG terug, voor 35 personen via het RRN-ANG. Aangezien ook personen met de Belgische
nationaliteit niet werden nagegaan, kan de verscheidenheid aan ingeschreven nationaliteiten in
de politiezone geen verklaring zijn voor de niet-opgezochte gezinshoofden. Voor de periode
van ons onderzoek10 kan er volgens ons geen sprake zijn van een systematische ANGconsultatie door wijkagenten van de politiezone BRUNO naar aanleiding van
woonstcontroles. Er werden ook een aantal openstaande maatregelen gevonden. In het
overzicht van de openstaande niet-permanente maatregelen vinden we er 14 voor 13 personen
die zich in de gemeenten van de politiezone BRUNO inschreven.
Een maatregel voor een persoon te EVERE gaat over het ‘consulteren van de commentaar bij
een CSB-signalement’. De drie openstaande maatregelen te SINT-JOOST-TEN-NODE gaan
over het ‘opzoeken van de verblijfplaats’. Aangezien deze maatregelen door de zone
BRUNO werden opgesteld, is het moeilijk uit te maken of deze werden opgesteld nadat men
de persoon bij de woonstcontrole niet ter plaatse kon aantreffen dan wel dat deze niet werden
uitgevoerd. Voor de personen die zich inschreven in de gemeente SCHAARBEEK vonden
we 10 maatregelen: zes voor het ‘opzoeken van de verblijfplaats’, waarvan één niet werd
opgesteld door BRUNO zelf, twee maatregelen gaan over het verhoren van de persoon, één
over een te consulteren commentaar en één maatregel over het ophouden van de persoon en
het contacteren van de opstellende eenheid.
Uit de ANG-gegevens voor de gezinshoofden kwam naar voor dat een derde van de
gezinshoofden uit de steekproef ANG-gekend is.
Uit het gesprek met de wijkagenten kwam naar voor dat ze het niet eenvoudig vinden om de
SALDUZ-seiningen in orde te brengen, zeker niet indien men als wijkagent aan een antenne
is verbonden. Zo werd een wijkagent geconfronteerd met een SALDUZ 4 voor iemand die
van een HINP een convocatie voor zijn inschrijving had gekregen, maar de wijkagent
beschikt in de antenne niet over een cel. De hiërarchie zou volgens de wijkagent gezegd
hebben dat hij er een SALDUZ 3 van moest maken, maar zo’n beslissing moet volgens de
wijkagent op het niveau van het parket worden genomen. Deze wijkinspecteur stelde zich de
vraag welke werkwijze moet worden gevolgd als een persoon SALDUZ 4 staat gesignaleerd
en men een woonstcontrole gaat uitvoeren. De wijkagenten zeggen dat de leiding volgende
oplossing meegaf: ‘je moet binnengaan in de woning voor de woonstcontrole en daar mag je
10

Inschrijvingen tussen 15-02-2012 en 15-03-2012.
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de persoon toch niet in hechtenis nemen’. Maar volgens de wijkagenten kan je toch niet
afdwingen om in de woning binnen te gaan. Een ander gegeven voorbeeld gaat over een
seining voor parentale ontvoering waarbij de wijkagent het dossier voorbereidde door onder
meer naar het parket te bellen met de vraag of de maatregel nog altijd gold. De vraag van een
gemeente om een vrouw met haar kinderen in te schrijven, kan zo een totaal andere wending
krijgen door vooraf de ANG-consultatie uit te voeren. Hier kruipt volgens de wijkagenten
heel wat tijd in, wat door de directie niet goed wordt ingeschat.
72. Volgens een aantal coördinatoren worden er steeds meer RIR’s opgemaakt. Er bestaan
eveneens afspraken om de lokale recherche over verkregen informatie te informeren indien
wijkinspecteurs niet zo vertrouwd zijn met de opmaak van een RIR. De lokale recherche zal
dan de beschikbare informatie naar inhoud beoordelen. De coördinatoren verschilden
hierover wel van mening. Uit de gesprekken blijkt dat beschikbare informatie concreet moet
zijn voordat een RIR wordt opgesteld. Men zou hierbij belang hechten aan de communicatie
tussen verschillende diensten. Het zou bovendien ook niet over grote aantallen gaan.
Indien we de vraag aan de wijkagenten zelf stellen, blijkt dat RIR’s bijna niet worden
opgesteld. Als er al eentje wordt opgemaakt, horen de wijkagenten hier niets meer van. Ook
wordt informatie via mail aan het informatiekruispunt of rechtstreeks aan de lokale recherche
of de jeugddienst gegeven.
73. Indien noodzakelijk wordt de kruispuntbank van ondernemingen, de databank voor
alternatieve maatregelen en de conflictendatabase geconsulteerd.
74. Wat de feitelijke controle betreft, wordt verwacht dat de wijkgenten binnengaan in de
woning, dat ze iedereen identificeren die aanwezig is, nagaan hoe de mensen zich gedragen in
de woning, nagaan hoe de indeling is in de woning, de kleding, de tandenborstel, of er
vuilnisbakken zijn, welke schoenen er staan, etc. Volgens de coördinatoren moeten de
medewerkers aanvoelen of een appartement bewoond is.
De wijkinspecteurs zijn in uniform als ze zich aanbieden. Het is zeer uitzonderlijk dat ze niet
binnengelaten worden in de woning. Worden ze niet binnengelaten, dan vermelden ze dit op
het formulier. Sommige wijkagenten proberen de burger ervan te overtuigen dat ze binnen
moeten om de woonstcontrole uit te voeren, andere gaan ervan uit dat ze wettelijk in de
woning binnen mogen. Zeker in de gekende gebouwen met problemen wensen de
wijkinspecteurs binnen te gaan. Het komt ook voor dat de burger er zelf op staat dat de
wijkagent binnenkomt. Er werd een anekdote meegegeven van een man in de wijk waarvoor
een negatief advies werd gegeven en die de inspecteur blijft beloven dat hij een en ander mee
zal brengen, zelfs al wordt gezegd dat dit niets aan de inschrijving zal veranderen. Ook een
(gebrek aan) kennis over andere culturen speelt volgens de ons gehoorde wijkagenten een rol
bij de woonstcontrole, onder meer bij de betreding van de woning.
Meestal gaat men binnen tot het salon, zoals een woonstcontrole bij een regulier gezin. Er
zijn ook woonstcontroles waarbij alle vertrekken worden gecontroleerd. Dan kunnen de
wijkinspecteurs kijken naar: de badkamer, een scheerapparaat, het aantal kamers, de
verwarming, het brandalarm, de inhoud van de kasten, koelkast, het aantal borden na de
maaltijd, het aantal matrassen, persoonlijke zaken, aantal schoenen man/vrouw, huurcontract
(namen op het contract), etc. De aanwezigheid van een keuken of badkamer is van belang in
die gevallen dat men zich probeert in te schrijven in een zolderkamer om zo als alleenstaande
ingeschreven te zijn. Ook bij een controle samenwoonst zullen de wijkagenten al wat meer
bezittingen van de bewoners bekijken.
Dit alles blijkt ook uit de antwoorden op de vragenlijsten. De meest bezochte vertrekken zijn
de woonkamer (13 keer), de keuken (11 keer), de slaapkamer (9 keer) en de badkamer
(8 keer). Vier respondenten gaven te kennen dat er bij hen ook in de kasten werd gekeken.
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Bij twee personen ging de wijkagent in alle vier de lokalen langs en één persoon schreef dat
zijn volledige appartement werd bekeken.
75. Indien wijkagenten bij verbouwingen of een nieuwbouw vaststellen dat de woning nog
niet leefbaar is, dan wordt meegedeeld dat de burger een nieuwe aanvraag moet doen als de
woning in orde is of wordt de aanvraag door de wijkagent nog een weekje bijgehouden voor
een latere hercontrole. Bij twijfel over de aanwezigheid van de burger op het adres wordt al
eens een late of vroege controle ingelast. Men verwacht dat gezinnen met kinderen toch
’s avonds thuis zullen zijn om de kinderen in bed te leggen. Bij grote twijfel zouden
wijkagenten ook aan een ploeg van de interventie kunnen vragen om eens heel vroeg te gaan
controleren.
76. Dergelijke controles blijven evenwel een momentopname. Niets verhindert dat de burger
de dag nadien vertrokken/verhuisd is.
77. Wijkagenten stellen zich hierbij de vraag waar de grens met de privacy van de burgers en
een huiszoeking ligt. Er zijn wijkagenten die de onderbroeken controleren en vragen om de
aanwezige schoenen aan te doen. Het komt voor dat de bewoners zelf hun kasten openen om
de inhoud aan de wijkagent te tonen en achteraf een klacht indienen voor schending van hun
privacy. Als de wijkagenten verwachten dat er mogelijk problemen zullen zijn, gaan ze
samen met een collega of zelfs met drie.
Een respondent gaf in de vragenlijst te kennen dat hij de controle een inbreuk op zijn privacy
vond, net omdat hij het te verregaand vond dat alle vertrekken werden gecontroleerd. Dit in
tegenstelling tot iemand die vermeldde dat er geen inbreuk op de privacy kon zijn omdat er
enkel twee tot drie kleine vragen werden gesteld.
78. Tijdens zo’n controle kan er met de bewoners discussie ontstaan over de ligging (niveau)
van een appartement, wat met de nummering te maken heeft of over de indeling van een
woning, bijvoorbeeld of een ruimte nu een living of een slaapkamer is. Niet iedere burger
heeft dezelfde normen inzake leefbaarheid, gezondheid en veiligheid.
79. Aangezien uit de vragenlijst bleek dat niet voor alle inschrijvingen een controle ter
plaatse zou gebeuren, werd de vraag ook aan de wijkagenten gesteld. Deze bevestigen dat het
soms gebeurt dat de wijkagent aan de burger vraagt om naar het bureau te komen voor de
woonstcontrole. Op basis van de databankraadpleging, het huurcontract, het contact met de
eigenaar, etc. wordt dan de woonstbevestiging gedaan. Er zijn wijkagenten die inschrijven
per telefoon en die nog de oude gewoontes toepassen. De meeste wijkinspecteurs gaan steeds
ter plaatse en sommige wijkinspecteurs willen ook altijd iemand aantreffen omdat het
belangrijk is om het gezicht van de burger te kennen. Er zijn gevallen waarbij wordt
ingeschreven op basis van de informatie van de conciërge, op het aanvraagformulier wordt dit
dan ook zo genoteerd. Een wijkagent deelde mee dat hij ooit de reactie kreeg ‘een wijkagent
die eens passeert’, er zijn burgers die dat nog nooit hebben meegemaakt.
- Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door indien
mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen
80. De coördinatoren hebben de indruk dat de meeste inwoners tevreden zijn na de
woonstcontrole. Retour wordt ook enkel gekregen van personen die niet tevreden zijn over
het resultaat van de politionele vaststellingen. De woonstcontrole heeft dan ook een impact
op de rechten van de mensen, bijvoorbeeld uitkeringen.
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81. Indien inwoners zich bij de politie melden met een klacht over een negatieve
woonstcontrole, wordt volgens de coördinatoren uitgelegd waarom tot een negatief advies
werd overgegaan. Als dit gesprek aantoont dat de inspecteur een verkeerde inschatting zou
hebben gemaakt, wordt de burger gevraagd om een nieuwe aanvraag in te dienen bij de
gemeente. Het gevoerde gesprek zal de woonstcontrole naar aanleiding van de nieuwe
aanvraag faciliteren. Op het moment van het gesprek was een zaak hangende van een burger
die verkeerdelijk ambtshalve werd geschrapt en daarom aan de inspecteur de kosten (12 euro)
terugvraagt voor de hernieuwde inschrijvingsaanvraag bij de gemeente.
Bij klachten over de tijdspanne voorafgaandelijk aan de controle kan in ISLP worden
nagegaan welke onderzoeksdaden de wijkagent reeds deed. De feedback over de controles
wordt bijgehouden. Tijdens een gesprek wordt dan ook gevraagd of de naam van de inwoners
op de bel staat, of de bel werkt en praktische zaken die een invloed kunnen hebben op het al
dan niet kunnen vaststellen van het verblijf hoofdverblijfplaats. De politie benadrukt dat ze
de mensen thuis moeten kunnen aantreffen gezien de fraudegevoeligheid.
Het komt vaak voor dat burgers niet in orde zijn met de bel en de brievenbus. Wanneer er
geen naam vermeld is, nemen sommige wijkinspecteurs contact op met de eigenaar van het
pand, andere collega’s verbaliseren. Burgers die niet thuis worden aangetroffen krijgen van
sommige wijkagenten ook een briefje mee om te melden dat dit in orde moet zijn. Hiervoor is
geen uniforme werkwijze onder de wijkagenten. Het plaatsen van namen op de bellen hangt
soms ook af van de syndicus of de eigenaar en is soms een probleem waaraan de huurder niet
veel kan doen. In de gebouwen met een conciërge weten de wijkagenten wie ze moeten
contacteren en zijn er minder problemen met huisnummering en namen op de bel. Een andere
werkwijze in een gemeente is dat sommige wijkagenten een bericht achterlaten na drie
plaatsbezoeken met de vraag om de wijkagent te contacteren. Tijdens dit telefonisch contact
wordt het belang van de controle uitgelegd en wordt nagegaan welke de mogelijkheden zijn,
zonder evenwel een concrete afspraak te maken.
82. Volgens de wijkinspecteurs oordelen burgers in functie van het resultaat van de
woonstcontrole. Wijkinspecteurs worden al eens geconfronteerd met de vraag ‘Kan je een
oogje dichtknijpen?’. Daarom wordt bij een negatief advies op het aanvraagformulier ook
uitgelegd waarom dit advies negatief was. Ook de gemeenten bevestigen dat klachten meestal
voorkomen indien er voor de burger een negatief advies voor het verblijf hoofdverblijfplaats
werd opgesteld en de inschrijving door de gemeente werd geweigerd.
83. We vinden 33 klachtendossiers terug bij het Vast Comité P over woonstcontroles in de
politiezone BRUNO en dit van 2004 tot eind mei 2013.
De meeste klachten gaan over het uitvoeren van de woonstcontrole, 27 van de 33 dossiers.
Bij twee derde van de dossiers betwisten de burgers het resultaat van het door de politie
afgeleverde advies waardoor de personen ambtshalve werden geschrapt, nog niet
ingeschreven worden of volgens hen onterecht werden ingeschreven. Bij een derde van de
dossiers klagen de burgers over de uitvoeringstermijn van de woonstcontrole waardoor ze nog
niet werden ingeschreven. We vermelden nog één klacht van een medewerker uit de
politiezone (2012) die het Vast Comité P inlichtte over de volgens hem lakse houding van de
zonale leiding wat domiciliefraude betreft. In de dossiers voor de politiezone BRUNO vinden
we geen elementen die erop wijzen dat burgers klagen omdat ze een of ander sociaal voordeel
zouden verliezen. Het bezoek aan de politiezone zelf maakte evenwel duidelijk dat fraude een
realiteit is waar de wijkagenten mee worden geconfronteerd.
Bij een vijftal dossiers was er een klacht over de attitude van de politieambtenaar. Bij twee
klachten werd de houding van de beambte als agressief omschreven en in drie andere dossiers
als onbeleefd. In een dossier werd ook geklaagd over de gebrekkige kennis van het
Nederlands.
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Een dossier gaat over een medewerker van de politiezone die zelf niet in orde was met zijn
hoofdverblijfplaats.
In drie dossiers vinden we een notie ‘fout’ terug. In een dossier gaf een wijkagent op basis
van informatie van een collega het verkeerde advies tot schrapping van ambtswege. Het
advies aan de gemeente werd rechtgezet en de politieambtenaar die de verkeerde informatie
gaf werd van dienst verplaatst. De vaststellingen in een tweede dossier gebeurden naar
aanleiding van het bezoek van een deurwaarder op het adres van een politieambtenaar
werkzaam in de politiezone BRUNO. Er werd vastgesteld dat er een illegale dame verbleef
die werkzaam is in de prostitutie. De medewerker van BRUNO zou er niet meer woonachtig
geweest zijn, hoewel er nog een politiehemd in de kleerkast werd gevonden. De medewerker
van BRUNO kreeg de lichte tuchtsanctie ‘blaam’. In het derde dossier gaf de wijkagent een
positief advies woonstcontrole onder druk van een officier die zich politiek wilde engageren
in een gemeente. De personen werden ter orde geroepen. Een klacht over het weigeren tot
inschrijven door de wijkagent werd geregulariseerd.
84. In de aan de burgers verstuurde vragenlijst werd ook gepolst naar hun tevredenheid over
het politiewerk. Over de attitude van de wijkagent en de aangeleverde informatie waren de
respondenten tevreden, ze gaven hiervoor meer dan een gemiddelde score van 8/1011. Men
was minder tevreden over de wachttijd voor de controle en het moment waarop de controle
werd uitgevoerd.
4.2.3. Samenlevingsgericht
- Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken
85. De korpsleiding wenst dat de wijkinspecteurs een dubbele functie vervullen. Ze moeten
de wijkwerking en de kantschriften in de wijk voor hun rekening nemen. Vanuit de
herdynamisering van de nabijheidspolitie werd ook gevraagd om een wijkscan op te maken,
maar dit werd als te zwaar belastend ervaren en was niet in verhouding tot de resultaten.
86. De zonale leiding vraagt ook om aandacht te hebben voor meer dan de woonstcontrole op
zich. Huisbezoeken laten toe om verlaten kinderen te zien, drugsgebruik vast te stellen. Een
veel voorkomend probleem is dat bijvoorbeeld Polen, Hongaren, etc. zich inschrijven in de
gemeenten van de politiezone maar hun vreemde nummerplaten niet regulariseren. Zij blijven
langer dan toegelaten rondrijden met hun vreemde nummerplaten en betalen zo geen
belastingen. Aandacht voor meer dan de woonstcontrole laat toe om in de wijk een duidelijk
signaal te geven dat de politie er is.
87. Als de politie niet meer zou instaan voor de woonstcontrole, zouden er zich volgens de
korpsleiding drama’s kunnen afspelen. De politiezone werd ooit met zo’n drama
geconfronteerd toen er in de Vanderlindenstraat een woningbrand was waarbij zeven
slachtoffers te betreuren waren. De bestuurlijke overheid werd geconfronteerd met het
gegeven dat het aantal bewoners van het pand hoger lag dan het officieel bij de gemeente
gekende aantal.
88. Wijkinspecteurs hebben door woonstcontroles een unieke kennis van de bevolking,
waardoor ze bij twisten of gerechtelijke dossiers een meerwaarde betekenen. Aangezien het
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We ontvingen te weinig antwoorden uit de politiezone BRUNO om deze gegevens te veralgemenen. We geven
deze resultaten ter indicatie.
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politioneel informatiebeheer in de zone BRUNO opgebouwd is rond de wijkwerking, zou het
ook fout zijn om de vraag te stellen of de politie deze opdracht nog zou moeten uitvoeren.
Buitenlandse korpsen, bijvoorbeeld in QUÉBEC benijden de Belgische politie dat zij dat als
taak kan uitvoeren. Deze buitenlandse korpsen hebben dit niet als opdracht en ervaren een
dergelijk eerste contact met de bevolking als een prachtige informatiebron.
89. Wat sociale fraude12 bij domiciliëringen betreft, gaan de wijkinspecteurs, volgens de
korpsleiding, met de invoering van de nieuwe interne richtlijnen de bevoegde organismen
verwittigen die vervolgens zullen optreden. Sociale fraude zal ook deel uitmaken van het
volgende zonaal veiligheidsplan. Gelijktijdig worden de relaties met de gemeenten herzien.
Er wordt gewerkt aan een cel ‘sociale fraude’ die in de toekomst zich zal toeleggen op de
specifieke gevallen van sociale fraude. De korpsleiding meldde dat er soms politieke
tussenkomsten zijn om mensen te laten inschrijven, zelfs Binnenlandse Zaken zou al
tussengekomen zijn om een inschrijving te faciliteren. Volgens de korpsleiding komt men
ook van een situatie waarbij er door de gemeente geen vragen werden gesteld over de
inschrijvingen, hoe meer hoe beter. Deurwaarders bijvoorbeeld wisten hierdoor totaal niet
waar de mensen woonden. De woonstcontrole kan om deze redenen het best door de
politiediensten blijven gebeuren. Een wijkagent moet niet steeds de ‘good cop’ zijn, maar
moet ook al eens de ‘bad cop’ zijn.
90. De wijkcoördinatoren lijstten enkele voorbeelden van domiciliefraude op. Een 10-tal
mensen die wensen te leven op een appartement en een onderverdeling maken met planken.
Dit is een stedenbouwkundig probleem en fraude met het kadastraal inkomen van de woning.
Mensen proberen ook ingeschreven te worden als alleenstaande terwijl ze samenwonen. Veel
voorkomend is ook dat de vrouw die steun trekt, er geen voordeel bij heeft dat een man zich
bij haar komt inschrijven. Ze proberen dit zo discreet mogelijk te houden. De man is
misschien elders ingeschreven, maar woont effectief bij de vrouw. De wijkinspecteur zal dan
een voorstel doen tot ambtshalve inschrijving. Verder zijn er de gezinsherenigingen en de
‘koppelvorming’ om papieren te bekomen. De wijkagenten hebben evenwel niet de tijd om
daarin proactief op te treden of dit te detecteren. Dit vaststellen gaat bijvoorbeeld wel
wanneer er plichten moeten worden uitgevoerd. Er werd al verschillende malen gewezen op
de ‘gezinssamenstelling’. Het gezin wordt dan ingeschreven op verschillende verdiepingen in
de woning.
De coördinatoren benadrukken dat deze vormen van fraude niet
nationaliteitsgebonden zijn.
De wijkagenten voegden volgende fraudegevoelige vaststellingen woonstcontrole toe:
medeplichtigheid van de eigenaar die wordt betaald om aan de wijkagent te zeggen dat de
persoon er woont, geen huurcontract opmaken om huurders te beschermen, onderverhuren,
domiciliëren van het kind tijdens vakantieperiodes, op verschillende verdiepingen van een
woning wonen en gezinshereniging. Een voorbeeld van dit laatste is dat burgers hun ouders
uit het buitenland laten komen. Deze ouders wachten dan op de inschrijving hier in België
om eenmaal ingeschreven terug te keren naar hun land van herkomst. Zo is er een casus door
een brand uitgekomen. Men zocht de leden van het Turkse gezin. De meeste bleken al
teruggekeerd naar Turkije met behoud van het adres in België. Dit werd gemeld aan het
OCMW omdat die mensen een uitkering kregen. De politie zou volgende reactie gekregen
hebben ‘bent u dat wel zeker, en raar dat er een onderzoek naar wordt gedaan’. Soms vraagt
de gemeente om mensen te gaan controleren, soms voor situaties van 20 jaar geleden. De
wijkagenten vragen zich af of die mensen dan nog een sociale uitkering hebben. Bepaalde
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Gegeven voorbeelden van sociale fraude zijn: inwonen bij de moeder en allebei een werkloosheidsuitkering
ontvangen door de woning in twee verdiepingen in te delen.
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burgers zouden enkel een adres nodig hebben en zijn dan weer weg. Zonder vast adres heb je
bijvoorbeeld ook geen kindergeld.
91. Een wijkagent is ook de hoogte van een adres waar je voor 150 euro een postadres kan
huren, de eigenaar stuurt de post gewoon door.
92. Er werd aan de wijkagenten al eens (punctueel) gevraagd om bijzondere aandacht te
hebben voor woninginbraken door de sloten te controleren. Ook wordt gevraagd om uit te
kijken naar extremistische gedragingen of tekens en deze te signaleren. Sommige
wijkinspecteurs getuigen dat ze vroeger meer contact hadden met de Staatsveiligheid in dit
verband. Die contacten zouden al tot mooie operationele resultaten hebben geleid. De
wijkagenten stellen wel vast dat ze hiervoor meer vragen van buiten de zone dan van hun
eigen politiezone krijgen.
Na lezing van het ontwerprapport voegt CP VAN GASSE toe dat de door de wijkagenten
beschreven acties, grootschalige preventieve acties zijn in samenwerking met het Brussels
Gewest en de preventiediensten van de betrokken gemeenten. Het lijkt hem logisch dat de
wijkinspecteur hiervoor aangesproken wordt om aan deze acties deel te nemen.
- Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde gemeente
93. De leiding verduidelijkte dat elke wijk wel zijn specificiteit heeft. Behalve de
multiculturele specificiteit binnen de politiezone wordt men aan Place Saint-Josse
bijvoorbeeld geconfronteerd met een bevolkingsgroep die de neiging heeft om zich met 10 à
15 personen op een 1-kamerappartement in te schrijven. Men kan niet weigeren om in te
schrijven, maar zij krijgen dan een voorlopige inschrijving waarbij met het luik B van de
woonstcontrole zal gewerkt worden op het stedenbouwkundig aspect van de woning. Men
wordt ook geconfronteerd met Bulgaren en Polen die zich niet houden aan de reglementering
inzake voertuigen.
94. Volgens de coördinatoren zullen in principe de controles overal op dezelfde wijze
gebeuren. Maar in bepaalde culturen zal er gemakkelijker een groepering zijn van families.
Om de kosten te beperken, delen gezinnen soms grote huizen waarbij bijvoorbeeld de keuken
en het salon gemeenschappelijk worden gebruikt. De problemen stellen zich dan in die
gevallen met vervangingsinkomens omdat deze personen als samenwonend worden
ingeschreven en zo een deel van hun uitkering verliezen.
95. De wijkagenten verduidelijkten dat de capaciteitsproblemen ervoor zorgen dat niet op
eenzelfde wijze wordt gewerkt in de verschillende wijken. Daar waar het in bepaalde wijken
mogelijk is om tot vijf keer langs te gaan bij burgers, is dat in andere wijken totaal
onhaalbaar. Zo werd het voorbeeld gegeven van 500 woonstcontroles voor de maand januari,
die worden verdeeld onder drie tot vier wijkagenten. Maar als dan iemand opgelegde
binnendienst heeft, de andere een gezondheidsprobleem en de vierde collega is met
zwangerschapsverlof, dan stelt zich een capaciteitsprobleem.
96. Medewerkers van EVERE zouden hebben vastgesteld dat een wijkagent discriminerend
te werk ging. Als de controle een Belg betrof, dan was het positief en als het een vreemdeling
was, dan was het negatief. Een dergelijke discriminerende houding werd niet gemeld in de
antwoorden op de vragenlijst. Sommige wijkagenten gaan niet binnen bij vreemdelingen
omdat ze schrik hebben.
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97. EVERE stelt ook een onderscheid vast tussen de aanpak van Nederlandstalige en
Franstalige wijkagenten.
De ambtenaren van de burgerlijke stand vinden dat de
Nederlandstalige wijkagenten strikter te werk gaan bij woonstcontroles dan de Franstalige.
- Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze en met
respect voor de waarden en normen
98. Als de coördinatoren werd gevraagd of ze de door de medewerkers opgestelde adviezen
controleren, was er enerzijds het antwoord dat alle documenten door de handen van de
verantwoordelijken gaan, waardoor ze een zicht hebben op elke uitgevoerde woonstcontrole.
Anderzijds zijn er coördinatoren die meldden dat de echte uitvoering niet kan worden
gecontroleerd, daar zijn geen mogelijkheden voor en de verantwoordelijken zijn er ook niet
bij als een wijkinspecteur een woonstcontrole gaat uitvoeren.
In de praktijk wordt nagegaan of het formulier goed werd ingevuld. De coördinatoren
tekenen voor de vorm en niet voor de inhoud. Ze controleren het werk van de medewerkers
meer diepgaand na een klacht of incident.
De verantwoordelijken stelden wel hun mensen te kennen en ze weten bij wie ze wat meer
moeten controleren. De laatste evolutie van de personeelsmutaties is dat er binnen de
wijkwerking meer geschikte en gemotiveerde medewerkers in plaats zouden zijn gesteld. De
kwaliteit van het geleverde werk zou daardoor ook gestegen zijn. De verantwoordelijken zijn
positief over de evolutie van de laatste jaren.
De wijkagenten zien dit evenwel anders, de ene stelt dat zijn adviezen niet worden
gecontroleerd, een andere zegt dat enkel wordt gecontroleerd of de gegevens in de ‘carnet de
série’ staan en nog anderen zeggen dat het van de chef afhangt. Per commissariaat zijn er
meerdere chefs, de ene kijkt na en geeft feedback, de andere niet.
99. Zoals reeds gesteld, kennen de coördinatoren hun pappenheimers en krijgen ze ook retour
van de bevolking zelf. Als je bijvoorbeeld een positieve inschrijving ziet, maar de burger zelf
vraagt wanneer de politie eindelijk eens zal langskomen, kan je je vragen stellen over het
functioneren van de wijkinspecteur. Dat kan dan tot een functioneringsgesprek leiden. Een
coördinator deelde mee dat het wel al eens is gebeurd dat er een sterke vergroeiing was tussen
politieman en bevolking, maar volgens hem is het sociaal niveau van de politiemensen in
BRUNO hoger dan dat van de meerderheid van de bevolking waardoor er weinig risico tot
vergroeiing is. Zo vinden de coördinatoren dat een glas drinken met de burger wel mag, maar
dat er afstand moet worden gehouden.
- Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader
100.De korpsleiding vindt de vaststelling van de hoofdverblijfplaats een absoluut
noodzakelijke taak voor de wijk. Kennis over de burgers impliceert kennis van de wijk.
Hierbij wordt gevraagd om bij de controle verder te kijken dan enkel de verificatie van het
verblijf van de persoon. Zonder deze vaststellingen door de politie zouden er heel wat extra
gerechtelijke onderzoeken zijn. Door het beheersen van de wijk en de verwevenheid tussen
inwoners te kennen, kunnen heel wat problemen door tussenkomst van de wijkinspecteur
opgelost worden. Noch de politie, noch de gemeente zou winnen bij het door de politie
afstoten van deze taak, de gemeente zou immers personeel moeten aanwerven.
101.De coördinatoren vinden dat de vaststelling woonplaats een essentiële bron van
informatie is voor de politie en tot het takenpakket moet blijven behoren. Men verwijst naar
een bezoek van commissarissen uit LYON die dromen van een systeem zoals dat in BELGIË.
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Ook de Canadezen zouden jaloers zijn geweest over de kwaliteit van de wijkwerking in
BELGIË. Het is ook belangrijk voor de andere politionele functionaliteiten. Het brengt op
voor de andere politietaken. De interventiedienst zou dubbel zoveel opdrachten hebben als de
wijkinspecteur niet op deze wijze zijn werk zou kunnen doen. Tijdens een woonstcontrole
krijgt de wijkinspecteur problemen te horen waar hij direct kan op inspelen. Het eerste
contact bij een tussenkomst van een interventieploeg is meestal veel meer gespannen dan het
contact van de wijkinspecteur bij een inschrijving. Politie te voet of politie met de auto wordt
toch verschillend bekeken. Voor de wijkinspecteurs blijft niemand anoniem, voor de
interventieploegen wel.
Indien men deze taak aan de gemeente zou overlaten, zou men de ambtenaren ook meer
bevoegdheden moeten geven.
Ook de wijkagenten vinden de woonstcontroles een meerwaarde voor de politiediensten. Het
bevordert de contacten in de wijk naderhand. Het uniform verzekert de mensen dat “iemand
van vertrouwen” de controle komt uitvoeren. Als dit een burger zou zijn, dan zou dit volgens
de wijkagenten minder zijn. Men zou wellicht ook wel iets sneller geneigd zijn om respect te
tonen ten aanzien van de politie. Het laat ook toe om informatie in te winnen die men anders
nooit zou vinden, bijvoorbeeld over radicalisme, andere misdrijven, ... De politie voert
dergelijke controles ook uit met een andere kijk dan de gemeenten. Als de gemeenten met
een probleem zouden worden geconfronteerd, zal men een beroep moeten doen op de
politiediensten. Bovendien verwachten de mensen de controle voor hun inschrijving, ze
hebben de politie nodig voor hun papieren. Daar waar de interventie in de meeste gevallen
repressief is, toont de woonstcontrole het andere gezicht van de politie.
102.Ook aan de verantwoordelijken van de dienst bevolking in de drie gemeenten van de
politiezone werd de vraag gesteld of het wenselijk is dat de controles hoofdverblijfplaats in
hun politiezone door de politie worden uitgevoerd. SCHAARBEEK wees op het politieke
beslissingsniveau. Indien de middelen voorhanden zouden zijn, dan zouden dergelijke
controles per definitie ook door gemeentelijke ambtenaren kunnen gebeuren. Maar
verwijzend naar de ervaringen met de oude enquêtes van het NIS, weet men dat het uniform
en bijhorende gezag van de politieambtenaar meer deuren opent. Deze bedenking werd ook
aangehaald te EVERE, waar men vindt dat de politie sturen toch ‘serieuzer’ is. De
verantwoordelijke van de bevolking te SINT-JOOST-TEN-NODE wenst dat de politie deze
taak verder blijft uitvoeren. De ons geschetste politieke tussenkomsten ter zake zullen hier
niet vreemd aan zijn.
103.De coördinatoren vinden dat het nuttig kan zijn om vanuit de overheden een aantal zaken
duidelijker te stellen zoals wat men moet vragen bij een inschrijving. Wanneer heeft men
toegang tot de woning? Maar het gegeven dat het soms wazig is, is soms ook een voordeel.
Elke wet is volgens hen immers ook “gemaakt om ‘gecontourneerd’ te worden”. Verder is de
tijdspanne van acht dagen niet haalbaar, 80% wordt binnen de twee weken na ontvangst van
de aangifte bij de politie behandeld, 20% binnen een maand na ontvangst. De ene wijk is ook
de andere niet.
104.De uiteindelijke finaliteit van een woonstcontrole is het vaststellen van het reële verblijf
van de aanvragende persoon op het bezochte adres. Onder de coördinatoren bestaat er geen
eensgezindheid over het feit of de inspecteurs hiervoor tot de woning moeten worden
toegelaten. Er bestaat een verschillende visie op het al dan niet hebben van een mandaat om
de woning binnen te gaan. Sommigen stellen dat bij het niet mogen betreden van de woning
een negatief advies wordt opgemaakt, anderen vinden dat informatie van buren of een
conciërge ook waardevol genoeg kan zijn om een positief advies uit te brengen. Hiermee
gaan de collega’s die elke persoon willen identificeren dan weer niet akkoord. Men vraagt
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dan de identiteitskaart van elke aanwezige persoon en verifieert de verwantschap van de
aanwezige personen.
105.De wijkagenten signaleren doorheen het gesprek problemen met het al dan niet mogen
betreden van de woning, de uitvoeringstermijn van acht dagen voor de woonstcontrole, de
link van urbanisme met woonstcontrole en de toegankelijkheid van gegevens. Wat urbanisme
betreft, is het voor hen moeilijk te begrijpen dat mensen in onleefbare woningen mogen
ingeschreven worden en dat pas achteraf een controle stedenbouw wordt uitgevoerd. Graag
hadden ze toegang tot gegevens van het OCMW ingegeven door de vele problemen die ze
hebben om voor referentieadressen de nodige kantschriften uit te voeren.
106.Referentieadressen zijn ook één van de knelpunten die door de verantwoordelijken van de
gemeenten werden aangehaald. Een verantwoordelijke van SINT-JOOST-TEN-NODE
noemde dit zorgwekkend en wees erop dat de wetgeving met betrekking tot referentieadressen
strenger zou moeten worden. Verder stellen ze vast dat op vergaderingen met wijkagenten de
vraag ‘hoever mogen we gaan bij een controle?’ vaak terugkomt. De gemeenten ervaren
frustratie bij de politie omdat EU-burgers voorafgaandelijk aan de controle reeds moeten
worden ingeschreven. Ook in de gemeenten vergt dit veel capaciteit, omdat bij het nietaantreffen van deze personen ze ook weer moeten worden geschrapt. Bovendien zijn het
volgens de verantwoordelijke van SINT-JOOST-TEN-NODE ook deze nationaliteiten die
heel vaak van adres veranderen. In SCHAARBEEK wijst men op het gegeven dat de
inschrijving retroactief registreren op de datum van aanvraag moeilijk beheersbaar is. Indien
de persoon waarvan het onderzoek nog lopende is bijvoorbeeld een paspoort nodig heeft, zal
de gemeente waar men voorheen woonde deze aanvraag moeten behandelen. Men wijst ook
op het gegeven dat de termijn van acht dagen een ordetermijn is.
107.Een gemeente vindt het ook wenselijk dat een aantal vaststellingen aan de inschrijvingen
zou worden gekoppeld, zoals de mogelijkheid om inschrijvingen te weigeren als de woning
dit niet toelaat en de mogelijkheid om een geregistreerd huurcontract te hebben.
108.De coördinatoren vinden dat de wijkinspecteurs goed hebben gewerkt indien er geen
klachten zijn van de bevolking, er veel politionele informatie binnenkomt omdat de
wijkinspecteur zijn wijk door en door kent, aan alle vormvereisten van de woonstcontrole is
voldaan en er geen inhoudelijke tegenstrijdigheden zijn.
4.2.4. Resultaatgericht
- Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?
109.Om duidelijk te maken hoeveel woonstcontroles de politiezone moet verwerken, wijst de
korpsleiding erop dat de in de gemeente SCHAARBEEK alleen al jaarlijks 15 000
verhuizingen zijn. De gemeente bevestigde ons dat ze in 2011 11 800 inschrijvingen
registreerde, 6 700 mutaties in de gemeente en 11 300 vertrekkers.
110.De coördinatoren voegen hieraan toe dat de politiezone 200 000 inwoners heeft. De
wijkinspecteurs hebben 50 à 100 wijkstukken per maand, al dan niet met seiningen, waarvoor
ze verschillende keren moeten langsgaan en de stukken moeten administratief worden
afgehandeld. Volgens een voorzichtige schatting zou toch 40% tot 50% van de capaciteit van
de wijkinspecteurs naar deze opdracht gaan.
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- Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken
111.Volgens de coördinatoren moeten de wijkinspecteurs alle nuttige informatie verzamelen
over urbanisme, radicalisme, sociaal niveau, relatie met de ouders, jeugd, etc. en indien nodig
ook hulpverlening op gang brengen voor de mensen. Er moet een vertrouwensrelatie zijn.
Het gebeurt evenwel niet systematisch, niet alle wijkinspecteurs slagen erin om alles te doen
en/of te registreren.
4.2.5. Medewerkersgericht
- Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie, kennis en
ondersteuning beschikken
112.Wat de diensturen betreft, is het volgens de korpsleiding aantrekkelijk werken in de wijk.
Er mogen 10-urendiensten en weekenddiensten gedaan worden. Het aantal te presteren
weekenduren per periode wordt zo berekend: het aantal weekenddagen en feestdagen gedeeld
door twee en maal 7 uur 36. Elke wijkinspecteur moet ook een late dienst doen. De
interventiediensten doen 12-urendiensten. Volgens de korpschef zijn de urenregelingen ook
nodig om voldoende personeel te hebben, mensen uit LIMBURG of de ARDENNEN komen
anders niet naar BRUSSEL. De regeling voor de wijkinspecteurs zorgt ervoor dat niet enkel
de ‘uitdovende’ medewerkers voor de wijkwerking kiezen. Er zijn zeker 20 kandidaten die
naar het wijkteam wensen te komen.
113.Volgens de wijkinspecteurs worden de uren waarop kan worden gewerkt, bepaald door de
dienstchef. Sommigen kunnen evenwel hun eigen dienstplanning opmaken. Er wordt voor
gezorgd dat er steeds iemand in de wijk aanwezig is zodat de bevolking op zijn minst iemand
kan contacteren. Er mogen volgens het statuut 20 uur per referentieperiode gepresteerd
worden, maar hier in de politiezone BRUNO zit men aan een maximum van 45 uur. Er is ook
heel wat werk te doen in het weekend. De wijkagenten moeten ook werken bij manifestaties
waarvoor die bijkomende uren kunnen worden gebruikt.
Wat de uren betreft, ontvingen we ook negatieve signalen. Er zou onlangs meegedeeld zijn
dat er niet meer dan 10 u per dag mag worden gewerkt en dat overuren niet meer naar de
volgende periode kunnen worden overgezet. Bepaalde wijkinspecteurs wisten dit niet
waardoor zij werden geconfronteerd met ‘verloren’ overuren. Het feit dat heel strikt naar die
10 u wordt gekeken, wringt bij sommigen ook met het principe van dienstverlening.
Volgende opmerking kwam naar voor ‘Op het einde van mijn shift kan ik toch niet zeggen
aan de burger, sorry ik kan niet praten met u, mijn uren zitten erop’. Een andere werkwijze is
de overuren van de ene dag compenseren door de volgende dag vroeger huiswaarts te keren
dan er in het dienstschrijfboek staat. Dit kan evenwel problemen veroorzaken inzake
verzekering en controle. Op nul overuren komen op het einde van de maand wordt door de
wijkagenten als onmogelijk beschouwd. Tijdens de gesprekken stelden de wijkinspecteurs
zelf vast dat er verschillen bestaan tussen de verschillende commissariaten wat de aanpak van
gepresteerde uren en overuren betreft.
114.De korpschef vermeldde als overlegmoment de 6-wekelijkse vergadering met de
medewerkers van de andere functionaliteiten waar problemen van de wijk worden besproken.
De coördinatoren bevestigden dit en benadrukten dat van deze vergaderingen ook verslagen
worden opgesteld.
De wijkagenten vermeldden de kwaliteitscirkel die specifiek naar de nabijheidspolitie werd
georiënteerd en waaruit bijvoorbeeld de nieuwe werkwijze en het formulier woonstcontrole
werd opgemaakt. Eenmaal per maand is er ook overleg met het centraal aanspreekpunt op het
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niveau van korpsleiding13. Dan wordt er gepraat over concrete problemen per wijk. Dit heeft
reeds een mooie synergie opgeleverd met andere diensten. Anderen vermeldden de
wijkteamvergaderingen met de andere functionaliteiten, maar lieten zich wel ontvallen dat dit
vaak schoon op papier is. De lokale recherche bijvoorbeeld zal voornamelijk luisteren naar de
wijkagenten, maar zal zelf weinig input geven. Volgens de wijkagenten kan het niet dat zij
geen kennis kunnen aanleveren over hun wijk. De samenwerking met verkeer en jeugd zou
goed verlopen. De ‘dossier’- mentaliteit primeert tijdens deze vergaderingen.
115.De wijkinspecteurs zouden volgens de korpschef al eens klagen over het teveel aan
administratieve taken. Zo waren ze tegen de automatisering van de ‘carnet de série’, maar de
korpsleiding gaat toch verder met dit systeem. De medewerkers vinden ook dat ze niet
genoeg tijd hebben om de opdrachten uit te voeren. Verder willen ze de kogelvrije vest niet
dragen, terwijl de vakbonden dit wel willen. De klachten over de administratieve rompslomp
en het werkvolume worden door de coördinatoren bevestigd.
116.De ‘carnet de série’ is een databank waarin alle informatie van de woonstcontroles wordt
ingebracht. Deze informatie kan worden geconsulteerd door verschillende interne en externe
diensten, zoals de FGP die in de zone een onderzoek komt voeren. Het wijkboek van de
wijkagent was vroeger een samenraapsel van allerlei blaadjes, schrappingen, enz. Om het
beheer van de informatie in de wijkboeken te optimaliseren, werd dit geautomatiseerd in een
‘carnet de série’. Daarin wordt de realiteit van de wijk ingebracht, namelijk wie waar woont.
Na elke woonstcontrole moet de wijkinspecteur in dit systeem per adres verschillende
gegevens ingeven zoals de namen van de mensen die er wonen, de gezinssamenstelling, …
Het RRN houdt voor de politie beperkingen op dat vlak in. Zo is het niet mogelijk om in het
RRN te zien wie op welke verdieping woont, je hebt de telefoonnummers van de mensen niet,
de samenstelling van het gezin, klachten van de buren. Dergelijk overzicht van een gebouw
kan nuttig zijn wanneer bijvoorbeeld een gebouw moet worden ontruimd. Sinds januari 2012
is de zone gestart met de voeding van dit bestand. Twee voltijds equivalenten vatten data in
het systeem.
De korpschef stelt dat deze databank werd aangegeven aan de privacycommissie. De
coördinatoren bevestigen de opzoekmogelijkheden die dit systeem zal hebben, ook voor de
collega’s die in de andere functionaliteiten werken. In deze databank kunnen bijvoorbeeld
gegevens bijgehouden worden van aangetroffen mensen die in de regularisatieperiode zitten,
de persoonlijke gegevens van de eigenaar van het gebouw en andere zaken waar het RRN
geen oplossing voor biedt. Het consultatieniveau beperkt zich niet tot de wijkwerking en de
wijkinspecteurs. De coördinatoren gebruiken deze tool ook. Er werd aangegeven dat het
programma niet gebruiksvriendelijk is en onder een oud programma, MS ACCESS draait.
CP VAN GASSE wenst na lezing van het rapport hieraan toe te voegen dat de databank werd
uitgebouwd met het akkoord van de leden van de kwaliteitskring. Verder verduidelijkt hij dat
de gegevens consulteerbaar zijn door alle componenten van het korps en dat het zijn nut al
heeft bewezen bij huiszoekingen. Verder is het volgens hem geen dubbel gebruik zoals
sommige wijkinspecteurs blijven herhalen. De module ‘briefwisseling’ binnen ISLP moet
niet vervolledigd worden.
Die dient volgens CP VAN GASSE enkel voor
verzendingsactiviteiten.
117.De wijkinspecteurs wijzen erop dat de woonstcontroles reeds werden gevat in de module
‘briefwisseling’ in ISLP, waardoor de geautomatiseerde ‘carnet de série’ dubbel gebruik is.
Als er een negatieve controle is, dan wordt die enkel geregistreerd in ISLP. Het instrument

13

Mevrouw FIEVET.
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voor exploitatie gebruiken, bijvoorbeeld het opzoeken van een adres vergt in sommige
commissariaten veel tijd. Het voordeel is wel dat er een historiek van de adressen is maar nog
niet alle wijken zijn gevat in het systeem. Het systeem kan goed zijn voor de
interventiediensten als het volledig zal zijn. Maar sommige leden van de andere diensten
weten vandaag nog niet dat deze databank bestaat. In de zone is er centraal maar één persoon
die zich daarmee bezighoudt en het systeem wordt maar één keer per dag geüpdatet. Als er
problemen zijn, dan moet men wachten op die persoon om het op te lossen.
Bij de wijkagenten rees de bedenking dat zij dit nu moeten uitvoeren omdat de gemeenten
jaren een warboel hebben gemaakt van het rijksregister. De gemeenten hebben een
administratieve achterstand en schrappingen duren te lang waardoor het RRN nooit met de
realiteit overeenstemt. Het RRN zou correct moeten zijn waardoor zij weer meer tijd zouden
hebben om buiten te gaan. Het zou een meerwaarde zijn om hierbij over de gegevens van
eigenaars van woningen en de kadastrale gegevens van woningen te beschikken.
118.Alle wijkinspecteurs beschikken over het brevet wijkagent, een opleiding die drie
maanden duurt, verspreid over een aantal dagen per week. De coördinatoren voegden toe dat
zij die nog niet over dit brevet beschikken, die opleiding zullen volgen. De wijkinspecteurs in
dienst voor de politiehervorming hebben deze opleiding ook gevolgd.
De wijkinspecteurs bevestigden dat ze een opleiding hebben gevolgd of deze gaan volgen.
De bemerking wordt evenwel gemaakt dat de gevolgde opleiding niet altijd voldoende is om
het werk op het terrein te kunnen uitvoeren. Als de opleiding nadien komt, kennen ze de
materie vaak beter dan de persoon die de opleiding geeft.
119.Naast opleiding is een goede selectie van wijkagenten ook belangrijk. Vroeger waren de
wijkagenten diegenen die gestraft werden. Om die reden waren deze mensen gedemotiveerd.
Nu bestaat de demotivatie eruit dat van ‘blauw op straat’ nog weinig sprake zou zijn en dat
diegenen die goed hun werk doen, wat tijd vergt, dit niet meer mogen.
120.Een ander probleem is de kennisoverdracht van de wijk bij mutaties en pensioneringen.
Voorheen was er een systeem van mentorschap, nu bestaat deze overlapping niet meer
waardoor alle informatie van de wijk verloren gaat wanneer deze personen vertrekken.
Volgens de coördinatoren duurt het drie jaar voordat men de wijk echt kent. In de gemeente
SCHAARBEEK zou door operationele noodzaak regelmatig verandering van wijkinspecteurs
zijn. Ook jonge mensen hebben de neiging om regelmatig van functie te veranderen. Zo is er
de getuigenis van een inspecteur die op de eerste werkdag 200 achterstallige woonstcontroles
kreeg en aan de hand van een plan de weg zocht in de wijk.
121.De coördinatoren meldden dat de wijkinspecteurs volgens hen genoeg richtlijnen hebben
voor de uitvoering van de woonstcontroles, enerzijds de algemene onderrichtingen van de
FOD Binnenlandse Zaken uit 1992 en de nieuwe interne richtlijn waarin staat dat er drie keer
moet worden langsgegaan en dat men de woning moet binnengaan. Men moet zo de realiteit
van de hoofdverblijfplaats vaststellen.
122.De wijkinspecteurs zeggen dat de regels vrij soepel zijn en dat een zekere vrijheid in het
werk bestaat. Dit laat hen toe om het werk goed uit te voeren zonder te strak te worden
georganiseerd/gecontroleerd. Iedereen voert de controles uit op zijn manier, er is geen
uniformiteit. Dat is altijd zo geweest, want elk geval is ook verschillend.
123.De coördinatoren stellen vast dat de wijkinspecteurs moeite hebben om hun tijd te
verdelen tussen de twee functies: het uitvoeren van kantschrift en/of verhoren en de andere
taken van wijkinspecteur. De klacht die inderdaad hoorbaar was bij de wijkagenten gaat over
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de tijdsbesteding. Tijd om het nieuwe formulier woonstcontrole, dat sommigen niet duidelijk
vinden, ter plaatse – ‘als je alles doet ben je meer dan 15 min bezig’ – en op het bureau –
invullen ‘carnet de série – af te handelen. Voornamelijk het feit dat de extra investering in
deze administratieve handelingen gebeurt ten koste van de echte wijkwerking stemt sommige
wijkagenten somber.
De dubbele functie en de invoering van SALDUZ hebben ervoor gezorgd dat ze hun
buitendiensten moeten beginnen in te plannen. Gerechtelijk werk wordt nu veel meer
uitgesteld waardoor bijvoorbeeld ook SALDUZ 3-convocaties aan de wijkagenten worden
gegeven. Ook huiszoekingen zouden volgens de wijkagenten voor hen zijn. Door dit alles te
moeten doen, vinden ze dat het nut van de wijkagent als eerste contactpersoon verdwijnt.
We kregen te horen dat inspecteurs bewust voor de wijkwerking hebben gekozen omwille van
de invulling van de taak, maar zich door de extra administratieve invulling hiervan hier niet
meer in kunnen vinden. Er was zelfs sprake van het uitkijken naar een andere plaats.
124.De coördinatoren meldden een probleem met het aantal posten en toegangen tot de ANG.
In een wijkbureau zou het zelfs zo zijn dat de beschikbare ANG-toegangen zich allemaal in
private bureaus bevinden. Indien de wijkinspecteurs verificaties wensen uit te voeren, dan
moeten zij bij wijze van spreken iemand van zijn bureau jagen en indien deze persoon met
verlof is, is het bureau ook niet toegankelijk. De wijkagenten delen deze perceptie niet.
Volgens hen zijn er voldoende pc’s en voldoende toegang tot portal.
125.Wat de beschikbare middelen betreft, zou er voor de wijkagenten weinig vervoer
beschikbaar zijn. Er zou maar één auto zijn voor de dienst en men vraagt reeds geruime tijd
een dienstfiets om de verplaatsingen vlugger te doen verlopen.
126.Er is één dienst-gsm per wijk. Als je met meerdere wijkagenten per wijk bent, is dat
soms moeilijk. Daarom geven sommige wijkagenten ook hun persoonlijke gsm-nummer aan
de burgers, andere gebruiken hun eigen gsm om de burger te contacteren en verbergen hun
telefoonnummer. Nog anderen willen deze telefoonkosten niet op zich nemen.
127.Er zijn geen kaartlezers voor de IK voorhanden in de commissariaten. Een op de
permanentie (onthaal) zou al voldoende zijn. Er is wel een mobiel toestel, maar dit is niet
ideaal: het werkt niet goed, je moet er kunnen mee werken en er is er maar één.
- Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in de
uitvoering van deze opdrachten
128.De korpschef verduidelijkt dat de klachten over de zone worden overgemaakt aan de
dienst intern toezicht, vervolgens aan de directie nabijheidspolitie en tot slot ook aan
mevrouw FIEVET. Op deze manier kan er aan functioneringsproblemen worden gewerkt.
Vroeger waren er volgens de korpsleiding klachten afkomstig uit een gemeente omdat de
inwoners bezoek op afspraak wilden.
De politiezone had ook een minder correcte wijkinspecteur, deze medewerker werd naar een
andere dienst verplaatst. Volgens de leiding leven we ook in een maatschappij waar
geruchten welig de ronde doen. De wijkinspecteurs van BRUNO hebben de reputatie streng
te zijn wat de woonstcontroles betreft. Uiteindelijk is het de wijkagent die op basis van de
vaststelling eigenlijk beslist of de burger in kwestie er al dan niet woont.
129.De coördinatoren zijn in het algemeen tevreden over de wijze waarop de wijkinspecteurs
de woonstcontroles uitvoeren. Er zou volgens hen een continue evaluatie zijn.
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130.Wat de voeding van de ‘carnet de série’ betreft, volgen niet alle coördinatoren de vatting
van de gegevens door hun medewerkers in deze tool op. Het komt voor dat een coördinator
dit nauwgezet opvolgt en een ander dit helemaal niet doet.
- Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming zijn met
deze van de organisatie
131.De korpsleiding geeft de wijkinspecteurs zes weken de tijd om een aanvraag
woonstcontrole uit te voeren. De wijkagenten moeten hierbij volgens de leiding uitvoeren
wat ze op de politieschool hebben geleerd. De interne nota die over woonstcontrole werd
opgesteld, legt de wijkinspecteurs op om ANG-controle te doen en de openstaande seiningen
uit te voeren. De leiding is er zich echter van bewust dat de inspecteurs niet alle maatregelen
uitvoeren, of dat de maatregelen na uitvoering niet werden ontseind. Zij worden geacht om
alle soorten seiningen uit te voeren, ook de aanhoudingsbevelen. Ze moeten polyvalent zijn
en desnoods een collega van een andere functionaliteit vragen om hen te assisteren. Voor
SALDUZ 3 en 4 kunnen ze de steun van de wacht- of hoofdinspecteur vragen.
132.De documenten zouden worden gecontroleerd door de dienstchef. Hij zal ook vooral
nagaan of alles werd gecodeerd in de ‘carnet de série’. Verder werkt men in teams om de
continuïteit te garanderen.
5.

CONCLUSIE(S)

5.1. Overheidsgericht
133.De gemeentelijke overheden vragen aan de politiezone BRUNO om alle
woonstinschrijvingen in hun gemeenten te controleren met uitzondering van
referentieadressen en in de gemeente SCHAARBEEK de bejaardentehuizen.
Voor
personeelsleden van instellingen van de Europese Unie en de NAVO verloopt de inschrijving
zonder politiecontrole.
134.Om de woonstcontrole gemeenteoverschrijdend op een uniforme wijze te doen verlopen,
ontwierpen politie en gemeenten in overleg een gemeenschappelijk formulier voor de
woonstcontrole. De politiediensten en de gemeente SCHAARBEEK waren hiervoor
vragende partij. De gemeente EVERE was hier minder tevreden over omdat zij pas recent
een nieuw formulier had ingevoerd. Het gemeenschappelijk formulier werd op het moment
van de gesprekken alleen nog maar in de gemeente SCHAARBEEK gebruikt.
135.Voor de uitvoering van de woonstcontroles zijn er vanuit de gemeenten geen specifieke
richtlijnen, de wijkagent voert deze op zijn eigen manier uit. Met de invoering van het
nieuwe formulier woonstcontrole werd in de politiezone een nieuwe interne nota opgesteld
waarin een aantal richtlijnen voor de wijkagent werden bepaald, zoals het minimum aantal
bezoeken, het ter plaatse aantreffen van de personen en het vragen om de woning te betreden.
136.Het nieuwe formulier woonstcontrole bevat een luik B, waarin stedenbouwkundige
informatie over de woning wordt gevraagd. Volgens de korpschef moeten de wijkagenten
geen stedenbouwkundige vaststellingen doen maar enkel de informatie doorgeven waarop
stedenbouw verder kan werken. Deze visie wordt niet gedeeld door de coördinatoren en de
wijkagenten. Het nieuwe formulier vergt volgens hen een substantiële bijkomende inzet voor
het controleren van woningen op stedenbouwkundige aspecten. Volgens de wijkagenten
31

komt dit omdat de gemeente SCHAARBEEK jaren zou hebben nagelaten om inspanningen te
doen in dit domein, waardoor zij dat nu moeten doen. Dit gaat verder dan de loutere controles
hoofdverblijfplaats.
137.De korpsleiding vindt dat er een goede samenwerking bestaat met de gemeentelijke
diensten, een voorbeeld daarvan is het nieuwe reglement dat met hen werd opgemaakt. Er is
regelmatig overleg en tweemaal per jaar wordt een vergadering met personeelsleden van de
drie gemeenten en de politie belegd.
138.Coördinatoren en wijkagenten haalden ook negatieve kanten aan wat betreft de
samenwerking met de gemeente. Deze berusten vaak op verkeerde verwachtingen of
ontbrekende informatie. Zoals daar zijn:








de afwezigheid van feedback op voorstellen en/of adviezen;
de achterstand van inschrijvingen RRN in de gemeente SCHAARBEEK;
de redenen waarom EU-burgers onmiddellijk worden ingeschreven in het
rijksregister en de controle pas achteraf gebeurt;
de duurtijd van de ambtshalve schrapping op niveau van de gemeente;
de reden waarom gemeenten de woonstcontroles van sommige wijkagenten in
twijfel trekken;
de inschrijvingen op referentieadressen of;
het vragen van de goedkeuring van reeds ingeschreven personen bij een extra
inschrijving.

139.Wijkagenten willen ambtshalve schrappingen snel uitgevoerd zien na hun vaststellingen
van niet-woonst, terwijl gemeentelijke ambtenaren dit als een allerlaatste middel moeten
beschouwen en nog de nodige opzoekingen moeten uitvoeren voordat de lijst kan worden
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Wijkagenten durven bij twijfel
een inschrijving wel eens achterwege te houden omdat ze ervaren dat een schrapping veel tijd
vergt. Twee gemeenten, EVERE en SINT-JOOST-TEN-NODE, meldden ter zake ook
politieke tussenkomst. Gemeenten worden ook geconfronteerd met onterechte ambtshalve
schrappingen en moeten deze via een omslachtige, niet-kosteloze, procedure rechtzetten.
140.Wijkagenten stellen vast dat hun gegeven advies over de hoofdverblijfplaats of de
gezinssamenstelling niet steeds wordt gevolgd. Indien problemen worden gemeld, zoals de
vaststelling dat een man over twee identiteiten beschikt, doen de gemeenten hier volgens de
wijkagenten niets mee.
141.De inschrijving van vreemdelingen in het bevolkingsregister van SCHAARBEEK kent
minstens vier maanden achterstand. Wijkagenten stellen vast dat de gemeente de burger voor
uitleg doorstuurt naar de politie.
142.De samenwerking met het OCMW verloopt minder goed tot zelfs slecht in de gemeente
SINT-JOOST-TEN-NODE. Wijkagenten moeten geen woonstcontroles uitvoeren voor
referentieadressen maar moeten wel de kantschriften voor op deze adressen ingeschreven
personen behandelen. Wegens hun beroepsgeheim willen OCMW’s de verblijfsadressen niet
geven. Wijkagenten stellen zich vragen over de ‘tijdelijkheid’ van een inschrijving op een
referentieadres.
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143.De verantwoordelijken bevolking zijn matig tevreden tot tevreden.
volgende problemen met de controles hoofdverblijfplaats:

Ze vermeldden






doorlooptijden;
wijkagenten gaan niet altijd ter plaatse;
niet alle wijkagenten voeren de woonstcontroles even nauwgezet uit;
het door de politie gegeven advies geeft niet steeds een duidelijk antwoord over de
hoofdverblijfplaats en;
 onterechte ambtshalve schrappingen.
144.De gemeenten vermeldden dat de uitvoering van een woonstcontrole tien dagen tot twee
maanden kan duren met een gemiddelde van drie tot vier weken. Hiervan gaat een week
verloren enkel door de overzendingen tussen gemeente en politie en intern de politie.
Gemeenten vinden controle door de hiërarchie van de politie een goede zaak, maar zien deze
verloren tijd liever ingekort. Voorstellen voor een efficiëntere overmaking zouden door de
politie niet zijn overwogen.
145.Er is geen eenduidige visie over welke dienst de uiteindelijke eindbeslissing over de
hoofdverblijfplaats neemt. In EVERE zegt men op het advies van de wijkagent af te gaan.
Ook de verantwoordelijke van SCHAARBEEK stelde een duidelijke ‘ja’ of ‘neen’ van de
wijkagent te verwachten omdat enkel hij ter plaatse is gegaan. Te SINT-JOOST-TEN-NODE
hoorden we dan weer eerder een fiftyfifty-verhaal. De wijkagenten nuanceren hun inbreng
omdat hun advies niet steeds wordt gevolgd.
5.2. Burgergericht
146.De mate waarin de burger tevreden is, kan worden ingeschat op basis van occasionele
feedback van de burger, voornamelijk over de timing van de controle of het gegeven negatief
advies of de ontevredenheid over een ambtshalve schrapping of inschrijving. De op deze
wijze verkregen feedback is meestal negatief. Wat eventuele positieve ervaringen betreft,
wordt weinig automatische feedback verkregen.
147.De reglementaire controletermijn van acht dagen wordt door de politiezone niet gehaald,
deze bedraagt gemiddeld tussen drie en vier weken. De coördinatoren gaven te kennen dat
deze termijn niet haalbaar is in een stedelijke omgeving en ook niet wenselijk is. De
woonstcontrole is een momentopname en burgers in de politiezone zouden hiervan misbruik
proberen te maken.
148.De korpsleiding heeft specifieke verwachtingen over de uitvoering van deze taak door de
wijkagenten, maar heeft structureel weinig zicht op de wijze waarop de wijkagenten de
woonstcontroles voldoende transparant en met respect voor de privacy uitvoeren.
Wijkagenten gaan heel verscheiden te werk. Sommigen gaan zelfs de schoenen of de inhoud
van de koelkast nakijken. Ook de controlemomenten zijn heel divers en volgens de
coördinatoren in functie van de wijk. Er zouden ook wijkagenten zijn die geen
woonstcontrole ter plaatse uitvoeren en de inschrijving telefonisch of op bureel afhandelen.
149.Het is niet voor alle wijkagenten even duidelijk of zij naar aanleiding van een
woonstcontrole de woning van de burger mogen binnengaan. Ook stelt men zich de vraag
waar de grens ligt tussen een woonstcontrole en een huiszoeking.
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150.Indien er zich een communicatieprobleem voordoet bij de woonstcontrole, zullen de
wijkagenten steeds een oplossing zoeken, desnoods leggen ze het met handen en voeten uit.
Hierbij is Engels spreken vaak een mogelijkheid. Wat de talenkennis betreft, werd gemeld
dat er zich een probleem voordoet met de tweetaligheid van de wijkagenten.
151.De wijkagenten zullen de burger extra informatie geven als deze erom vraagt. Meestal
beperkt de gegeven informatie zich tot de contactgegevens van de politie.
5.3. Samenlevingsgericht
152.De politiezone vindt de vaststelling van de hoofdverblijfplaats een absoluut
noodzakelijke taak voor de wijkwerking. Kennis over de burgers impliceert kennis van de
wijk. Hierbij wordt gevraagd om bij de controle verder te kijken dan enkel de verificatie van
het verblijf van de persoon. De wijkagenten oefenen in hun wijk een dubbele functie uit,
zowel wijkwerking als kantschriften. De woonstcontroles geven een directe input voor andere
opdrachten van de wijkagent. Bovendien is het politioneel informatiebeheer van de
politiezone rond de wijkwerking opgebouwd.
153.In de politiezone doet men ook aan benchmarking door de werking met buitenlandse
politiediensten te vergelijken. Dit versterkt voor de politiezone het belang van deze taak.
154.Ook de verantwoordelijken bevolking van de gemeenten vinden dat de politie momenteel
beter geplaatst is om deze woonstcontroles uit te voeren. De ervaring toont aan dat de
geüniformeerde politie en bijhorend gezag van de politieambtenaar meer deuren opent.
155.Bij de uitvoering van de woonstcontrole moeten de wijkagenten aandacht hebben voor
andere politionele relevante problemen. Ook wordt aandacht besteed aan de sociale fraude
rond domiciliëringen. Tijdens de diverse gesprekken kwamen volgende voorbeelden van
fraudegevoelige vaststellingen aan bod:









indelen van woningen zonder vergunning, fraude met het kadastraal inkomen;
alleenstaande versus samenwonend;
gezinssamenstelling (op verschillende verdiepingen wonen);
gezinshereniging;
medeplichtigheid eigenaar om verblijf aan wijkagent te bevestigen;
geen huurcontract opstellen;
onderverhuren en;
domiciliëren kind tijdens de vakantieperiodes.

In de gemeenten van de politiezone worden ook postbusadressen verhuurd.
156.Een echte controle op de correcte uitvoering van de woonstcontroles door wijkagenten is
er niet. In de praktijk wordt nagegaan of het formulier woonstcontrole goed werd ingevuld.
De coördinatoren tekenen voor de vorm en niet voor de inhoud. Ze controleren het werk van
de medewerkers meer diepgaand na een klacht of incident. De coördinatoren vinden dat de
wijkinspecteurs goed hebben gewerkt indien er geen klachten zijn van de bevolking, er veel
politionele informatie binnenkomt omdat de wijkinspecteur zijn wijk door en door kent, aan
alle vormvereisten van de woonstcontrole is voldaan en er geen inhoudelijke
tegenstrijdigheden zijn.
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157.De praktische uitvoering van de woonstcontroles verschilt van wijk tot wijk en van
wijkagent tot wijkagent.
158.De verantwoordelijken van de gemeenten en de leden van de politiediensten wensen
duidelijkheid over of betere richtlijnen voor:





het mandaat van de politie voor het betreden van de woning bij een woonstcontrole;
de uitvoeringstermijn van acht dagen;
referentieadressen;
de mogelijkheid om de inschrijving te koppelen aan een aantal voorwaarden zoals
een huurcontract, de leefomstandigheden zoals een maximum aantal personen in een
woning of ongezonde leefomstandigheden zoals bijvoorbeeld een vochtige kelder.

5.4. Resultaatgericht
159.Er worden voor de woonstcontroles geen concrete, meetbare doelen nagestreefd of
opgevolgd en de tijdsbesteding voor deze routinematige opdracht kan moeilijk ingeschat
worden. Men schat dat 40% tot 50% van de capaciteit van de wijkinspecteurs gaat naar
woonstcontroles.
160.Elke wijkagent wordt geacht om voorafgaandelijk aan de woonstcontrole de ANG te
consulteren en de te nemen maatregelen af te handelen. Analyse van de opzoekingen ANG
voor de politiezone BRUNO doet ons besluiten dat er volgens ons geen sprake kan zijn van
een systematische ANG-controle door wijkagenten naar aanleiding van de woonstcontroles.
Er werd ook vermeld dat de seiningen, hoewel men weet dat het niet kan, als pasmunt bij de
inschrijving worden gebruikt. De politie gaat er immers van uit dat de burger haar nodig heeft
voor de inschrijving. Het afhandelen van de seiningen wordt er volgens de wijkagenten door
de SALDUZ-wetgeving niet eenvoudiger op, iets waar de directie zich volgens hen te weinig
van bewust is.
5.5. Medewerkersgericht
161.De korpsleiding voorziet 10-urendiensten voor de wijkinspecteurs om de wijkwerking in
functie van potentiële kandidaten aanlokkelijk te maken. Er bestaan evenwel verschillen
tussen de verschillende commissariaten wat de aanpak van gepresteerde uren en overuren
betreft, zowel naar dienstplanning als naar aantallen. De recente 0-overurenregel was niet bij
alle wijkinspecteurs gekend en leidt in de burgergerichte aanpak tot frustratie.
162.Er zijn verschillende overlegmomenten waarop wijkinspecteurs overleg kunnen hebben
over woonstcontroles. Er is de maandelijkse (6-wekelijkse) vergadering met de medewerkers
van de andere functionaliteiten waar problemen van de wijk worden besproken en de
kwaliteitscirkel die specifiek naar de nabijheidspolitie werd georiënteerd en waaruit
bijvoorbeeld de nieuwe werkwijze en het formulier woonstcontrole werd opgemaakt. Er zijn
ook wijkteamvergaderingen met de andere functionaliteiten, waarbij andere functionaliteiten
voornamelijk luisteren naar de wijkagenten, maar zelf weinig input geven.
163.De administratieve afhandeling van de woonstcontroles is door de invoering van de
‘carnet de série’ zwaarder geworden. De ‘carnet’ is een databank waarin na de
woonstcontrole verschillende gegevens over het adres en de daar verblijvende personen
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worden gevat in een ACCESS-databank. Deze databank is niet performant genoeg om de
hoeveelheid aan data te verwerken. De klacht dat deze opdracht het gevolg is van het nietcorrect bijhouden van de bevolkingsregisters door de gemeenten kan niet als onterecht
worden beschouwd.
Na lezing van het ontwerprapport gaat CP VAN GASSE niet helemaal akkoord met deze
vaststelling omdat de bevolkingsregisters geen specifieke informatie bevatten aangaande
personen of infrastructuur, iets wat de politie ten goede kan komen.
164.Ook door de invoering van SALDUZ ging capaciteit voor de wijkwerking verloren. De
afhandeling van maatregelen neemt meer tijd in beslag en gerechtelijk werk wordt uitgesteld.
Indien personen voor verhoor worden uitgenodigd en niet opdagen, wordt de afhandeling ook
naar de wijkinspecteurs doorgeschoven.
165.De wijkagenten hebben allen het brevet wijkagent. Als zij de opleiding evenwel volgen
na hun inplaatsstelling, kennen ze de materie beter dan de persoon die de opleiding geeft.
166.Er is een probleem met het borgen van kennis over de wijk bij mutaties en
pensioneringen. Er was vroeger een mentorschap, nu bestaat die overlapping niet meer. Dit
is in contradictie met de werking van de politiezone, waar ‘community policing’ centraal staat
en de informatiehuishouding op wijkwerking is gebaseerd.
167.De wijkagenten kunnen richtlijnen voor de woonstcontroles vinden in de algemene
onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken uit 1992 en de recente interne nota. Verder
zijn de regels soepel. In de politiezone vindt men dit nodig omdat elke woonstcontrole
verschillend is.
168.De coördinatoren melden problemen met ANG-toegangen en de wijkagenten ervaren
beperkingen met vervoer en dienst-gsm’s.
169.De korpsleiding is tevreden over de uitvoering van deze opdracht door de medewerkers
van de zone en vindt dat de zone hierin reeds zeer ver staat.
5.6. Algemene bedenkingen van de politiezone BRUNO
170.CP VAN GASSE formuleerde niet enkel specifieke opmerkingen op het ontwerprapport
voor de politiezone BRUNO, maar eveneens algemene bedenkingen rond het politiewerk bij
de woonstcontroles. Deze gaan over:
a) de bescherming van de woning in de Grondwet, deze mag volgens hem door de politie
maar in uitzonderlijke gevallen voorzien in de wet, worden betreden;
b) de middelen die door politie mogen worden aangewend voor het aantonen van de
hoofdverblijfplaats en het gegeven dat fraudebestrijding en de noodzakelijke
vaststelling effectief verblijf volgens hem bemoeilijkt wordt indien de woning niet
mag worden betreden;
c) het gegeven of men iemand de inschrijving mag weigeren indien men niet tot de
woonst is toegelaten;
d) de samenwerking met het OCMW en de gegevensuitwisseling met de politie.
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6.

BIJLAGEN






Bijlage 1:
Formulier woonstcontrole EVERE
Bijlage 2:
Formulier woonstcontrole SCHAARBEEK
Bijlage 3:
Door Comité P aan gezinshoofden verstuurde vragenlijst
Bijlage 4 :
Overzicht tabellen steekproef en antwoorden gezinshoofden
Bijlage 5:
De door CP VAN GASSE overgemaakte opmerkingen op het
ontwerpverslag voor de politiezone BRUNO
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BIJLAGE 4
Tabellen/grafieken over steekproef en antwoorden gezinshoofden politiezone BRUNO
Leeftijdsverdeling steekproef gezinshoofden voor de politiezone

Leeftijdsverdeling steekproef gezinshoofden voor de gemeente SCHAARBEEK
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Leeftijdsverdeling steekproef gezinshoofden voor de gemeente EVERE

Leeftijdsverdeling steekproef gezinshoofden voor de gemeente SINT-JOOST-TENNODE
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Overzicht van de nationaliteiten van de gezinshoofden in de steekproef
Nationaliteit

Aantal

Percentage

Duitsland

2

1,6

Bulgarije

4

3,2

Spanje

5

4,0

Finland

2

1,6

Frankrijk

6

4,8

Luxemburg (Groot-Hertogdom)

1

0,8

Griekenland

1

0,8

Hongarije

1

0,8

Ierland

1

0,8

Polen

5

4,0

Portugal

4

3,2

Roemenië

14

11,1

Italië

5

4,0

Nederland

2

1,6

Oekraïne (Rep.)

1

0,8

Rusland (Federatie van)

1

0,8

Macedonië (Ex-Joegoslavische Rep.)

1

0,8

België

54

42,9

Iran

2

1,6

Turkije

4

3,2

Kameroen

1

0,8

Nigeria

1

0,8

Marokko

2

1,6

Canada

1

0,8

Nicaragua

1

0,8

Ecuador

1

0,8

Paraguay

1

0,8

Peru

1

0,8

Vluchteling onbepaald

1

0,8

126

100,0

Totaal
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Nationaliteit van de gezinshoofden per postcode
Postcode
1030
Nationaliteit

1140

1210

Totaal

Duitsland

2

0

0

2

Bulgarije

3

0

1

4

Spanje

1

2

2

5

Finland

1

0

1

2

Frankrijk

3

2

1

6

Luxemburg (Groot-

1

0

0

1

Griekenland

1

0

0

1

Hongarije

0

1

0

1

Ierland

1

0

0

1

Polen

4

0

1

5

Portugal

3

0

1

4

Roemenië

8

3

3

14

Italië

4

1

0

5

Nederland

2

0

0

2

Oekraïne (Rep.)

0

0

1

1

Rusland (Federatie van)

0

1

0

1

Macedonië (Ex-

0

0

1

1

42

11

1

54

Iran

0

0

2

2

Turkije

3

1

0

4

Kameroen

0

0

1

1

Nigeria

0

0

1

1

Marokko

1

0

1

2

Canada

0

0

1

1

Nicaragua

0

0

1

1

Ecuador

0

1

0

1

Paraguay

1

0

0

1

Peru

0

1

0

1

Vluchteling onbepaald

1

0

0

1

82

24

20

126

Hertogdom)

Joegoslavische Rep.)
België

Totaal
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Aantal maal adreswijziging gezinshoofden (gegevens RRN)
Postcode

Aantal adreswijzigingen
1030

1140

1210

Totaal

1

38

20

14

72

2

27

3

2

32

3

13

1

3

17

4

2

0

0

2

5

0

0

1

1

6

2

0

0

2

82

24

20

126

Totaal

Antwoorden gezinshoofden politiezone BRUNO
We kregen 29 antwoorden terug = 23%.
Nationaliteit van de respondenten
Postcode

Nationaliteit
1030
Belgische

Totaal

1140

1210

Totaal

11

2

0

13

Duitse

1

0

0

1

Spaanse

0

1

0

1

Franse

1

0

0

1

Italiaanse

1

0

0

1

Macedonische

0

0

1

1

Palestijnse

1

0

0

1

Poolse

1

0

0

1

Congolese

1

0

0

1

Roemeense

1

1

1

3

Turkse

2

0

0

2

Canadese

0

0

1

1

Equatoriaanse

0

1

0

1

Nigeriaanse

0

0

1

1

20

5

4

29
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Soort woning
Postcode
1030

1140

huis

1210

Totaal

1

0

0

1

appartement/studio

18

4

4

26

kamer/studentenkot

1

1

0

2

20

5

4

29

Totaal

Naam op de deurbel
Postcode
1030

1140

1210

Totaal

ja

20

5

4

29

Totaal

20

5

4

29

Kreeg de respondent controle van een andere dienst?
Postcode
1030
ja
neen
BLANCO
Totaal

1140

1210

Totaal

4

1

1

6

16

3

3

22

0

1

0

1

20

5

4

29

Contact met de politie - hoe probeerde de politie de burger te bereiken?
Schaarbeek

Evere

Sint-Joost

Gewone brief

3

0

0

Gewone brief + uitnodiging

0

0

1

Onaangekondigd bezoek

11

2

2

Brief + convocatie +

1

0

0

Ik weet het niet/blanco

2

1

0

Andere

0

1

0

onaangekondigd bezoek
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Bijkomende opmerkingen in het vrije tekstveld:
-

j'ai passée chez lui pour lui donné mes horaires du travaille (Evere)
la police n'a pas essayé de me joindre (Schaarbeek)
n° de tel (Schaarbeek)

Kwam de politie bij u langs?
Postcode
1030
ja
neen
Totaal

1140

1210

Totaal

12

3

2

17

8

2

2

12

20

5

4

29

Hoeveel keer kwam de politie bij u langs?
Postcode
1030

1140

1210

Totaal

2

0

0

2

?

0

1

0

1

0

3

1

0

4

1

8

2

3

13

2

4

1

1

6

5

1

0

0

1

je ne sais pas - j'ai juste reçu un papier dans ma boîte

1

0

0

1

1

0

0

1

20

5

4

29

aux lettres pour me signaler que mon changement
d'adresse avait été accepté et que je devais me
rendre à la commune pour la changer sur ma carte
d'identité
je travaille dans la semaine et il est passé le samedi
Totaal

55

Weekdag van het bezoek
Postcode
1030

1140

1210

Totaal

DI

2

1

0

3

DO

0

1

0

1

ZA

3

0

0

3

ZO

1

1

0

2

Neen

6

2

4

12

BLANCO

6

0

0

6

Meerdere

2

0

0

2

20

5

4

29

antwoorden
Totaal

Uur van het bezoek
Postcode
1030

1140

1210

Totaal

10

4

4

18

10:15

1

0

0

1

10:30

1

0

0

1

11

1

0

0

1

13-14

1

0

0

1

14

1

0

0

1

18

1

0

0

1

19

0

1

0

1

voormiddag

4

0

0

4

20

5

4

29

Totaal

Legitimatie politie

Uniform
Dienstkaart
Uniform + Dienstkaart
Niet
Blanco

Schaarbeek
12
1
0
1
6

Evere
3
0
0
1
1

Sint-Joost
1
0
1
1
0
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Andere opmerkingen in het vrije tekstveld voor inschrijvingen in Schaarbeek:
-

ils se sont présentés en tant qu'agent de quartier
je n'étais pas présente, j'ai donc reçu une convocation

Kende men deze persoon al?

Wijkagent
Ik ken die niet
Blanco

Schaarbeek
4
12
4

Evere
3
2
0

Sint-Joost
1
3
0

Kwam de politie-inspecteur de woning binnen? + vroeg deze de toestemming?
Binnen?
Ja
Neen
Blanco/weet het niet
Toelating?
Ja
Neen
Blanco/weet het niet

Schaarbeek
11
5
4

Evere
2
2
1

Sint-Joost
2
2
0

Schaarbeek
12
1
7

Evere
3
0
2

Sint-Joost
2
1
1

Bezochte vertrekken
Schaarbeek
Evere
Sint-Joost
Keuken
8
1
2
Slaapkamer
5
2
2
Woonkamer
8
3
2
Badkamer
4
2
2
Geen
4
1
1
Blanco
4
1
0
Hall
1
0
0
In kasten gekeken
1
2
1
(Sint- Joost: 2 personen antwoordden hetzelfde, nl. dat er 4 vertrekken werden bezocht)
Opm.: Schaarbeek, het volledige appartement
Bij 4 personen werd in de kasten gekeken.
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Welke documenten werden gevraagd?

Huurcontract
ID-kaart
Adres + gegevens verhuurder
Geen

Schaarbeek
2
5
1
6

Evere
0
2
0
0

Sint-Joost
0
1
0
2

Welke vragen werden gesteld?

Werkgerelateerd
School van de kinderen
Relatie tegenover
huisgenoten
Geen

Schaarbeek
2
0
4

Evere
2
0
1

Sint-Joost
0
1
0

5

0

2

Extra opmerkingen:
a) te Schaarbeek:
si j'habitais seule, si je ??? le gaz et l'électricité, si je travaille, ...
si je vivais seule ou avec quelqu'un
b) Sint- Joost: raison de ma venue en Belgique
Er werden geen vragen gesteld over het persoonlijk leven (religie, etc.),
Werd verwezen naar andere verplichtingen?

Openstaande boetes
Neen

Schaarbeek
1
12

Evere
0
2

Sint-Joost
0
3

Werd aan de burger informatie gegeven tijdens de controle?

Politiezone
Inbraakpreventie
Gemeentediensten
Neen

Schaarbeek
2
1
3
11

Evere
0
0
1
0

Sint-Joost
0
0
0
4
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Inbreuk op de privacy?
Slechts één persoon vond deze controle een inbreuk op de privacy.
Een man °1953 uit Schaarbeek, wijk Helmet. Hij vond de controle te verregaand omdat alle
plaatsen werden bezocht incl. de slaap- en badkamer.
Daartegenover staat dat een andere respondent stelt dit geen inbreuk van de privacy te vinden
aangezien er enkel ‘aucun puisquilles m'ont simplement posées deux out trois questions’.
Niemand stelt dat nieuwe inwoners niet zouden moeten worden gecontroleerd of men
voelt zich niet anders behandeld.
Tevredenheid over de werking van de politie – gemiddelde score op 10
Voor de politiezone BRUNO kregen we te weinig antwoorden om onderstaande resultaten als
representatief te kunnen beschouwen.
bezoek vrij snel na melding adreswijziging
bezoek op een tijdstip dat paste
reden van bezoek was duidelijk
politiemedewerker was beleefd
politiemedewerker was discreet
politiemedewerker gaf duidelijke en correcte informatie
politiemedewerker stond open voor vragen

7,28
7,37
8 ,9
8,95
8,72
8,95
8,89

Opzoekingen ANG voor de politiezone BRUNO
Aard opzoeking

Aantal personen
steekproef

% steekproef

Geen

50

40%

ANG
RRN
 30d
Totaal

24

19%

35

28%

17

14%

126

100%

Overzicht van de in de database VCP aanwezige dossiers woonstcontrole voor de
politiezone BRUNO
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013* Totaal

Attitude van de persoon

0

0

1

0

1

0

2

0

0

1

Integriteit

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Uitvoeren taak

2

3

2

2

1

4

0

3

7

3

27

Totaal

2

3

3

2

3

4

2

3

7

4

33

5

* Gekende dossiers eind mei 2013.
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BIJLAGE 11/05 - POLITIEZONE CHARLEROI

1.

OPDRACHT

1. Een globaal beeld krijgen van de wijze waarop de politiediensten hun controletaak
voorafgaandelijk aan de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister,
een verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen, uitoefenen.
2.

PROBLEEMSTELLING

2. Er werden verscheidene klachten geregistreerd over de manier waarop de
politiediensten onderzoeken ingevolge een vraag tot domiciliëring hadden gevoerd.
Bijgevolg werd beslist om een toezichtsonderzoek te openen naar de wijze waarop deze
aan de politiediensten toevertrouwde taak concreet uitgeoefend werd in een steekproef
van twaalf politiezones.
3. In eerste instantie werd informatie over de betrokken politiezones ingewonnen via
raadpleging van de korpschefs, een steekproef uit het rijksregister (RRN), de analyse van
gegevens uit de algemene nationale gegevensbank (ANG) en de te nemen maatregelen,
de resultaten van een peiling bij de bevolking en de dossiers vervat in de database van het
Vast Comité P (VCP).
4. In tweede instantie werd een terreinfase georganiseerd, waarin gesprekken
plaatsvonden met de korpschef en/of de coördinator wijkwerking van de politiezone, een
focusgroep van wijkagenten en het hoofd van de dienst bevolking van de stad
CHARLEROI.
5. Daarna werd een ontwerpverslag opgesteld waarin alle informatie, vaststellingen,
resultaten en conclusies verwerkt zijn. Dat verslag werd overgemaakt aan de korpschef
van de politiezone CHARLEROI zodat hij eventuele opmerkingen daaromtrent kon
formuleren. Relevante informatie die ons bezorgd werd, werd in dit verslag opgenomen.
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3.

ONDERZOEKSVERRICHTING(EN)

3.1. Gesprek met de korpschef en de verantwoordelijke wijkwerking
6. Op 26 februari 2013 hadden wij een ontmoeting met de korpschef, hoofdcommissaris
(HCP) STRATSAERT, en met commissaris (CP) BRUYNINCKX, verantwoordelijke
wijkwerking in de politiezone. Nadat we hen het voorwerp en de methodologie van het
onderzoek hadden uiteengezet, zetten ze ons onmiddellijk de problematiek van de
fictieve domiciliëringen uiteen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een specifieke
aandacht in de politiezone. Immers, de wil om hinderlijke prioriteiten aan te pakken,
werd opgenomen in het zonaal veiligheidsplan 2009-2012. Onder “hinderlijke prioriteit”
verstaat men niet alleen de prioritaire fenomenen maar ook bepaalde vormen van sociale
overlast waaronder, meer bepaald, de fictieve domiciliëringen, met inbegrip van de
problematiek van de “postbusadressen”. Over de procedure die werd ingevoerd om deze
fictieve domiciliëringen aan te pakken, werd eerst met alle partners een denkoefening
gemaakt, wat, volgens onze gesprekspartners, een zeer goed voorbeeld van geïntegreerde
aanpak is. Zij geven toe dat de instrumenten nog niet volkomen performant zijn en dat de
implementatie op het terrein tijd vergt. Daarenboven wordt verduidelijkt dat een van de
actoren voor een probleem heeft gezorgd, in die mate zelfs dat er een gerechtelijke
procedure opgestart werd in het kader waarvan meer dan honderd huiszoekingen bevolen
werden. Deze gerechtelijke procedure bracht bepaalde aspecten van de problematiek van
de fictieve domiciliëringen aan het licht, die rechtgezet konden worden, wat de
verantwoordelijken versterkt in hun idee dat er een geïntegreerde procedure moet worden
uitgewerkt.
7. De diverse stappen van de procedure werden ons uiteengezet: in september 2008
werd de verantwoordelijke voor de strijd tegen de fictieve domiciliëringen aangesteld,
met name CP BRUYNINCKX. Hij vond het van bij aanvang belangrijk om de
problematiek te bekijken met alle betrokken partijen waaronder onder andere de dienst
bevolking, de dienst stedenbouw en de dienst huisvesting. Tijdens de eerste vergadering
die plaatsvond in november 2008 werd beslist om een communicatietool in te voeren (cf.
blauw document als bijlage 1 bij verslag nr. 31352/13 van 19-07-2013) en om het
algemeen politiereglement te wijzigen, wat in januari 2010 gebeurd is. Er werd ook
overeengekomen dat gestart dient te worden met een hernummering van alle gebouwen.
Hiertoe werd een nieuw specifiek formulier opgemaakt (cf. groen document als bijlage 2
bij verslag nr. 31352/13 van 19-07-2013). Op 1 september 2010 werd de nieuwe
procedure voor de inschrijving in meergezinswoningen ingevoerd: wanneer een persoon
vraagt om te worden ingeschreven in een meergezinswoning wordt een blauw formulier
gevoegd bij de vraag tot domiciliëring. Deze documenten worden overgemaakt aan de
wijkagent die een onderzoek uitvoert dat erop gericht is om te bepalen of de persoon
daadwerkelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft op het opgegeven adres. Hij formuleert een
eerste advies in de ad-hocrubriek en stuurt het document dan door aan de dienst
stedenbouw en daarna aan de dienst huisvesting, die elk een advies uitbrengen voor de
materie waarvoor zij bevoegd zijn. Daarna wordt het document terugbezorgd aan de
wijkagent, die een “definitief” advies uitbrengt op basis van alle adviezen, opmerkingen
en/of preciseringen vermeld op het blauwe document. Dit definitief advies, dat bijgevolg
de andere adviezen in zich draagt, kan als volgt luiden: de domiciliëring aanvaarden, de
domiciliëring weigeren of de persoon voorlopig inschrijven. Het document wordt daarna
doorgestuurd aan de gemeente, die de uiteindelijke beslissing neemt.
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8. Het blauwe document gevoegd als bijlage 1 bij verslag nr. 31352/13 van 19-07-2013
is bedoeld om zich een algemeen beeld te vormen wat stedenbouwkundige aspecten en
verhuurvergunning betreft. Dit document wordt systematisch gevoegd bij elke nieuwe
vraag tot domiciliëring in een meergezinswoning maar zal niet worden ingevuld door de
wijkagent als hij nog niet over informatie beschikt met betrekking tot het bestaan en de
geldigheid van stedenbouwkundige vergunningen en/of huisvestingsvergunningen.
Indien, door een eerdere vraag tot domiciliëring, deze inlichtingen voorhanden en nog
altijd geldig zijn, zal hij enkel nog het luik in verband met het aspect “daadwerkelijke
verblijfplaats” moeten invullen. Het blauwe formulier wordt zowat om alle vijf jaar
herzien om de hernieuwing van de verhuurvergunning na te gaan.
9. Gelijktijdig met deze procedure die werd ingevoerd voor de nieuwe vragen tot
domiciliëring werd beslist om een geografisch overzicht te maken van de
meergezinswoningen in de stad, zowel vanuit stedenbouwkundig oogpunt als op het vlak
van verhuur. Alle eigenaars werden uitgenodigd en dienden de documenten inzake
verhuurvergunningen en/of stedenbouwkundige vergunningen in hun bezit mee te
brengen. De meergezinswoningen werden dan gecontroleerd, meer bepaald op het vlak
van bewoonbaarheid en een verslag daaromtrent werd aan de burgemeester overgemaakt.
Indien nodig werden de bevoegde gemeentelijke diensten, zoals bijvoorbeeld de
brandweerdienst, ter plaatse gestuurd.
Aan de hand van deze kaart van alle meergezinswoningen kan men zich een algemeen
beeld vormen van de situatie in de verschillende meergezinswoningen, zodat wanneer
een nieuwe vraag tot domiciliëring in een meergezinswoning wordt ingediend, de
wijkagent meteen zicht heeft op de toestand van de woning op stedenbouwkundig vlak en
wat verhuren betreft.
Dankzij dit geografisch overzicht heeft men ook fraude kunnen opsporen, wat geleid
heeft tot een stijging van het aantal voorstellen tot ambtshalve schrapping, besluiten tot
sluiting of onbewoonbaarverklaring.
Er wordt geschat dat men minstens 10 jaar nodig zal hebben om alle
meergezinswoningen in kaart te brengen. Deze termijn is ingegeven door de noodzaak
voor de wijkagenten om systematisch, straat per straat, een overzicht te maken van de
betrokken woningen.
10. Er werd ons gemeld dat was overeengekomen dat de politie alle gegevens betreffende
meergezinswoningen zou centraliseren omdat de gemeente niet beschikte over een
ambtenaar gespecialiseerd in stedenbouwkunde. De korpschef wenste te verduidelijken
dat de dienst stedenbouw immers nog niet beschikte over een OGP met beperkte
bevoegdheid maar dat dit misschien het geval zou zijn in 2014 of 2015.
11. De voordelen van dit actieplan werden ons uiteengezet, met name een up-to-date
bevolkingsregister, nuttige en nodige kennis inzake stedenbouwkunde en huisvesting,
wat de veiligheid van de betrokken huisvesting verhoogt en de politieambtenaren een
betere tool verschaft in geval van (geplande) interventie. Naast de politie trekken de
andere diensten voordeel van de update en de opvolging. Allemaal beschikken ze op die
manier over een veel performantere tool. De verantwoordelijke wijkwerking is overtuigd
van de gegrondheid van het ingevoerde systeem, temeer daar de referentiemagistraat ter
zake het ontwikkelde beleid aandachtig opvolgt en alle processen-verbaal krijgt die
politieambtenaren opstellen in geval van vaststelling van inbreuken op het vlak van
stedenbouw en huisvesting. De verantwoordelijke wijkwerking heeft de filosofie en het
belang van dit beleid uitgelegd aan de wijkagenten. Hij is van commissariaat tot
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commissariaat getrokken om het idee aan de man te brengen en de nodige uitleg te
verstrekken aan de betrokken politieambtenaren.
12. De vragen tot domiciliëring in eengezinswoningen maken het voorwerp uit van een
advies met betrekking tot het daadwerkelijke verblijf waarvoor de dienst stedenbouw en
de dienst huisvesting niet bevraagd hoeven te worden.
13. HCP STRATSAERT heeft CP BRUYNINCKX aangeduid om een antwoord te geven
op onze meer precieze vragen in verband met de diverse aspecten van domiciliëringen.
Met de commissaris hebben wij een hele reeks domeinen aangesneden met betrekking tot
de problematiek van de domiciliëringen. De antwoorden die hij gaf, komen aan bod in
punt 4 infra.
3.2. Gesprek met de wijkagenten
14. Op 21 maart 2013 hadden wij een ontmoeting met een focusgroep bestaande uit vijf
wijkagenten afkomstig uit de wijkcommissariaten die ingeplant zijn in de voormalige
gemeenten die samen “groot CHARLEROI” vormen. Hun mening en beschouwingen
over onderhavige onderzoeksproblematiek komen aan bod onder punt 4 infra.
3.3. Gesprek met de verantwoordelijke van de dienst bevolking van de stad
CHARLEROI
15. Op 31 mei 2013 hadden wij een ontmoeting met de verantwoordelijke van de unieke
loketten en centra “burgerlijke stand-bevolking” (hierna “verantwoordelijke van de dienst
bevolking”) van CHARLEROI, mevrouw MONTULET, bijgestaan door vier van haar
medewerksters. Het verslag van dit gesprek is opgenomen onder punt 4 infra.
4.

ANALYSE

4.1. Gegevens voorafgaandelijk aan de terreinfase
16. De cijfergegevens die vergaard werden voorafgaandelijk aan de terreinfase
(cf. paragraaf 3 supra) zijn weergegeven in bijlage 1 bij dit verslag.
4.2. Terreinfase
4.2.1.
-

Overheidsgericht

Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?

17. CHARLEROI is een eengemeentezone maar beschikt over 11 wijkcommissariaten
gespreid over het grondgebied van de 15 voormalige gemeenten die samen “groot
CHARLEROI” vormen. Op termijn is het de bedoeling om tot 5 wijkcommissariaten te
komen. De dienst bevolking werkt met 11 verschillende loketten die ondergebracht zijn
in de vroegere gemeenten. Op termijn zou het de bedoeling zijn om te werken met
7 districten. De politiecommissariaten komen niet overeen met de administratieve
indeling van de gemeenten (postcodes van de voormalige gemeenten), wat betekent dat
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het werkterrein van een wijkagent niet systematisch samenvalt met het ambtsgebied van
de gedeconcentreerde loketten van de dienst bevolking.
18. Elke burger kan zich wenden tot het bevolkingsloket van zijn keuze. Hij moet dus
niet noodzakelijk zijn vraag tot domiciliëring indienen bij het loket waaronder zijn adres
valt. De domiciliëringsformulieren worden gegenereerd met een informaticaprogramma,
waardoor ze uniform zijn voor alle loketten. De overmaking van de vragen tot
domiciliëring aan de wijkagenten met het oog op onderzoek is vrij ingewikkeld voor
zover, zoals supra aangehaald, er geen systematische correlatie is tussen de diensten
bevolking en de politieantennes. Wanneer het wijkcommissariaat ondergebracht is in het
gebouw van de gemeentelijke overheid, geeft een gemeentebediende alle dagen de
nieuwe vragen om onderzoek af en neemt de verrichte onderzoeken mee. Wanneer een
vraag tot domiciliëring wordt ingediend bij een bevolkingsloket maar betrekking heeft op
een andere bevolkingsafdeling, stuurt de gemeentelijke overheid deze vraag per interne
post door aan de ad-hocafdeling, vanwaar ze zal worden doorgestuurd aan de
politieantenne die het onderzoek dient uit te voeren. De verantwoordelijke van de dienst
bevolking en de commissaris verantwoordelijk voor de wijkwerking beseffen dat de
trajecten herzien zouden moeten worden. Er zou worden gedacht aan het weer invoeren
van een chauffeur of het sturen van alle vragen aan de politie, die ze intern zou verdelen
tussen de verschillende wijkcommissariaten.
19. Het advies van de politie wordt binnen een redelijke termijn verwacht. Deze termijn
is niet bepaald op het niveau van de dienst bevolking, maar de verantwoordelijke is van
mening dat een advies uitgebracht binnen de drie weken snel is, tenzij het adres echt
vlakbij is. Soms worden rappels gestuurd aan de wijkagenten maar niet systematisch. Dat
gebeurt op basis van de raadpleging van de lijst van vragen of wanneer een burger aan de
gemeente een specifieke vraag stelt over de stand van zaken van zijn dossier.
20. Bij de politie wordt een termijn van zes weken meer dan aanvaardbaar geacht, gelet
op de lange duur van de procedure voor het inwinnen van adviezen, a fortiori indien de
diensten stedenbouw en huisvesting geraadpleegd moeten worden. Deze termijn,
waarmee de gemeentelijke overheid zou instemmen, zou, volgens de wijkagenten,
kunnen worden teruggebracht tot vier weken indien één van de partners die een advies
moet uitbrengen, de procedure niet zou afremmen.
21. De verantwoordelijke wijkwerking onderhoudt inzake domiciliëringen specifieke
contacten met de verantwoordelijke van de dienst bevolking. Diverse vergaderingen
worden gehouden om de respectieve verwachtingen te duiden en procedures in te voeren.
Deze vergaderingen vinden plaats met de verantwoordelijke wijkwerking, soms
vergezeld van wijkagenten, die daarna de inhoudelijke bepalingen van de vergadering
meedeelt aan de wijkagenten in de verschillende wijkcommissariaten. De
verantwoordelijke van de dienst bevolking is van plan om de wijkagenten van de diverse
wijkcommissariaten te ontmoeten, maar door tijdsgebrek heeft ze zich slechts in twee
wijkcommissariaat kunnen voorstellen. Zodra de nieuwe procedures inzake ambtshalve
schrappingen en model 6 geformaliseerd zullen zijn, zou zij de veranderingen willen
uitleggen aan de diverse wijkagenten, met de verantwoordelijke wijkwerking.
Desalniettemin wordt de nadruk gelegd op het feit dat, ook al zijn er contacten en
overlegvergaderingen op het niveau van de leiding van de lokale politie, de wijkagenten
die geconfronteerd worden met een punctueel probleem niet aarzelen om contact op te
nemen met de verantwoordelijke contactpersonen binnen de gemeentelijke overheid. Een
medewerkster haalt het voorbeeld aan van een vergadering die zij georganiseerd heeft om
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aan verscheidene wijkagenten de procedure voor de nummering van woningen uit te
leggen, waarbij die wijkagenten de informatie aan hun collega’s moesten doorspelen.
Deze gemeentebediende heeft ook haar persoonsgegevens meegedeeld opdat ze een
antwoord zou kunnen bieden op de diverse praktijkgevallen die op het terrein zouden
kunnen opduiken.
22. Wat de vragen tot domiciliëring bij het OCMW betreft, wordt geen advies gevraagd
aan de wijkagent. De beslissing tot inschrijving wordt rechtstreeks genomen op het
niveau van de gemeente op basis van het attest van het OCMW. De politie wordt niet in
kennis gesteld van de nieuw ingeschreven personen op het referentieadres van het
OCMW.
23. Voor de vragen tot domiciliëring in rusthuizen wordt het advies van de wijkagent wel
gevraagd. Afhankelijk van het geval gaat hij ter plaatse of neemt telefonisch contact op
met de directie van het rusthuis om bevestiging te krijgen van de aanwezigheid van de
aanvrager.
24. De vragen tot domiciliëring in het asielcentrum worden aanvaard zonder dat de
wijkagent een advies moet formuleren. Het centrum deelt mee welke personen er zich
bevinden en die personen worden er ingeschreven.
25. Op basis van het wijkwerk worden verschillende proactieve acties ondernomen
(ambtshalve schrapping/inschrijving). Afhankelijk van de wijkagent die het voorstel doet,
zijn deze meer of minder goed gemotiveerd. Momenteel werkt de dienst bevolking met
een standaardformulier dat, hoewel het in omloop is, enigszins aangepast zou moeten
worden. Sommige wijkagenten zeggen dat ze enige terughoudendheid ervaren om hun
voorstellen tot ambtshalve schrapping te volgen, omdat CHARLEROI het cijfer van
200 000 inwoners in stand wil houden om het statuut van “grote stad”, waaraan bepaalde
voorrechten gekoppeld zijn, te kunnen behouden. Zo werden in 2011 zowat 1900
voorstellen tot ambtshalve schrapping ingediend en werden er ongeveer 700 uitgevoerd.
In plaats van een voorstel tot ambtshalve inschrijving vult een wijkagent soms namens de
persoon voor wie hij vaststelt dat hij op een adres verblijft een formulier ‘vraag tot
domiciliëring’ in dat die persoon ondertekent. Het document wordt dan aan de gemeente
gestuurd. Aan de wijkagent wordt enige feedback gegeven over het gevolg dat wordt
voorbehouden aan de voorstellen tot ambtshalve schrapping en inschrijving in die mate
dat de postoverste maandelijks een lijst krijgt van de veranderingen op het grondgebied
van zijn commissariaat: nieuw ingeschreven, geschrapte personen, …
Gelijktijdig met het voorstel tot ambtshalve inschrijving of schrapping of met de
domiciliëringsprocedure dient de wijkagent soms processen-verbaal op te stellen over
eventuele misbruiken en licht hij de betrokken gemeentediensten daarover in. Volgens
sommige wijkagenten zijn zij gelast processen-verbaal op te stellen inzake inbreuken op
stedenbouwkundige voorschriften, terwijl deze specifieke bevoegdheid zou moeten
toekomen aan een gemeenteambtenaar bekleed met de hoedanigheid van officier van
gerechtelijke politie. Volgens hen zou de gemeente niet bereid zijn om zo’n ambtenaar
aan te werven om die bevoegdheden uit te oefenen. Ze wijzen er ook op dat hen gevraagd
wordt om over te gaan tot de hernummering van de flatgebouwen, terwijl in andere
gemeenten een gemeenteambtenaar met die taak belast is.
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-

Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?

26. De overheid stelt geen specifieke eisen met betrekking tot de wijze van uitvoering
van de opdracht, tenzij minstens driemaal langsgaan op verschillende tijdstippen alvorens
een negatief advies uit te brengen, dat in elk geval gemotiveerd moet zijn. Volgens de
ontmoete wijkagenten worden personen die een domiciliëring vragen systematisch
nagetrokken in het RRN en de ANG. De eventuele te nemen maatregelen worden geprint
en de wijkagenten moeten ze uitvoeren. Wanneer het om verhoren gaat, willen sommige
wijkagenten de inschrijving slechts toekennen indien de persoon erin toestemt om
verhoord te worden. De wijkagenten vinden het absoluut noodzakelijk om de persoon die
een domiciliëring vraagt te ontmoeten alvorens een positief advies uit te brengen.
Volgens de cijfers uit onze steekproef werd 75% van de personen die een vraag tot
domiciliëring heeft ingediend waarvoor een wijkagent advies diende uit te brengen via
het RRN gecontroleerd en 34% via de ANG. Wat de te nemen maatregelen ten aanzien
van die personen betreft, stonden er eind juni 2013 nog 11 open.
27. Zoals supra uiteengezet, worden de vragen om adviezen niet gecentraliseerd maar
worden al die vragen ‘in’ en ‘out’ gecodeerd op het niveau van de politie. De formulieren
zijn standaardformulieren in die zin dat ze door de informaticadienst gegenereerd
worden. Het telefoonnummer van de aanvrager en de tijdstippen waarop hij thuis is,
worden ter informatie op het aanvraagformulier genoteerd. Dit betekent niet dat de
wijkagent een afspraak moet maken om zijn onderzoek uit te voeren, maar dit begrijpt de
burger niet altijd goed. De wijkagent noteert op het formulier het uur waarop hij
langsgegaan is en zijn vaststellingen alvorens een advies uit te brengen over het
werkelijke verblijf. Indien nodig maakt hij het document daarna over aan de dienst
stedenbouw om te laten nagaan of de regels ter zake nageleefd zijn en dan aan de dienst
huisvesting om te laten nagaan of een verhuurvergunning vereist en voorhanden is. De
wijkagent moet dan een definitief advies uitbrengen op basis van de drie eerder
uitgebrachte adviezen. Een middenkader controleert en codeert dat advies, dat dan aan de
dienst bevolking wordt gestuurd. Dit advies van de wijkagent wordt systematisch
gevolgd door de dienst bevolking.
-

Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?

28. De nieuwe procedure die ingevoerd is en supra beter beschreven is, toont voldoende
aan dat er een zeker partnerschap bestaat tussen de dienst bevolking, de dienst
stedenbouw, de dienst huisvesting en de politie. Deze wil tot partnerschap tussen alle
diensten kwam duidelijk tot uiting bij de invoering van de nieuwe procedure.
29. De adviezen uitgebracht door de wijkagent worden systematisch gevolgd voor zover
men zowel op het niveau van de dienst bevolking als op het niveau van de wijkagenten
van mening is dat het de laatstgenoemden zijn die beslissen over de al dan niet
toekenning van de domiciliëring. Hun adviezen hebben “kracht van wet” en er wordt
nooit een beslissing genomen die ingaat tegen het advies van een wijkagent dat, eerder
dan een advies, in feite een beslissing is. Sommige wijkagenten tonen zich enigszins
bezorgd over hetgeen ze beschouwen als een verschuiving van de verantwoordelijkheid.
Wat bij aanvang niet meer hoefde te zijn dan een advies over het werkelijke verblijf van
een persoon op een adres, wordt, wat de meergezinswoningen betreft, veranderd in een
beslissing die ze dienen te nemen, op basis van soms eerder technische adviezen
uitgebracht door de diensten stedenbouw en huisvesting. Sommigen vragen zich af of er
niet zou kunnen worden overwogen dat de wijkagenten enkel een advies geven over het
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werkelijke verblijf aan de dienst bevolking. Daarna zou de dienst bevolking gelast zijn
met het inwinnen van de adviezen van de diensten stedenbouw en huisvesting, alvorens
een definitieve beslissing te nemen op basis van de drie ingewonnen adviezen. Bijgevolg
zou de gemeentelijke overheid de eindbeslissing nemen op basis van de drie ontvangen
adviezen. Ze voegen er trouwens aan toe dat een middenkader soms weigert om een
negatief advies dat gebaseerd is op de onbewoonbaarheid van de woning te laten
passeren en zich daarbij beroept op het feit dat het advies van de politie enkel betrekking
heeft op het werkelijke verblijf. Ze zouden willen dat iedereen overeenstemming bereikt
over wat de wijkagent moet doen. Sommige wijkagenten wijzen erop dat hoewel hun
advies kracht van wet zou hebben, ze al hebben vastgesteld dat hun advies niet gevolgd
werd. Deze vaststelling zou in verband kunnen worden gebracht met de
terughoudendheid waarvan sprake is in paragraaf 25 supra.
De korpschef verduidelijkt dat hoe dan ook, krachtens het koninklijk besluit van
16 juli 1992, de politie slechts een adviserende stem heeft en de beslissing toekomt aan
de dienst bevolking. Uit voorzorg zou deze dienst willen dat de politie het definitief
advies geeft.
Aangezien het negatief advies gemotiveerd moet worden, zo een burger de beslissing tot
weigering betwist die in aansluiting daarop genomen wordt, wordt aan die burger
gevraagd om een nieuwe vraag in te dienen die aan de wijkagent gestuurd zal worden
met het oog op een nieuw advies.
De wijkagent wordt beschouwd als de ogen en oren van de dienst bevolking ter zake, wat
rechtvaardigt waarom zijn adviezen kracht van wet hebben. Hetzelfde geldt wanneer er
problemen zijn met de nummering in een straat: het is de wijkagent die de werkelijke
toestand op het terrein kan vaststellen. Bijgevolg komt het aan hem toe om een advies uit
te brengen aan de overheid, die dat systematisch zal volgen.
30. Met de wijkagenten worden niet op regelmatige basis overlegvergaderingen
georganiseerd. Deze vergaderingen worden gehouden tussen de verantwoordelijken van
de politie en de verantwoordelijken van de dienst bevolking. Wat aan de wijkagenten
meegedeeld moet worden, wordt hen nadien gemeld. Deze werkwijze belet niet dat er,
punctueel en informeel, rechtstreekse contacten zijn tussen de wijkagenten en de
verantwoordelijken van de dienst bevolking, met het oog op eventuele verduidelijkingen
of opmerkingen.
-

Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover
feedback vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig

31. De verantwoordelijke van de dienst bevolking en haar medewerksters zijn vrij
tevreden over het werk dat de politie levert in het kader van de
domiciliëringsonderzoeken. Er zou verbetering mogelijk zijn in de kwaliteit van de
motivering en in de nauwgezetheid waarmee documenten worden opgesteld, meer
bepaald op het vlak van de nummering of de aanduiding van het adres. Over sommige
wijkagenten zijn ze meer tevreden dan over andere. Toch wordt erkend dat zowel bij de
politie als bij de gemeentelijke overheid het gebrek aan personeel zich laat voelen en dat
er van hen steeds meer gevraagd wordt.
32. De gemeente geeft geen systematische feedback want er wordt ons geantwoord dat de
adviezen uitgebracht door de wijkagenten altijd gevolgd worden. Sommige wijkagenten
hebben echter te kennen gegeven dat ze al hebben vastgesteld dat, niettegenstaande ze
ervan overtuigd zijn dat ze ter zake een beslissing nemen, hun definitief advies niet
gevolgd werd en ze daarover niet werden ingelicht (cf. paragraaf 29 supra).
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33. Tijdens het gesprek met de verantwoordelijke van de dienst bevolking, was zij onder
meer vergezeld van de verantwoordelijke van de dienst vreemdelingenzaken, die minder
tevreden was over het werk dat de politie levert in haar bevoegdheidsdomein. Ze maakt
zich voornamelijk zorgen over de termijnen waarbinnen adviezen worden ingediend
ingevolge de verrichte controles, waarvoor punctueel rappels moeten worden gestuurd.
Gezien hun specificiteit worden deze controles grondiger uitgevoerd en nemen ze
bijgevolg meer tijd in beslag, maar, volgens haar, zouden de politieambtenaren
onvoldoende begrip hebben voor wat er van hen verwacht wordt. Zonder hen ontmoet te
hebben, vraagt ze zich af of de politieambtenaren op het terrein het belang van deze
materie voor de betrokken personen niet onderschatten, meer bepaald wat de
regularisatieprocedure betreft, en er minder tijd en energie in investeren. De bestaande
formulieren moesten aangepast worden omdat het niet uitzonderlijk was dat de
documenten pas een jaar later terugkeerden. Op het niveau van de dienst
vreemdelingenzaken is er nooit een vergadering met de politieambtenaren op het terrein.
De contactpersoon bij de politie voor deze materie is ook de verantwoordelijke
wijkwerking.
4.2.2.
-

Burgergericht

De noden en verwachtingen kennen van de burger

34. De noden en verwachtingen van de burger inzake domiciliëringen zijn vrij duidelijk,
met name zo snel mogelijk een gunstige beslissing verkrijgen. De aanvraagformulieren
bevatten het gsm-nummer waarop de aanvrager gecontacteerd kan worden. Dit nummer
wordt ter indicatie vermeld en is geenszins bedoeld om een afspraak te maken om de
controle uit te voeren. De tevredenheidsgraad van de burgers over de termijn en het
tijdstip van het politiebezoek is vrij hoog en schommelt tussen 80 en 90%.
-

Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende informatie
of diensten te verstrekken

35. De wijkagent verstrekt niet systematisch informatie aan de nieuwe inwoners,
bijvoorbeeld via een specifieke folder. De wijkagent deelt wel zijn contactgegevens mee
alsook die van het onthaalpunt dat 24 op 24 uur open is. Sommige wijkagenten wijzen op
de verplichtingen en normen met betrekking tot de aangifte van alarmen en verwijzen,
wanneer daarom gevraagd wordt, door naar de adviseur technopreventie. De hoeveelheid
en de aard van de informatie die wordt meegedeeld naar aanleiding van de controle
verricht in het kader van de vragen tot domiciliëring hangt af van de ontmoete personen
en van hun vragen. De burgers tonen zich trouwens tevreden over de informatie die ze
gekregen hebben toen de wijkagent langskwam en kennen aan dit aspect een score van
89% toe.
-

De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke
termijn uitvoeren

36. De wijkagenten preciseren dat ze de personen die een domiciliëring vragen
systematisch ontmoeten en dat ze hen identificeren aan de hand van hun identiteitskaart.
De ontmoeting met de aanvragers is automatisch voor zover deze laatsten het
adviesformulier moeten ondertekenen. In dit verband dient erop gewezen dat wanneer er
al iemand op het opgegeven adres ingeschreven is, de handtekening van die persoon ook
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vereist is teneinde inschrijvingen buiten diens medeweten te vermijden. Voorafgaandelijk
aan de controle worden de personen, nog altijd volgens de ontmoete wijkagenten,
systematisch gecontroleerd in het RRN en de ANG. Indien er te nemen maatregelen
voorgeschreven zijn, worden die geprint en meegedeeld aan de wijkagent, die ze moet
behandelen. Voor de cijfergegevens verwijzen we naar paragraaf 26 en naar bijlage 1.
37. De wijkagenten passen de controle aan de situatie aan. Afhankelijk van eventuele
twijfel over het feit of iemand daadwerkelijk op het adres verblijft, kunnen ze zelfs zover
gaan dat ze vragen om de inhoud van de koelkast te kunnen bekijken. Geen enkele
ontmoete wijkagent werd geconfronteerd met iemand die hem de toegang tot zijn woning
zou hebben geweigerd om de woonstcontrole uit te voeren. Bij lezing van de antwoorden
op de vragenlijst die aan de burgers werd gestuurd, wordt inderdaad bevestigd dat de
vaakst bezochte vertrekken de vertrekken zijn waarin geleefd wordt (keuken en
eetkamer/living), terwijl de slaapkamers en de badkamer zelden bezocht worden en de
inhoud van de kasten of de koelkast uitzonderlijk gecontroleerd wordt. Sommige burgers
wijzen er zelfs op dat de uitgevoerde controles hun privacy niet schenden. Wanneer de
wijkagent geconfronteerd wordt met iemand die geen Frans spreekt, slaagt hij er toch
altijd in om zich verstaanbaar te maken.
-

Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door
indien mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen

38. Aan de burger wordt geen feedback gevraagd maar de verantwoordelijke wijkwerking
denkt dat er maandelijks 1 à 2 klachten ingediend worden over het werk dat de politie
levert in het kader van domiciliëringsonderzoeken. Hij verduidelijkt evenwel dat die
klachten verband houden met het uitgebrachte negatief advies en niet met de houding die
de politieambtenaar aannam.
4.2.3.
-

Samenlevingsgericht

Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken

39. Volgens de verantwoordelijke wijkwerking moet de opdracht van het uitbrengen van
adviezen in het kader van vragen tot domiciliëring, hoewel het een administratieve
opdracht is, blijven uitgevoerd worden door de politie. Deze opdracht sluit perfect aan bij
de wil om “meer blauw op straat te zien”. Tevens biedt ze de wijkagent de kans om zijn
bevolking te leren kennen, om nieuwe gezichten te ontdekken en om, indien nodig, bij de
burgers binnen te gaan.
40. De wijkagenten bevestigen dat deze opdracht de enige is die het hen nog mogelijk
maakt om bij de mensen binnen te gaan, in een niet-repressieve context, en bijgevolg om
hun bevolking beter te leren kennen. De eventuele nuttige informatie die ze in dit
verband kunnen vergaren, wordt gecodeerd in ISLP via een administratief medewerker
waarop alle personeelsleden van de politiezone een beroep kunnen doen. Dit vervolledigt
de verspreiding van de informatie aan al het personeel voor het stadscentrum: per straat
en per huisnummer wordt een map aangelegd, waarin alle documenten en informatie met
betrekking tot die woning worden opgenomen. Alle collega’s kunnen die map
raadplegen. De woonfiche vult deze informatie van de wijkagent aan. Dit is een fiche
waarvan de wijkagent in principe een kopie krijgt van de gemeente, samen met de vraag
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om onderzoek, en die de informatie bevat die de dienst stedenbouw en de dienst
huisvesting met betrekking tot een woning hebben gezonden aan de dienst bevolking. De
korpschef verduidelijkt dat, met de goedkeuring van de privacycommissie, aan de hele
zone, aan alle diensten, 24 op 24 uur, inzage zou kunnen worden gegeven.
41. De verantwoordelijke van de dienst bevolking bevestigt dat er nooit overwogen werd
om deze onderzoeken te laten uitvoeren door gemeentepersoneel. In een bepaalde
periode werden de domiciliëringen die voortvloeiden uit verhuizingen binnen de
gemeente behandeld op basis van documenten die de aanvrager aan de gemeente
verstrekt had. De controle door de politie gebeurde a posteriori. Dit betekent dat wanneer
misbruik werd vastgesteld tijdens dat onderzoek, aangezien de persoon reeds
ingeschreven was, er een procedure tot ambtshalve schrapping moest worden opgestart.
Gelet op de logheid van die procedure, werd afgestapt van de inschrijvingen vóór
ontvangst van een advies van de politie, zelfs in geval van verhuizingen binnen de
gemeente, en werd teruggegrepen naar de klassieke procedure.
-

Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde gemeente

42. De verantwoordelijke wijkwerking geeft duidelijk zijn wil te kennen om de zaken
weer in handen te nemen en de woonstcontroles op uniforme wijze te organiseren over
het ganse grondgebied van de politiezone. Daartoe werkt hij aan de uitbreiding en de
toepassing van de procedure. Hij wordt daarin gevolgd door verscheidene partners die
hebben meegewerkt aan de invoering van de nieuwe domiciliëringsprocedure.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze
en met respect voor de waarden en normen

43. Drie politieambtenaren, die ondertussen verwijderd zijn uit het politiekorps, werden
voor de correctionele rechtbank gedaagd en veroordeeld omdat ze geld hadden
opgestreken voor “postbusadressen”. Daarenboven werd vastgesteld dat een of twee
politieambtenaren zelf niet in orde waren met hun domiciliëring maar de toestand werd
zeer snel geregulariseerd aangezien het ging om tijdelijke gezinstoestanden.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader

44. Na te hebben herbevestigd dat de controles over het ganse grondgebied van de
politiezone op uniforme wijze dienden te worden verricht, heeft de verantwoordelijke
wijkwerking bevestigd dat de partners vast van plan zijn om duidelijke procedures in te
voeren waarbij de wettelijke en reglementaire voorschriften nageleefd worden. De
adviezen worden uitgebracht binnen een termijn die weliswaar de wettelijk bepaalde
termijn overschrijdt, maar overeenkomstig hetgeen door de gemeentelijke overheid
verwacht wordt. Wanneer ze negatief zijn, worden deze adviezen gemotiveerd.
4.2.4.
-

Resultaatgericht

Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?

45. De adviezen worden uitgebracht binnen de termijnen aanvaard door de gemeentelijke
overheid. Bij gebrek aan bijzondere grieven ter zake meent de verantwoordelijke
wijkwerking dat deze overheid tevreden is over de uitvoering van de gevraagde opdracht.
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-

Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken

46. Sommige wijkagenten vinden dat ze hun bevolking minder goed kennen dan tevoren
omdat ze minder en minder de kantschriften in hun wijk moeten uitvoeren. Bijgevolg
zullen ze wellicht minder vaak bij de burgers binnengaan. Ze menen dat ze hun dossiers
vaker op kantoor behandelen dan op straat. Idealiter, zouden ze willen werken in een of
twee wijken maar wel alle dossiers betreffende die wijken behandelen, zodat ze de
bevolking perfect zouden kennen.
47. Daarnaast vinden ze dat ze steeds minder tijd hebben om zich aan hun wijk te wijden
omdat de wijkagenten een “noodpool” zouden vormen waaruit men in geval van nood
put, bijvoorbeeld voor versterkingen in het gerechtsgebouw, voor gehypothekeerde
capaciteit, voor ordehandhaving, …
4.2.5.
-

Medewerkersgericht

Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie,
kennis en ondersteuning beschikken

48. De nieuwe procedure werd in verschillende nota’s uitgelegd en de verantwoordelijke
wijkwerking heeft de verspreiding van de informatie onder alle wijkagenten
georganiseerd. Hoewel sommigen dadelijk de filosofie en de invoering van die procedure
begrepen hebben, blijken anderen trager te zijn. Ter zake worden geen interne
opleidingen gegeven maar elke nieuwe wijkagent wordt begeleid door een oudere
collega. Daarnaast wordt erop gewezen dat, gezien de werkomgeving, de wijkagenten
vermijden alleen op stap te gaan, wat het coachen van de nieuwelingen door de
oudgedienden vergemakkelijkt. Niet alle wijkagenten hebben de opleiding “wijkagent”
gevolgd, maar ze zijn wel vragende partij om dat te doen. Er werd ons verduidelijkt dat
de wijkagenten die aangekomen zijn na de hervorming ingeschreven zijn voor deze
opleiding, terwijl de oudere collega’s daar geen nood aan hebben.
49. De wijkagenten werken een weekend op vier en presteren dus 32 weekenduren per
referentieperiode in plaats van de 20 uren die voorzien zijn. Er wordt niettemin
verduidelijkt dat die uren niet noodzakelijk in hun geheel gepresteerd worden om
wijkwerk te doen.
50. Er worden geen vergaderingen gehouden met de wijkagenten van de politiezone maar
de nuttige informatie wordt hen meegedeeld door hun officier of door de wijkoverste die,
maandelijks, een ontmoeting heeft met de verantwoordelijke wijkwerking. Telkens als hij
dat nodig acht, gaat deze laatste ook naar de diverse commissariaten om een of ander
aspect van de procedure uit te leggen.
51. De wijkagenten zeggen dat ze met te weinig personeel zijn gelet op hetgeen hen
gevraagd wordt en dat ze te weinig tijd hebben om zich volledig te wijden aan hun
wijkwerk. Ze betreuren het tekort aan voertuigen en wijzen op een probleem met de
radio’s waardoor ze niet allemaal op dezelfde frequentie kunnen werken. Ze zijn ook niet
allemaal in het bezit van een dienst-gsm. Ze werken allemaal in uniform en vermijden
om alleen buiten te gaan.
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-

Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in de
uitvoering van deze opdrachten

52. Behoudens de formele controle die wordt uitgeoefend door sommige middenkaders
wanneer het eindadvies aan de gemeente wordt overgemaakt, wordt de kwaliteit van het
werk van de wijkagent niet systematisch gecontroleerd. Het advies dat hij uitbrengt heeft
bewijskracht en dient als basis voor de eindbeslissing van de overheid. Tenzij een klacht
of een mededeling over de werkwijze van een of andere wijkagent ter kennis wordt
gebracht van de politieoverheid, is er geen formele interne controle op de kwaliteit van
het werk dat de politie levert op het vlak van domiciliëringen.
-

Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming zijn
met deze van de organisatie

53. De verantwoordelijke wijkwerking houdt maandelijks een vergadering met de
officieren en de middenkaders van de wijkcommissariaten, die de meegedeelde
informatie laten doorsijpelen naar hun betrokken medewerkers. De commissaris van
politie gaat ook meermaals naar de diverse commissariaten om een of ander aspect van
de ingevoerde procedures inzake wijkwerking uit te leggen. Er zijn daarentegen geen
vergaderingen tussen de wijkagenten van de diverse commissariaten. Er wordt evenwel
verduidelijkt dat de informatie vrij goed doorstroomt, maar wel op informele en nietgestructureerde wijze.
5.

CONCLUSIE(S)

54. De wil om bepaalde vormen van sociale overlast, waaronder fictieve domiciliëringen,
aan te pakken, met inbegrip van de problematiek van de “postbusadressen”, werd
opgenomen in het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 van de politiezone CHARLEROI.
Over de procedure die werd ingevoerd om deze fictieve domiciliëringen aan te pakken,
werd eerst onder alle partners een denkoefening gemaakt en dit is bijgevolg een zeer
goed voorbeeld van geïntegreerde aanpak. Dat vertaalde zich in de invoering van een
procedure van indiening van een specifiek advies in het kader van een vraag tot
domiciliëring in een meergezinswoning. Deze specifieke procedure, waarbij het
eindadvies uitgebracht door de wijkagent rekening moet houden met de adviezen
uitgebracht door de diensten stedenbouw en huisvesting en geldt als beslissing, zorgt
voor enig ongenoegen bij de wijkagenten. Immers, het eindadvies kan negatief zijn op
het vlak van de wetgeving inzake stedenbouwkunde of huisvesting, terwijl het werkelijke
verblijf nochtans werd vastgesteld door de wijkagent. Ze vrezen dan ook dat ze
verantwoordelijk zullen worden gesteld in geval van beroep want ze weten dat hun
advies systematisch gevolgd wordt door de dienst bevolking, die bovendien elke
weigering van domiciliëring motiveert op basis van het door de politie uitgebrachte
advies. Het is vreemd vast te stellen dat zowel de ontmoete wijkagenten als de
gemeentelijke overheid van mening zijn dat het de wijkagenten zijn die beslissen over de
al dan niet toekenning van een domicilie. Er wordt een uitzondering op het systematisch
volgen van de door de politie uitgebrachte adviezen aangehaald, met name de voorstellen
tot ambtshalve schrapping die niet altijd goedgekeurd worden.
55. Wanneer ze bij de ontvangst van de adviezen uitgebracht door de diensten
stedenbouw en huisvesting kennisnemen van inbreuken, zijn de wijkagenten ertoe
gehouden om systematisch een proces-verbaal op te stellen bij gebrek aan een
gemeenteambtenaar die de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie heeft. Op
13

vraag van de gemeentelijke overheid werken diezelfde wijkagenten ook mee aan de
hernummering van de woningen indien dat nodig blijkt gelet op de wettelijke
voorschriften. In dat verband wijst de korpschef erop dat de externe nummering afhangt
van de dienst bevolking, terwijl de interne nummering door de politie gebeurt. Bovendien
wordt alle informatie vergaard naar aanleiding van de adviesprocedure, inclusief de
informatie betreffende de stedenbouwkundige normen en de verhuuromstandigheden,
gecentraliseerd binnen de divisie wijkwerking, op vraag van de gemeentelijke overheid.
56. De noden en verwachtingen geuit door de gemeentelijke overheid, doorgaans via de
dienst bevolking, en door de burger die een adreswijziging vraagt, zijn gekend en er
wordt rekening mee gehouden zowel door de politiehiërarchie als door de wijkagenten.
Aan de afhandelingstermijn en het tijdstip van de woonstcontrole wordt bijzondere
aandacht besteed door de wijkagenten die instaan voor het onderzoek voorafgaandelijk
aan het politieadvies. Hoewel de wijkagent de onderzoeksmodaliteiten vrij kan kiezen,
verkiest hij het rechtstreekse contact met de aanvrager, met wie een ontmoeting nodig is.
De overheid zegt over het algemeen tevreden te zijn over het werk dat de politie in dit
verband levert en wijst er tegelijkertijd op dat sommige wijkagenten aangeraden zou
kunnen worden om de documenten nauwgezetter op te stellen en de kwaliteit van de
motivering te verbeteren. Dit gezegd zijnde, worden de adviezen van de politie
systematisch gevolgd en worden ze als beslissingen beschouwd. Er dient echter
benadrukt dat, hoewel de afhandelingstermijn van drie weken tot een maand in plaats van
de wettelijk voorziene 8 dagen stilzwijgend aanvaard is, deze termijn ondanks alles toch
vaak overschreden wordt in het kader van vragen tot domiciliëring in
meergezinswoningen gezien de langdurige procedure die ingevoerd is.
57. Voorafgaandelijk aan de terreinfase worden sommige controles uitgevoerd in de
ANG en/of het RRN. Op die manier kunnen de eventuele te nemen maatregelen
uitgevoerd worden. Er dient te worden onderstreept dat sommige wijkagenten het advies
betreffende het werkelijke verblijf op het adres laten afhangen van het feit of de persoon
instemt met de eventuele voorgeschreven verhoren.
58. Het politieonderzoek op het terrein lijkt doordrongen te zijn van de wil om de
controletaak nauwgezet uit te oefenen met respect voor de privacy. Welke vertrekken in
de woning bekeken worden, is bovendien ingegeven door de omstandigheden en
eventuele twijfels over het werkelijke verblijf, waarbij slaapkamers en de badkamer
zelden betreden worden.
59. Hoofdzakelijk met de dienst bevolking wordt in partnerschap gewerkt en dit vertaalt
zich in diverse contacten. De contacten met de wijkagenten zijn punctueel maar
rechtstreeks (vaak telefonisch). Ze kunnen ingegeven zijn door een behoefte aan
bijkomende informatie of kunnen af en toe beschouwd worden als rappels wanneer de
redelijke afhandelingstermijn overschreden is. De verantwoordelijke wijkwerking
onderhoudt daarentegen wel geregelde contacten met de verantwoordelijke van de dienst
bevolking via vergaderingen na afloop waarvan de nuttige informatie (verwachtingen,
aanbevelingen, richtlijnen, …) meegedeeld wordt aan alle wijkagenten van de politiezone
CHARLEROI. Een ander type van partnerschap, dat punctueler is, onderhoudt de politie
met de dienst vreemdelingenzaken. Deze dienst heeft gedetailleerde verwachtingen, die
berusten op een vrij complexe wetgeving, die niet altijd ingelost worden, noch wat de
vorm (termijnen, …) noch wat de inhoud (meegedeelde informatie) betreft. Schijnbaar is
dit het gevolg van een gebrekkige kennis van de verplichtingen ter zake.
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60. Dat de domiciliëringsonderzoeken uitgevoerd worden door de wijkagenten wordt
eensgezind op prijs gesteld, zowel door de politiehiërarchie als door de dienst bevolking.
Allebei wensen ze dat deze opdracht als dusdanig wordt voortgezet. De wijkagenten
beschouwen dit als een belangrijke opdracht voor zover ze hen in staat stelt om hun
bevolking te leren kennen en te ontmoeten in een niet-repressieve context waarin
punctueel informatie wordt uitgewisseld met de burgers, afhankelijk van de
omstandigheden en de verwachtingen die soms kenbaar worden gemaakt. Ze betreuren
echter meer algemeen gesproken dat hun werklast en de aard van het werk hen van het
terrein weghouden, wat bijgevolg afbreuk doet aan de kennis van hun wijk.
6.

BIJLAGEN

61. Bijlage 1: cijfergegevens
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BIJLAGE 1

Politiezone 5330 - Charleroi
1.

STEEKPROEF

Samenstelling
De steekproef bestaat uit 125 “gezinnen” die een adreswijziging aangevraagd hebben in de
stad Charleroi.
Aantal gezinshoofden uit de steekproef: 125
In totaal werden 103 vragenlijsten gestuurd aan de gezinnen uit de steekproef, 22
vragenlijsten werden niet verstuurd omdat voor die personen geen politieadvies nodig was,
zijnde 7 voor aanvragen voor een referentieadres bij het OCMW en 15 aanvragen ingediend
door het opvangcentrum van Fedasil.
Leeftijdsverdeling
De leeftijdsverdeling van de gezinshoofden waaruit de steekproef samengesteld is, is als
volgt:

In de steekproef tellen we twee personen die hun domiciliëring gevraagd hebben, terwijl
ze slechts 16 jaar oud zijn en twee anderen die slechts 17 jaar oud zijn. Alle aanvragers
jonger dan 21 jaar werden ingeschreven in het opvangcentrum van Fedasil.
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Nationaliteit van de aanvragers
Aantal

%

Bulgarije

1

0,8

Spanje

1

0,8

Frankrijk

2

1,6

Griekenland

2

1,6

Polen

1

0,8

Portugal

1

0,8

Roemenië

2

1,6

Italië

3

2,4

Russische federatie

3

2,4

België

88

70,4

Servië

1

0,8

Filippijnen

1

0,8

Afghanistan

2

1,6

Libanon

1

0,8

Pakistan

2

1,6

Turkije

2

1,6

Kameroen

1

0,8

Congo

2

1,6

Guinee

4

3,2

Somalië

1

0,8

Algerije

1

0,8

Marokko

1

0,8

Haïti

1

0,8

Vluchtelingen afkomstig

1

0,8

125

100,0

uit Algerije
Totaal

70% van de aanvragers heeft de Belgische nationaliteit.
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Aantal vragen om adreswijziging ingediend door de aanvragers waaruit de steekproef
samengesteld is
Aantal
inschrijvingen in
het RRN

Aantal

1

44

2

56

3

13

4

8

5

2

6

2

Totaal

125

65% van de aanvragers is ten minste aan zijn tweede adreswijziging toe.
Index van de domiciliëringen uit de steekproef
Op basis van de steekproef wordt vastgesteld dat 63% van de adreswijzigingen gebeurt in
woningen zonder index. In 46 gevallen is de index wel aanwezig en kan die worden
onderverdeeld in 19 soorten.
2.

ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST

Van de 103 verstuurde vragenlijsten werden slechts 24 vragenlijst ingevuld teruggestuurd,
ofwel 23,3%.
Antwoorden per postcode
Aantal

%

6000

5

20,8

6001

4

16,7

6030

2

8,3

6032

2

8,3

6040

1

4,2

6043

3

12,5

6060

4

16,7

6061

3

12,5
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Nationaliteit van de respondenten
Aantal

%

Belgische

17

70,8

Algerijnse

2

8,3

Franse

2

8,3

Poolse

1

4,2

Marokkaanse

1

4,2

Portugese

1

4,2

Totaal

24

100,0

Soort woning
Aantal

%

Huis

11

45,8

Appartement/studio

12

50,0

Andere

1

4,2

Totaal

24

100,0

Postcode

Huis
Appartement/
studio
Andere

6000

6001

6030

6032

6040

6043

6060

6061

Totaal

0

1

1

2

0

1

3

3

11

5

3

1

0

1

1

1

0

12

0

0

0

0

0

1

0

0

1

5

4

2

2

1

3

4

3
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Naam op de deurbel
Aantal

%

Ja

17

70,8

Neen

6

25,0

Blanco

1

4,2

Totaal

24

100,0

19

Woonstcontrole door een andere dienst
Aantal

%

Ja

8

33,3

Neen

16

66,7

Totaal

24

100,0

In de antwoorden werd niet verduidelijkt om welke dienst het ging.
Wijze waarop de politie contact neemt met de aanvrager
Aantal
2
2
18
1
1

Per telefoon
Per brief
Onaangekondigd bezoek
Convocatie + bezoek
Face to face

De meeste respondenten verklaren dat de politieambtenaar hen een onaangekondigd bezoek
heeft gebracht, terwijl twee personen verklaren dat ze per telefoon gecontacteerd werden en
twee anderen per brief.
Woonstbezoek door een politieambtenaar
Aantal

%

Ja

20

83,3

Neen

3

12,5

Blanco

1

4,2

Totaal

24

100,0

Drie personen stellen dat de politieambtenaar niet persoonlijk is langsgekomen, terwijl later in
de vragenlijst slechts één persoon antwoordt dat de politie niet in de woning is geweest.
Aantal politiebezoeken aan de woning
Aantal

Percentage

3

12,5

1

10

41,7

2

10

41,7

4

1

4,2

Totaal

24

100,0

20

Tijdstip waarop de politie een bezoek bracht aan de woning
Aantal

%

Maandag

2

8,3

Woensdag

1

4,2

Donderdag

4

16,7

Zaterdag

4

16,7

Zondag

2

8,3

Neen

9

37,5

Blanco

1

4,2

Meerdere

1

4,2

24

100,0

antwoorden
Totaal

De dagen van de bezoeken zijn erg verschillend, zelfs in het weekend.
Uur bezoek

Aantal

%
9

37,5

08.30-09.00

1

4,2

10.00

1

4,2

10.30

1

4,2

10.30-12.00

1

4,2

11.00

1

4,2

13.00

1

4,2

13.30-15.00

1

4,2

16.00

1

4,2

17.00

1

4,2

09.00

2

8,3

09.00-10.00

1

4,2

AM

2

8,4

PM

1

4,2

24

100,0

Totaal

Wijze van legitimatie

Uniform
Uniform + kaart
Uniform + andere

Aantal
17
2
4

21

Kennis van de functie van de politieambtenaar
Aantal
7

Wijkinspecteur

1

Andere
Ik ken die persoon niet
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Kwam de politieambtenaar de woning binnen?
Aantal

%

Ja

23

95,8

Neen

1

4,2

Totaal

24

100,0

Toestemming voor het bezoek
Aantal

%

Ja

23

95,8

Blanco

1

4,2

Totaal

24

100,0

Bezochte vertrekken

Keuken
Slaapkamer
Living/eetkamer
Badkamer
Geen

Aantal
14
6
20
4
3

Twee respondenten verklaren dat de politieambtenaren in de kasten hebben gekeken.
Gecontroleerde documenten

Huurcontract
Energiecontract
Telefooncontract
ID-kaart
Geen

Aantal
5
1
1
8
10

Meermaals verklaren de respondenten dat ze hun identiteitskaart hebben moeten voorleggen.
Sommigen voegen eraan toe dat de politieambtenaren soms contracten vragen.
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Gecontroleerde informatie
Aantal
7
1
6

Werkgerelateerd
School van de kinderen
Band met
medehuurders
Gekend bij
gerecht/politie
Geen

0
11

Andere formaliteiten ter sprake gebracht door de politieambtenaren
Aantal
0
1
21

Wapenwet
Alarm
Geen

Andere informatie meegedeeld door de politie
Aantal
2
1
3
20

Politiezone
Inbraakpreventie
Gemeente
Niets

Geen enkele respondent verklaart dat hij het gevoel had dat de politieambtenaar die hij
ontmoette in het kader van de domiciliëringsprocedure zijn privacy had geschonden. Twee
personen hebben bovendien verklaard dat dit type van controle vaker zou moeten worden
georganiseerd.
3.

TEVREDENHEID EN PERCEPTIE VAN DE BURGER

Gelet op het geringe aantal antwoorden worden deze cijfers ter indicatie meegegeven.

Geschiktheid Duidelijkheid Beleefdheid

Minimum
Gemiddelde
Maximum

Bezoek-

van het

van het doel

van de

termijn

ogenblik van

van het

politie-

bezoek

bezoek

ambtenaar

Relevantie van

Politie-

Discretie van

de informatie

ambtenaar

de politie-

verstrekt door

luistert naar

ambtenaar

de politie-

de verwach-

ambtenaar

tingen

4

1

7

7

1

5

7

9,00

8,00

9,29

9,37

8,50

8,88

9,21

10

10

10

10

10

10

10
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4.

ANALYSE VAN DE DATABASE VAN HET COMITÉ P

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Totaal

houding van
de politieambtenaar
integriteit

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

1

0

3

4

0

10

taakuitvoering
Totaal

1

0

1

1

2

2

4

2

13

1

2

1

2

2

5

9

2
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Er zijn niet minder dan 24 dossiers in de database van het Comité P die verband houden
met de problematiek van de domiciliëringen voor de periode van 2003 tot 2012.
In 13 dossiers geven de klagers een probleem aan met betrekking tot de uitvoering van het
politieonderzoek s.l., terwijl 10 andere dossiers verband houden met een
integriteitsprobleem (betaling, huur van een “brievenbus”, …).
5.

RAADPLEGINGEN ANG - RRN
De gegevens die hierna opgenomen zijn, berusten op raadplegingen ANG en RRN-ANG
voor de 103 personen uit de steekproef, met uitzondering van de personen die hun
domicilie gevraagd hebben bij het OCMW (als referentieadres) of in een asielcentrum
(FEDASIL) omdat dan niet aan de wijkagenten gevraagd wordt om een advies te
formuleren.
Types raadpleging
> 30 dagen RRN
ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

Aantal personen uit
steekproef

% uit de
steekproef

3

3%

23

22%

65

63%

12

12%

103

100%

Eind juni 2013 stonden nog 11 niet-permanente te nemen maatregelen open voor
7 personen uit de steekproef die het voorwerp hadden uitgemaakt van een
domiciliëringsprocedure waarvoor een wijkagent een advies heeft uitgebracht en stonden
nog 8 niet-permanente te nemen maatregelen open voor 6 personen uit de steekproef die
het voorwerp hadden uitgemaakt van een domiciliëringsprocedure waarvoor een wijkagent
geen advies heeft uitgebracht.
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BIJLAGE 11/06 - POLITIEZONE HERKO
1.

OPDRACHT

1.
Het dossier betreft een toezichtsonderzoek waarbij het Vast Comité P een beeld wenst
te krijgen van de resultaten die politiediensten boeken met hun controletaak voorafgaandelijk
aan de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister, een
verantwoordelijkheid van de lokale gemeentebesturen.
2. Het
opstellen
van
een
(HERENT/KORTENBERG).
2.

eindrapport

voor

de

politiezone

HERKO

PROBLEEMSTELLING

3.
Omdat het Vast Comité P door de jaren heen diverse klachten ontving over de wijze
waarop in verschillende politiediensten de controles op de hoofdverblijfplaats worden
uitgevoerd, startte het daaromtrent een toezichtsonderzoek.
3.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

4.
Om zicht te krijgen op de wijze waarop de lokale politiezones de woonstcontroles
uitvoeren in opdracht van de gemeentelijke overheden, werd een toevalsgewijze
gestratificeerde steekproef1 van 12 politiezones genomen. De politiezone HERKO maakt deel
uit van deze steekproef.
5.
Voorafgaandelijk aan het bezoek aan elke zone werd een vragenlijst gestuurd aan 125
recent in de politiezone ingeschreven gezinshoofden. Het zijn allemaal externe mutaties om
te vermijden dat in het onderzoek een non-respons zou bestaan indien de politiezones de
controle voor interne mutaties niet zouden uitvoeren.
Indien de politiezone een
meergemeentenzone betreft, werd het aantal gezinshoofden per gemeente bepaald a rato van

1

De politiezones werden ingedeeld volgens typologie van de politiezones (gaande van 1 tot 5) en volgens
gewest (Vlaams, Brussels en Waals). Bij deze laatste werd nog rekening gehouden met de Duitse taalrol. Er
werd voor Vlaanderen en Wallonië per toeval per type zone één politiezone gekozen, één politiezone uit het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één politiezone uit de Duitstalige gemeenschap.
1

het jaarlijks aantal inschrijvingen in de gemeente2. Deze steekproef van 125 gezinshoofden
biedt voor elke zone een beeld van de populatie waarmee wijkagenten naar aanleiding van de
woonstcontroles kunnen worden geconfronteerd. Relevante bevindingen hieromtrent worden
verwerkt in dit rapport.
6.
Voor de politiezone HERKO gaat het over de inschrijving van 62 ingeschreven
gezinshoofden in de gemeente HERENT voor de periode van 9 januari 2012 tot en met
12 maart 2012. In de gemeente KORTENBERG werd deze genomen voor de laatste 63
ingeschreven gezinshoofden voor de periode van 28 december 2012 tot en met 13 maart 2013.
7.
Het leeftijdsprofiel van de respondenten betreft eerder jonge koppels uit HERENT.
Deze statistische vaststelling zou geduid kunnen worden aan de hand van wat de
verantwoordelijke van de dienst bevolking uit HERENT verklaarde over belangrijke
verhuisbewegingen van jonge mensen, pas afgestudeerden, die in de rand van LEUVEN
komen wonen voor korte tijd.
8.
Uit de steekproef blijkt ook dat de inschrijving voor 65% van de gezinshoofden een
eerste verhuizing betrof.
9.
De vragenlijst werd niet verstuurd naar die adressen waarvan werd vermoed dat het
referentieadressen zijn. Doorgaans vragen gemeenten voor dit soort adressen geen
woonstcontroles aan de politiediensten zodat het geen zin had om de burgers die op deze
adressen zijn ingeschreven, te bevragen over het verloop van de controle. De adressen uit de
steekproef waarvan werd vermoed dat het referentieadressen zijn, werden voor elke
politiezone geventileerd. De voor de hand liggende adressen zijn deze bij OCMW’s en
asielcentra. Indien een burger bij een particulier een referentieadres heeft, was dit niet
gekend.
10.
Van het totaal aantal aangeschreven personen ontvingen we 37 (30%) antwoorden, wat
niet zo hoog is, maar voldoende om over een zekere representativiteit te kunnen spreken voor
de zone. In verhouding tot HERENT (24) kregen we heel wat minder antwoorden uit de
gemeente KORTENBERG (13).
11.
Verder werd aan de diensten van DST gevraagd om na te gaan of deze respectievelijke
gezinshoofden gekend zijn in de politionele databanken, of er openstaande maatregelen voor
deze personen zijn en of er opzoekingen ANG gebeurden door de politiezone3. Deze
bevindingen zullen naast de informatie uit de diverse gesprekken worden geplaatst.
12.
De terreinfase in de zone HERKO vond plaats tussen 20 december 2012 en
11 januari 2013, waarbij de volgende gesprekken werden gehouden:
-

zonechef: 20 december 2012
verantwoordelijke commissaris wijkwerking: 20 december 2012

2

Gegevens FOD Economie.
Er werd aan de diensten DST gevraagd om voor elke politiezone in de steekproef de loggegevens van de ANG
te krijgen voor de periode waarin de gezinshoofden zich in de bevolkingsregisters van de gemeenten in de
politiezone inschreven. Hierbij werd rekening gehouden met het feit dat de politie ook via het Rijksregister kan
‘doorklikken’ naar de ANG. Daar waar we voor de opzoekingen in de ANG nominatief kunnen nagaan of de
persoon al dan niet werd geverifieerd, moest dit voor de opzoekingen via RRN gebeuren op basis van de
geboortedatum. De privacycommissie liet ons niet toe om over het nationaal nummer van elk gezinshoofd te
beschikken.
3

2

-

coördinatoren wijkwerking: 11 januari 2013
wijkinspecteurs: 11 januari 2013

13.
Extern aan de zone werden interviewgesprekken gehouden met de diensthoofden
bevolking van de gemeente HERENT op 5 juni 2013 (mevrouw Lien WAUTERS) en van de
gemeente KORTENBERG op 6 juni 2013 (mevrouw Bea CLUDTS).
14.
Op 10 september 2013 werd een ontwerpverslag aan korpschef HCP ENDELS
overgemaakt om hem toe te laten eventuele opmerkingen op het ontwerprapport voor de
politiezone HERKO te formuleren. Het Vast Comité P ontving op 27 september 2013 de door
de korpschef geformuleerde bedenkingen.
15.
Onderzoekers namen op 2 oktober 2013 telefonisch contact op met HCP ENDELS om
na te gaan of er eventuele bijkomende bedenkingen zouden zijn bij het opgemaakte
ontwerprapport voor de politiezone HERKO. HCP ENDELS hercontacteerde ons op
3 oktober 2013 om mee te delen dat alle opmerkingen in de overgemaakte nota staan vermeld.
4.

ANALYSE

16.
De PZ HERKO behoort tot de groep van zones die op vraag van de stedelijke of
gemeentelijke overheid woonstcontroles uitvoeren.
17.
In de zone HERKO is een CP verantwoordelijk voor de coördinatie van de
wijkwerking en hij is eveneens bestuurlijke directeur-coördinator. Naast hem is er
coördinator interventie en een coördinator KRIMI.
De zone beslaat twee gemeenten (KORTENBERG en HERENT) met elk een
wijkcoördinator. Zij staan onder leiding van de CP verantwoordelijk voor de coördinatie van
de wijkwerking.
Elke wijkcoördinator groepeert vijf wijkinspecteurs.
Wat de hierna volgende aandachtsdomeinen betreft, werden de uitspraken van de drie niveaus
– korpsleiding, wijkcoördinator en wijkinspecteur – tegenover elkaar geplaatst om aan te
tonen of en in welke mate er binnen het korps een coherente visie en uitvoering is van de
opdrachten inzake woonstcontrole. Waar mogelijk en relevant, werd dit ook getoetst aan de
ervaringen van de verantwoordelijke van de respectievelijke gemeentelijke bevolkingsdienst.
4.1.

Overheidsgericht

4.1.1.

Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?

18.
Op het niveau van de korpsleiding is in het algemeen bekend wat de bestuurlijke
overheden van de twee gemeenten (HERENT en KORTENBERG) verwachten. De
kennisname van de verwachtingen is gegroeid door de praktijk.
Wat het aspect
domiciliëringen betreft, is er geen gedocumenteerde, structurele visie bekend.
De ambtenaren van HERENT en KORTENBERG stellen dat er in dit verband geen
geschreven richtlijnen zijn vanuit hun gemeenten.
19.
De afgelopen maanden werd er volgens de politieambtenaren vanuit de gemeente
HERENT evenwel bijzondere aandacht gevraagd voor de bewoonbaarheid van woningen in
een specifieke wijk. Hierbij wordt het al of niet inschrijven op de woonplaats afhankelijk
gemaakt van of verbonden met de bewoonbaarheid van de woning.
3

Binnen ditzelfde kader zou de overheid te HERENT denken aan het invoeren van een
gestandaardiseerde checklist inzake de bewoonbaarheid van de woning bij het uitvoeren van
de woonstcontrole. Het probleem hiermee is dat dit veel ruimer zou gaan dan de
woonstcontrole alleen.
De verantwoordelijke van de dienst bevolking van de gemeente HERENT illustreert met het
gebruikte standaardformulier voor de opdracht tot woonstcontrole dat er aan de politie wordt
gevraagd om zich uit te spreken over de het al of niet voldoen aan de normen met betrekking
tot gezondheid, veiligheid of ruimtelijke ordening. Zo niet wordt een omstandig verslag
gevraagd. Een echte weigering tot inschrijving wegens de bouwvalligheid van de woning zou
evenwel pas kunnen als er via ‘Wonen-Vlaanderen’ tot een onbewoonbaarverklaring werd
besloten.
Te HERENT betreurt de verantwoordelijke van de dienst bevolking dat, niettegenstaande de
bereidheid van het parket om in deze problematiek een effectief vervolg te geven, noch de
dienst stedenbouw noch de politie mogelijkheden en/of capaciteit heeft om proces-verbaal op
te stellen en een onderzoek te starten.
In de gemeente KORTENBERG wordt een gelijksoortige informatie opgevraagd via het
standaardformulier, maar volstaat een korte uitleg. Daar waar de wijkinspecteur over
bouwvallige woningen rapporteert, zal de verantwoordelijke van de bevolking het gegeven
doorspelen aan de dienst voor ruimtelijke ordening, die in de meeste gevallen ook zal
optreden. Er zal dan gewerkt worden met een voorlopige inschrijving.
20.
Volgens de korpsleiding vragen de gemeenten woonstcontroles voor alle
adreswijzigingen, zowel komende van buiten de gemeente als van binnen de gemeente. De
wijkinspecteurs voegen hieraan toe dat ze naar aanleiding van problemen achteraf wel eens
vaststellen dat de gemeente soms inschrijvingen doorvoerde zonder dat een woonstcontrole
werd gevraagd.
Voor bejaardentehuizen worden eveneens woonstcontroles gevraagd, al volgt een gemeente
soms niet het advies van de wijkinspecteur en laat ze toe dat een bewoner die in het
bejaardentehuis verblijft, wordt ingeschreven op het adres van de kinderen.
Volgens de ambtenaar van HERENT worden de aanvragen voor inschrijving van het rusthuis
per e-mail toegezonden door de maatschappelijke assistent. Ongeveer de helft van de bedden
is ingeschreven in het rusthuis. Het is louter op aanvraag van het rusthuis of de familie dat
een inschrijving in het rusthuis gebeurt. Situaties waarbij ouderen niet worden ingeschreven
in het rusthuis zijn bijvoorbeeld een gehuwd koppel waar meneer naar het rusthuis gaat en
mevrouw in het ouderlijk huis blijft wonen. Op die manier ontvangen beiden een vergoeding
als alleenstaande. Ook bestaat de realiteit om de ouders te laten inschrijven bij de kinderen.
Op die manier worden dit personen ten laste, daar zijn dan meer inkomsten voor de kinderen,
maar misschien wel een lager pensioen voor de ouderen. Bij het beoordelen over welke
vergoedingen of loon in dergelijke situaties wordt uitgekeerd, zou er een verschillende manier
van handelen zijn tussen het OCMW en de RSZ. Het OCMW kijkt naar de reële situatie,
wonen ze werkelijk samen bijvoorbeeld. De RSZ zal (“op papier”) kijken naar het
rijksregister en gewoon op de administratieve situatie afgaan om een uitkering te bepalen.
Volgens de ambtenaar te KORTENBERG volgen de aanvragen voor bejaardentehuizen
dezelfde weg als alle andere en mogen ook familieleden de adresverandering aanvragen,
hetgeen meestal gebeurt. Na de controle wordt er met de verantwoordelijke van de familie of
de instelling afgesproken om de verdere formaliteiten te vervullen en bijvoorbeeld de nieuwe
identiteitskaart te laten ondertekenen. Gemeentebesturen zouden wat toleranter zijn ten
opzichte van rusthuisbewoners als ze nog een thuisadres hebben waarop ze gedomicilieerd
willen blijven. Kinderen willen soms ook zicht hebben op de briefwisseling en laten daarom
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vader of moeder bij hen domiciliëren. Volgens deze ambtenaar zal de fraude bij dergelijke
rusthuisgevallen eerder miniem zijn.
Wat het bijzondere geval betreft van een psychiatrisch ziekenhuis te KORTENBERG, zijn er
volgens de politie afspraken tussen de directie en de gemeente. Langdurig verblijvende
patiënten worden er in- en uitgeschreven op basis van een melding van de directie aan de
gemeente zonder tussenkomst van de wijkinspecteur.
De gemeentelijke ambtenaar stelt dat er concrete werkafspraken zijn tussen de politie en de
directie van het ziekenhuis om te vermijden dat men op een ongepast moment op controle
komt.
21.
De wijkcoördinatoren hebben zelf weinig tot geen structurele contacten met de
overheden. Er zijn wel occasionele contacten. In de gemeente HERENT gingen de recente
contacten met het diensthoofd burgerzaken over de draagwijdte van het door de
wijkinspecteurs opgestelde advies op het aanvraagformulier. Volgens de coördinator zou
burgerzaken met name de beslissing tot inschrijving, niet-inschrijving of ambtshalve
schrapping willen laten nemen door de politie, al komt deze beslissing de politie niet toe.
Voor de ambtenaar van HERENT was er na het overleg met de politie over de te lange
uitvoeringstermijnen beterschap te merken. Tijdens het overleg werd afgesproken om slechts
drie controles uit te voeren. Indien er geen contact gemaakt kon worden met de bewoner, dan
steekt men een briefje in de bus en als er dan geen reactie komt van de burger, dan mag de
aanvraag negatief worden beoordeeld.
De gemeente KORTENBERG zou volgens de politieambtenaren hebben geklaagd over de
uitvoeringstermijnen. Deels was dit te wijten aan een opgelopen achterstand, deels zou in
2012 bijkomende druk zijn uitgeoefend vanuit de gemeente om dossiers nog voor de
verkiezingen af te ronden.
De verantwoordelijke van de gemeente KORTENBERG stelt dat er overleg is met de
coördinator als het nodig is en dat het al lang geleden is dat er structureel overleg was. Met
de wijkagenten is er geen structureel overleg. Vroeger werd dit al eens gehouden, maar nu
verloopt alles naar wens en is er geen nood aan. De mensen van het terrein zien elkaar
regelmatig en overleggen als het nodig is.
22.
Het standaardformulier uit HERENT zou volgens de ambtenaar in samenwerking met
de politie tot stand zijn gekomen en moest een gelijkaardig document zijn met dat van
KORTENBERG.
Het formulier dat de ambtenaar uit KORTENBERG gebruikt en voorlegde, verschilt toch wel
wat van dat van HERENT en de formulieren blijken in de praktijk niet overeen te komen.
Beide gemeenten gebruiken ook verschillende software voor het lokaal beheer van het RRN
(en de aanvragen).
De ambtenaar van KORTENBERG stelt dat hun nieuw formulier sinds begin dit jaar in voege
is en dat het formulier zonder voorafgaand overleg was doorgezonden voor uitvoering, omdat
gedacht werd dat het voor iedereen beter werken zou zijn. Er was wat tegenstand gekomen
vanwege de politieambtenaren omdat zij dachten dat ze heel veel werk zouden bij krijgen in
verband met onderzoek naar stedenbouwkundige aspecten. De situatie werd doorgepraat en
ondertussen wordt het formulier gebruikt tot tevredenheid.
Opmerkelijk nog is het feit dat het al of niet uitgevoerd zijn van de ANG- en SIS-controle
aangevinkt dient te worden op het formulier van de gemeente, waardoor de gemeente weet of
dit nazicht al of niet is gebeurd.
Dit zou met name ook nodig zijn voor de
vreemdelingendossiers waar controleurs van DVZ onder andere dit aspect komen nakijken.

5

23.
Indien burgers een andere taal spreken, verwachten de lokale overheden dat zo veel
mogelijk het Nederlands wordt gehanteerd. De wijkinspecteurs kennen de gevoeligheden van
de gemeenten wat het gebruik van de talen betreft en proberen dit zo veel mogelijk te
respecteren. In sommige gevallen evenwel is het echt zich behelpen met alle mogelijke
middelen om in contact te kunnen treden met de nieuwe bewoner.
24.
De verantwoordelijke van de dienst bevolking HERENT stelt dat ze soms de
wijkinspecteur vraagt om een controle te doen van de huis- of busnummers in de gevallen
waarin mensen zelf niet weten welk busnummer ze hebben of een verkeerd busnummer
hebben opgegeven en het bij de dienst stedenbouw ook niet geweten is welk busnummer het
moet zijn. Er is evenwel geen permanente opdracht om dit te controleren.
In de marge gaf de ambtenaar mee dat op dit punt de regelgeving stedenbouw niet
overeenkomt met de regelgeving van bevolkingsregisters. Het blijken twee verschillende
regelgevingen. Huisnummers bij stedenbouw mogen wel met letters, bij bevolkingsregisters
mag dit niet. Met als gevolg dat men de letters plaatst in het vak van de busnummers in plaats
van huisnummers en zo loopt het wel eens fout.
Ook voor tussenkomsten van de hulpdiensten kan dit problemen stellen.
In de gemeente KORTENBERG verwacht men dat de politie het signaleert als een
huisnummering niet klopt. Als er onduidelijkheid is, gaat de gemeente zelf ter plaatse kijken.
4.1.2.

Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?

25.
Zolang er geen klachten zijn, gaan de korpsleiding en de coördinatoren ervan uit dat
de opdrachten worden uitgevoerd zoals gewenst.
Voor een aantal deelaspecten verbonden aan de opdracht van de woonstcontrole is er
discussie met de gemeente HERENT over het feit of ze wel degelijk behoren tot de
bevoegdheid van de politie, zoals bijvoorbeeld een woonstinschrijving negatief adviseren
wegens het niet-bewoonbaar zijn van de woning. Dit brengt met zich mee dat de
gemeentedienst in die gevallen vindt dat de politie haar werk niet volledig of niet goed
uitvoert.
De gemeentelijke diensten verwachten niet dat de politie proactief te werk gaat, hetgeen door
beide gemeenten bevestigd wordt.
De korpsleiding heeft geen concreet zicht op het feit of de adviezen die door de
wijkinspecteurs worden uitgebracht al of niet gevolgd worden door de gemeentelijke diensten.
4.1.3.

Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?

26.
Op het niveau van de korpsleiding zijn er recentelijk veranderingen doorgevoerd in de
verantwoordelijkheden van de leidinggevenden en zijn er na de verkiezingen ook
veranderingen in de samenstelling van het gemeentebestuur van HERENT. De korpsleiding
verwacht dat er in de toekomst veranderingen zullen zijn in de wijze waarop met deze
gemeente wordt samengewerkt.
27.
Op het niveau van de wijkcoördinatoren wordt in beide gemeenten en in het algemeen
een tekort aan samenwerking vanwege de gemeentelijke diensten op het terrein ervaren.
28.
De wijkinspecteurs bevestigen deze bevindingen en voegen daar nog aan toe dat de
gemeentelijke diensten te HERENT fouten zouden maken bij de opmaak van de formulieren
zoals schrijffouten of het vermelden van foute huisnummers. Dit maakt het werk er niet
gemakkelijker op en bovendien zorgt dit voor vertraging.
Ook de minder goede samenwerking met de stedenbouwkundige diensten wordt aangeroerd.
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Dit komt voor in de gevallen waar een inschrijving op de woonst van meerdere gezinnen
gezien de inrichting van de woning wel degelijk mogelijk is, maar waar geen
stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor de uitgevoerde verbouwing van de
woning. Gemeentelijke diensten verwachten dan dat de wijkinspecteur een negatief advies
geeft, wat strikt gezien niet hoeft en de wijkinspecteur rekent daarvoor op de aanwezigheid
van de ambtenaar van stedenbouw, wat in de praktijk niet blijkt te gebeuren.
29.
Verder kan het in de gemeente HERENT wel eens lang duren vooraleer een
ambtshalve schrapping effectief wordt doorgevoerd, waardoor een nieuwe inschrijving van
nieuwe bewoners eerder komt dan de schrapping van de vorige, met alle gevolgen van dien.
Volgens de wijkinspecteurs is deze werkwijze eenvoudigweg niet correct en hanteren ze
daarom in het belang van de burger een eigen oplossing door op hun niveau de afhandeling te
vertragen en te wachten met het doorzenden van hun advies.
De verantwoordelijke van de dienst bevolking van de gemeente HERENT stelt dat een
voorstel tot schrapping in het RRN wordt ingeschreven als een voorstel en de eerstvolgende
maandag op het college komt. Bij een schrapping moet bij de FOD Justitie worden nagegaan
of betrokkene niet opgesloten zit. In voorkomend geval wordt ook de vraag gesteld aan het
OCMW om de persoon aan te moedigen zich in regel te stellen. De door de politie
voorgestelde schrappingen zijn meestal terecht. Maar men verkiest op de gemeente om toch
nog wat tijd te winnen vooraleer echt te schrappen want de schrapping is het allerlaatste
middel. De gemeente probeert alles om de persoon eerst nog te vinden, onder meer omdat
men op de gemeente dacht dat als iemand geschrapt werd, hij automatisch ook zijn
werkloosheidsuitkering zou verliezen. Maar dit blijkt niet in alle gevallen zo te zijn want bij
de vakbonden kan men ingeschreven staan op een adres waar men werkelijk verblijft en dus
nog een uitkering genieten. Op deze wijze blijft men wel bereikbaar voor wie geld te geven
heeft maar niet voor wie geld moet ontvangen, aldus de gemeentelijke ambtenaar.
Ook met een schrapping van een familie met kinderen is men zeer voorzichtig omdat er heel
wat problemen (schoolplicht, ziekenfonds, …) ontstaan voor die mensen als ze geen adres
meer hebben.
De ambtenaar stelt verder dat wanneer iemand geschrapt wordt, de burger in kwestie daarover
niet wordt verwittigd. In de gevallen dat een inschrijving geweigerd wordt, voorziet de
procedure dat betrokkene hiervan verwittigd wordt op zijn nieuw, aangevraagd adres. Het
eigenaardige daaraan is dat hij normaal niet verblijft op zijn nieuw, geweigerd adres anders
zou hij niet geweigerd worden.
Ook de gemeente KORTENBERG stelt niet al te snel te schrappen en er verlopen meestal een
drietal maanden alvorens dit wordt uitgevoerd. Men gaat ook daar omzichtig om met het
schrappen omdat dit het allerlaatste middel is. Schrappingen gaan evenwel in stijgende lijn,
maar burgers die dergelijke maatregel ‘uitlokken’, beseffen niet dat ze alle bruggen opblazen
en dus met niets meer in orde zullen zijn, aldus de gemeentelijke ambtenaar.
30.
Volgens de politieambtenaren gebeurt het al eens dat de gemeentelijke dienst iemand
inschrijft op een referentieadres, terwijl die persoon toch ergens op een gekend adres woont of
dat bejaarden worden ingeschreven op het adres van de kinderen, terwijl de bejaarde zelf in
een rusthuis verblijft. Dit alles zonder dat de politie een controle is gaan uitvoeren. De
wijkinspecteurs komen daar achteraf op uit omdat er een of ander probleem is gerezen
waarvoor ze dan gecontacteerd worden.
De verantwoordelijke van de dienst bevolking van de gemeente HERENT stelt dat
referentieadressen in principe maar voor een jaar geldig zijn. De bedenking die erbij gemaakt
kan worden, is dat niemand eraan denkt om deze aanvraag te vernieuwen en ook de
systemen/toepassingen geven geen automatische verwittiging wanneer een referentieadres
verlopen is. Er staan ook geen sancties op als dit langer dan een jaar duurt.
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De gemeente KORTENBERG stelt vrij streng te zijn in verband met de referentieadressen en
de wetgeving strikt te volgen. In KORTENBERG zijn er een 5-tal referentieadressen per jaar,
waarvan 1 à 2 van het OCMW. Bewoners die zich niet aan de afspraken houden, worden
geschrapt.
31.
De ambtenaar van de gemeente HERENT stelt in een aantal specifieke gevallen ook
een beroep te doen op de woonstcontrole door de wijkagent. Zo bijvoorbeeld wanneer
iemand na een korte relatie met een buitenlandse partner komt melden dat deze laatste naar
het buitenland zou zijn teruggekeerd. Of wanneer iemand zal komen samenwonen met
iemand die niet in het RRN vermeld staat of in de gevallen van het wettelijk samenwonen
wanneer men het vermoeden heeft dat het gaat om een alternatieve oplossing voor een
schijnhuwelijk of in de gevallen van de erkenning van kinderen wanneer men vermoedt dat de
erkenning van een Belgisch kind gebeurt om een verblijfstitel in BELGIË te verkrijgen voor
de ‘zogenaamde’ ouder.
Voor KORTENBERG zijn er ook specifieke situaties zoals voor bevoorrechte vreemdelingen
die voordien ambtshalve werden ingeschreven. Als die dat statuut verliezen, dan wordt ook
een woonstcontrole aangevraagd omdat ze dan de gewone procedure voor vreemdelingen
moeten volgen. Ook voor de ambtshalve schrappingen die de gemeente zelf voorstelt, vraagt
ze aan de politie om controles te doen alsook voor de vreemdelingen die een dossier wettelijk
samenwonen hebben lopen. In dit laatste geval moet op vraag van DVZ elke drie maanden
nazicht gebeuren.
32.
Wat de samenwerking met het OCMW betreft, is er een verschil tussen beide
gemeenten. In de ene gemeente levert dit geen problemen op, in de andere gemeente verloopt
dit eerder stroef en wordt er (af)geschermd met het beroepsgeheim.
33.
De wijkinspecteurs betreuren het gebrek aan duidelijkheid en werkafspraken in deze
gevallen en hopen dat naar de verzuchtingen over de werking van de gemeentebesturen nog
meer geluisterd zou worden en problemen verholpen zouden worden in de toekomst.
4.1.4.

Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover
feedback vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig

34.
Op het niveau van de leiding loopt men wel ‘over de vloer’ bij de gemeentelijke
diensten, maar op geen enkel niveau worden structurele initiatieven genomen om bij de
gemeentelijke diensten feedback te vragen over de eigen werking. Bijgevolg volgen hieruit
dan ook geen bijsturingen voor de eigen werking.
35.
Het is de wijkinspecteurs niet bekend of de gemeentelijke diensten al of niet tevreden
zijn over hun werk.
Meer in het bijzonder voor een bepaalde wijk en voor een specifiek aantal gevallen die te
maken hebben met aspecten van stedenbouw en bewoonbaarheid ontbreekt het de
wijkinspecteurs ook aan feedback over het gegeven gevolg aan hun advies.
De ambtenaar van de gemeente HERENT stelt dat ze meestal tevreden zijn over de verslagen
en de samenwerking met de wijkagenten. Het kan wel eens gebeuren dat een verslag niet
goed is, maar dat is echt uitzonderlijk.
Er zouden wel eens problemen zijn met de uitvoeringstermijnen bij een (langdurige)
afwezigheid van een wijkinspecteur omdat de opdrachten niet worden opgenomen door
collega’s. In vakantieperiodes zouden zaken wel eens blijven liggen.
De burger zelf zou weinig tot niet klagen over de wijze waarop de controles worden
uitgevoerd.
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De ambtenaar van de gemeente KORTENBERG stelt dat de adviezen meestal duidelijk zijn
en dat ze indien nodig verduidelijking vragen en ook snel krijgen. De samenwerking met de
politie verloopt goed. Men contacteert elkaar in beide richtingen indien nodig. Voor een paar
politiemensen zou het wel nodig zijn geweest om te zeggen/herhalen dat de woonstcontrole
heel belangrijk was omdat ze deze minder nauwgezet uitvoerden.
De verantwoordelijke stelt verder dat de beslissing tot woonstinschrijving altijd bij de
inspecteur ligt. Als hij beslist dat de woonst er effectief is, is dit zo en omgekeerd. Als een
politieverslag negatief is om een aantal redenen, dan zal de gemeentelijke dienst in
KORTENBERG dit ook volgen.
36.
Bij de politie heerst het gevoel dat boven hun hoofd wordt gewerkt. Er blijkt een
tekort aan informatie en communicatie en wellicht is het soms ook een zaak van perceptie.
4.2.

Burgergericht

4.2.1.

De noden en verwachtingen kennen van de burger

37.
De zone HERKO had in het verleden een initiatief waarmee ze rechtstreeks en in
brede zin in gesprek trad met de burger via de zogenaamde ‘politiecafés’. Dit initiatief werd
stopgezet en zal niet worden hernomen door de huidige korpsleiding. Er werd ook nog geen
alternatief in plaats gesteld.
38.
Op het niveau van de wijkcoördinatoren is er occasioneel contact met de burger als
deze niet tevreden is over zijn niet-inschrijving en daarvoor contact opneemt met de
coördinator.
In KORTENBERG werd occasioneel via de bestuurlijke overheid vernomen dat een burger
niet tevreden zou zijn geweest over de attitude van een wijkagent.
De verantwoordelijke van de dienst bevolking stelt evenwel nooit klachten te hebben
ontvangen over de manier waarop de woonstcontroles worden uitgevoerd.
39.
De wijkinspecteurs voeren hun opdracht uit in de overtuiging dat de burger maar één
zaak wenst, met name ingeschreven worden op de woonplaats die hij aangeeft.
4.2.2.

Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende
informatie of diensten te verstrekken

40.
Noch vanuit de overheden noch vanuit de korpsleiding wordt verwacht dat de
wijkinspecteurs bijkomende informatie verstrekken over de eigen politiezone, de
gemeentelijke diensten of andere dienstverlening in de gemeente of overheden in het
algemeen.
Onder de wijkinspecteurs verschillen de meningen over de noodzaak hiervan, gaande van de
stelling dat dit een taak is voor de gemeente, over het enkel reactief beantwoorden van vragen
tot het proactief aanreiken van informatie over huisvuil, containerpark, openingsuren politie
en gemeentediensten, enz. Sommigen vinden dat dit een taak is voor de gemeente zelf, die
ook perfect kan gebeuren op ‘de dag voor de nieuwe bewoner’.
Slechts enkele wijkinspecteurs handelen hierin systematisch proactief uit overtuiging en
anticiperen aldus op de noden van de nieuwe bewoner in de gemeente.
De verantwoordelijke van de dienst bevolking van HERENT stelt dat ze enkel aan de
wijkagent vragen om tegen de burger te zeggen dat hij moet wachten tot de gemeente zelf de
burger uitnodigt om zijn inschrijving te finaliseren. De gemeente stelt tijd nodig te hebben
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om de administratie te vervolledigen (tijdelijke naar definitieve inschrijving, de situatie van
gezinshoofd veranderen, enz.) en dit niet te kunnen doen terwijl de mensen aan het loket staan
te wachten.
De gemeente KORTENBERG heeft geen verwachtingen ten opzichte van de politie in
verband met het meedelen van randinformatie. De situatie waarin de burger zich onmiddellijk
na de passage van de wijkagent aandient, wordt aan het loket opgelost door een onmiddellijke
afwerking van de inschrijving.
4.2.3.

De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke
termijn uitvoeren

41.
De korpsleiding heeft weinig zicht op de wijze waarop de wijkinspecteurs tijdens de
woonstcontrole voldoende transparant en met respect voor de privacy hun taak uitvoeren. Ze
is er zich van bewust dat de wijkinspecteurs zeer verschillend werken en er diverse
uitgangspunten op na houden.
Het respecteren van de termijnen wordt voor de gemeente HERENT opgevolgd via een
overzicht van de aanvragen met een registratie van een in- en uitdatum dat door de gemeente
wekelijks wordt verstrekt.
42.
Op het niveau van de coördinatoren wordt gesteld dat de wijkinspecteurs een
verschillende manier van werken hebben en dat de richtlijnen niet altijd even duidelijk zijn
over wat wel of niet kan bij een woonstcontrole. Een van de coördinatoren stelt dat een
woonstcontrole ook kan zonder binnen te gaan in de woning wanneer er voldoende informatie
kan worden ingewonnen op andere manieren, bijvoorbeeld informatie van de buren, de
nieuwe bewoner wast zijn auto voor de deur, de nieuwe bewoners zijn gekend in het dorp, …
43.
Voor de volledige zone geldt de vaststelling dat het respecteren van de reglementaire
termijn van acht dagen een utopie is, rekening houdende met de tijd die nodig is voor de
afhandeling binnen de gemeentelijke diensten, de overzending van de stukken in twee
richtingen, de administratieve voorbereidingen, de afhandeling van het politioneel onderzoek
en de woonstbezoeken op het terrein. Volgens de politieambtenaren verwacht de gemeente
wel dat een woonstcontrole binnen de acht dagen zou gebeuren.
De ambtenaar van de gemeente HERENT stelt hierover dat de termijn van acht dagen (+ twee
weken om alles administratief in orde te brengen) niet haalbaar was een drietal jaar geleden.
Het duurde soms maanden vooraleer een inschrijving in orde was en vroeger was er ook geen
terugwerkende kracht van de datum van inschrijving tot op de datum van aanvraag. De
verbeterde procedure is nu drie jaar in voege en de termijn zou nu meestal wel worden
gehaald in HERENT.
44.
De verantwoordelijke van de dienst bevolking te KORTENBERG stelt dat er in het
verleden wat problemen waren met de timing. Deze hadden toen te maken met een
personeelsprobleem bij de politie, afwezigheden, verloven, enz. De termijnen kort houden is
voor de burgers zeer belangrijk en ook zij verwijst naar het feit dat de retroactiviteit van de
datum van aanvraag toen niet gold. Dit kon met name problemen opleveren voor de
aanvragen rond de jaarwisseling omdat dit zijn impact heeft op het betalen van belastingen
(bijvoorbeeld huisvuilophaling). Nu zitten de uitvoeringstermijnen goed.
45.
De wijkinspecteurs hanteren verschillende werkwijzen om de woning te kunnen
binnentreden op zoek naar bewijzen van effectieve bewoning door de nieuwe bewoner.
Sommigen vragen toestemming om binnen te gaan, anderen zeggen de bewoner dat ze
gewoon even mee binnenwandelen tot in de leefruimte. Sommigen stellen dat wanneer ze
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niet worden binnengelaten of wanneer de staat van de woning vanuit het oogpunt van hygiëne
geen normaal bezoek toelaat, ze de aanvraag negatief adviseren.
Ander belangrijk verschil schuilt in het aantal keer dat er een bezoek wordt gebracht aan de
woning. Voor sommige wijkagenten geldt een 3-pogingenregel. Hierbij worden drie
pogingen ondernomen om de bewoner aan te treffen en indien dit niet lukt, volgt er een
negatief advies. Anderen zijn van oordeel dat ze zo vaak als nodig moeten langsgaan tot ze
de bewoner aantreffen. Nog anderen hebben geen weet van deze 3-pogingenregel en
handelen vanuit hun buikgevoel.
De verscheidenheid in aanpak is dan ook zeer groot, niet alleen door de niet gedeelde
werkwijzen, maar ook omdat de werkwijze wordt aangepast afhankelijk van de situatie of de
bewoner in kwestie.
Uit de bevolkingsenquête blijkt dat vier personen die werden ingeschreven, vermelden dat ze
de wijkinspecteur niet hebben gezien voor de woonstcontrole. Bij 29 respondenten is de
wijkinspecteur binnengekomen, bij 7 niet.
De verantwoordelijke van de dienst bevolking van de gemeente HERENT meent te weten dat
de controles voor de politie wel belastend zijn en dat er een tijdje geleden een discussie aan de
gang was over de diepgang van woonstcontroles. Ze vindt evenwel dat de grondigheid van de
controles voor iedereen hetzelfde moet zijn. Het idee om verschillend te gaan werken, was
vooral gestuurd door de overtuiging dat men voor een deel geen controles meer zou gaan doen
om de achterstand in te halen. Maar volgens haar zou dit niet wettig zijn omdat er steeds een
controle moet zijn.
In sommige gevallen vraagt de gemeente een omstandig verslag, zoals bijvoorbeeld in de
gevallen waarin er een frequent komen en gaan is van burgers op een bepaald adres.
46.
Sommige wijkinspecteurs stellen dat voor bewoners die verhuizen naar een
nieuwbouw een telefoontje volstaat om uit te maken vanaf wanneer ze in de nieuwe woonst
kunnen worden ingeschreven. Een andere wijkinspecteur zal in ditzelfde geval toch een
huisbezoek uitvoeren, ook om eventuele andere nuttige politionele informatie in te zamelen.
Sommige wijkinspecteurs hanteren als uitgangspunt de persoonlijke hygiëne en stellen dat
essentiële voorzieningen voor persoonlijke hygiëne aanwezig moeten zijn, in casu badkamer.
Voor anderen is dit dan weer slaapgelegenheid of voldoende voorraad in de koelkast in
verhouding tot het aantal ingeschreven bewoners.
Uit de bevolkingsenquête blijkt dat drie personen uit de gemeente KORTENBERG de
controle een inbreuk op hun privacy vonden.
Bij het niet aantreffen van de burger laten sommige inspecteurs een berichtje na tussen de
deur en de deurstijl om na te gaan of de bewoner effectief de woning betreedt.
In een aantal gevallen zal de wijkinspecteur ook telefonisch contact opnemen met de bewoner
wanneer die na een aantal pogingen niet thuis kon worden aangetroffen. Er zijn evenwel geen
regels over wanneer die telefonische contactname dient te gebeuren en of een huisbezoek voor
een woonstcontrole mag gebeuren na telefonische afspraak over het tijdstip van de controle.
4.2.4.

Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door
indien mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen

47.
Er werden tot op heden geen initiatieven genomen om na te gaan of de eigen werking
al of niet structureel moet worden bijgestuurd of verbeterd op basis van verkregen feedback
via felicitaties of klachten. Er werden tot op heden ook geen systematische initiatieven
genomen om feedback over de eigen werking te vragen aan de burger.
48.
Op het niveau van het Comité P is er in 2006 een klacht aangemeld over een wijkagent
die onbeleefd zou zijn geweest tijdens een woonstcontrole. De wijkagent had gevraagd om
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binnen te mogen komen om een aantal papieren in te vullen, wat werd geweigerd door de
Franstalige bewoner. De wijkagent zou hierop een communautair getinte opmerking hebben
gemaakt.
4.3.

Samenlevingsgericht

4.3.1.

Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken

49.
De korpsleiding ziet de opdracht van de woonstcontroles als een unieke gelegenheid
om contact te kunnen hebben met alle bewoners in de wijk. De opdrachten van de
woonstcontrole moeten gebeuren tussen de andere opdrachten door, in combinatie met
verplaatsingen voor het uitvoeren van kantschriften, het uitvoeren van schooltoezicht, enz.
Naar aanleiding van deze woonstcontroles moet ook bijkomende politionele informatie
ingezameld worden. Ze onderstreept het belang ervan voor het inwinnen van zachte
informatie, waarvoor dan een RIR of een RAR wordt opgemaakt. Over het aantal van deze
rapporten en de evolutie ervan konden evenwel geen gegevens worden voorgelegd omdat dit
niet afzonderlijk wordt bijgehouden.
De wijkinspecteurs stellen zelf dat het aantal opgestelde RIR’s naar aanleiding van
woonstcontroles relatief laag is.
50.
De korpsleiding vindt dat deze taak blijvend door de politie moet worden uitgevoerd
omdat andere diensten de autoriteit van de politie hierin zouden ontberen. Bovendien zou het
voor de politie een gemis zijn mocht zij die toegang tot de burger niet meer hebben.
De coördinatoren kunnen zich moeilijk indenken wie deze taak anders zou kunnen uitvoeren
met evenveel efficiëntie. Er wordt ook gesteld dat voor de woonstcontrole de burger sneller
‘de deur zal openen’ voor een politieman dan voor een gemeentelijke ambtenaar.
De wijkinspecteurs zijn van mening dat gemeentelijke ambtenaren geen politionele kennis
hebben en voeling ontberen om deze taak goed te kunnen doen. Volgens hen zouden
ambtenaren deze taak enkel voor verhuizingen binnen de gemeente kunnen uitoefenen.
De woonstcontrole blijkt vooral vanuit de meerwaarde die de wijkinspecteurs er voor de
politionele opdrachten zelf in zien, een taak te zijn die ze blijvend moeten uitvoeren.
Volgens de ambtenaren van beide gemeenten moet de politie deze woonstcontroles blijven
uitvoeren. Voor de gemeente zou er geen meerwaarde mee gepaard gaan en soms moeten
bewoners blijvend door de politie in de gaten gehouden worden. Ze heeft er alle belang bij
om kennis te kunnen maken met iedereen.
In KORTENBERG wordt gesteld dat er ook nog andere opdrachten zijn die de politie niet
meer uitvoert, waardoor ze contact met de bevolking verliest, zoals: bijhouden van het
strafregister, lijst van gezworenenkaart ophalen, aangetekende brieven voor de verkiezingen
die niet werden opgehaald moesten door agenten worden bedeeld, …
4.3.2.

Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde gemeente

51.
Omwille van de wens van de gemeente HERENT stelt de korpsleiding zich de vraag
of er niet moet worden gewerkt op basis van een checklist vanuit het oogpunt van de
volledigheid voor ieder onderzoek.
52.
De coördinatoren zijn vragende partij om een zekere eenvormigheid in plaats te
kunnen stellen omdat dit hun toelaat de wijkinspecteurs in te zetten in een andere wijk indien

12

nodig. Hiervoor ziet een coördinator een oplossing in het bijeenvoegen van meerdere
wijkinspecteurs die samen verantwoordelijk zijn voor een wijk.
53.
Alle partijen vragen een gelijkvormigheid in de werkwijze. Onder de wijkinspecteurs
zijn er een aantal overtuigd van het feit dat nationaal op dezelfde wijze gewerkt zou moeten
worden, maar tegelijkertijd verwachten ze wel de nodige vrijheid van handelen te kunnen
behouden op het terrein omdat iedere adreswijziging verschillend kan zijn. De richtlijnen
zouden volgens de coördinatoren voldoende breed moeten zijn zodat iedereen er zich goed bij
voelt. Ze vragen ook om meer duidelijkheid in de moeilijke, complexe situaties en de grijze
zones.
54.
De wijkinspecteurs geven ook aan dat er verschillende werkwijzen bestaan tussen de
politiezones inzake de inschrijving van een persoon op een adres waar reeds iemand woont.
Het is het niet geheel duidelijk of de toestemming van deze laatste persoon moet worden
gevraagd door de wijkinspecteur. Coördinatoren hadden geen weet van een formulier dat de
gemeente zou laten ondertekenen door het gezinshoofd dat er reeds woont. In sommige
politiezones van andere gemeenten moet die toelating expliciet worden gevraagd door de
wijkinspecteur, in andere gemeenten niet.
De ambtenaar van de gemeente HERENT verklaart hierover dat er geen toestemming nodig is
volgens de onderrichtingen. Als de wijkinspecteur de woonst positief controleert, is dit
voldoende. Bij de aanvraag zien de gemeentelijke diensten wel dat er reeds iemand woont en
dan wordt wel de vraag gesteld of die persoon effectief bij de andere persoon gaat wonen,
maar een akkoord tot bijwonen expliciet vragen zou volgens de ambtenaar in tegenstelling
zijn met de onderrichtingen.
De ambtenaar van de gemeente KORTENBERG vraagt aan de persoon die er reeds woont om
zijn toelating te geven voor het feit dat andere mensen op hetzelfde adres komen wonen en
een gezin gaan vormen. Men wil daarmee vermijden dat onregelmatige situaties zouden
ontstaan en iemand zich daarover zou komen beklagen bij de dienst bevolking. Het systeem
zou bij zoveel gemeenten in plaats gesteld zijn en de dienst bevolking vraagt dus zelf aan die
burgers de toelating.
4.3.3.

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze
en met respect voor de waarden en normen

55.
De korpsleiding en de coördinatoren gaan ervan uit dat zolang ze geen klachten
ontvangen, de wijkinspecteurs hun werk correct uitvoeren.
Er worden geen initiatieven genomen om het werk op dat vlak te controleren naar uitvoering
toe.
4.3.4.

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk
en regelgevend kader

56.
De korpsleiding heeft geen weet van aspecten in de uitvoering die strijdig zouden zijn
met het wettelijk en regelgevend kader. Er worden wel wat vragen gesteld bij de ‘goodwill’
die nodig is van de burger opdat men in de woning zou kunnen binnengaan.
57.
De korpsleiding is onlangs ook van start gegaan met het voeren van gesprekken met
alle wijkinspecteurs met als doel te komen tot een werkkader voor de wijkwerking, waaronder
de taken in verband met domiciliëringen.
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58.
Een bijzondere problematiek is deze van het bijhouden van persoonsgebonden
gegevens van de bewoners van de wijk.
De korpsleiding, de coördinatoren en wijkinspecteurs getuigen over de noodzaak voor de
wijkinspecteurs om zelf persoonsgegevens bij te houden over de bewoners. Namen, datum
van aanvraag en inschrijving, telefoonnummers en e-mailadressen van de bewoners worden
bijgehouden in notitieboekjes of geautomatiseerde bestanden. Het bijhouden van deze
gegevens is in het bijzonder nuttig voor de gevallen waarin de wijkinspecteur contact moet
opnemen met de bewoner.
Een eerste moment om deze gegevens te kunnen noteren, is precies naar aanleiding van de
aanvraag tot inschrijving op de nieuwe woonplaats. De aanvrager zal bij aanvang door de
gemeente gevraagd worden om een telefoonnummer op te geven voor het geval de politie
hem wenst te bereiken. De lijsten worden door de wijkinspecteur ook doorgegeven aan de
opvolger bij vertrek, maar niet alle informatie wordt doorgegeven.
Het is wel van belang dat deze gegevensbestanden conform de privacywetgeving worden
bijgehouden.
De verantwoordelijke van de dienst bevolking te HERENT stelt dat ze steeds zullen proberen
om een telefoon- of gsm-nummer en een e-mailadres van de burger te bekomen en op de
aanvraagfiche te zetten. Naar verluidt zou niet iedereen dit geven, maar meestal wel.
In de gemeente HERENT worden deze gegevens ook geregistreerd in de lokale toepassing
van het RRN (softwaretoepassing van Schouwbroek). Deze gegevens kunnen nuttig zijn voor
de gemeente, in geval van gevonden portefeuilles bijvoorbeeld: zo kan de eigenaar snel
worden gecontacteerd; of iemand die iets aanvraagt via het digitaal loket kan worden
gecontacteerd als er iets niet duidelijk is.
Een afspraak maken met de burger voor de woonstcontrole kan evenwel niet omdat het
concept van de woonstcontrole precies fout loopt als dit wel zou gebeuren. Volgens de
ambtenaar zouden veel mensen zich zorgen maken omdat ze alle dagen gaan werken en
waarschijnlijk niet thuis zullen zijn als de wijkagent langskomt. De gemeente stelt op het
formulier te noteren wanneer de mensen op vakantie gaan of wanneer iemand bijvoorbeeld
steeds in de nachtshift werkt.
De verantwoordelijke van de gemeente KORTENBERG vraagt het telefoonnummer van de
burger omdat dit eveneens voor een andere administratieve dienst nodig is, maar men houdt
deze gegevens niet bij in een databank op de dienst bevolking. Het nummer wordt
handgeschreven toegevoegd op het aanvraagformulier.
59.
Op het niveau van de coördinatoren wordt de wettelijkheid in vraag gesteld van het
binnengaan in de woning, het doorzoeken van de woning en het inspecteren van de kasten in
de woning. Ook de uitvoeringstermijn van acht dagen blijkt in de praktijk een probleem te
vormen.
Het is evenmin duidelijk hoe sluitend bewijs kan worden gevonden of iemand nu al of niet
effectief op een bepaalde plaats verblijft. Zo is het relatief gemakkelijk om te bewijzen dat
iemand er niet meer woont zodat een ambtshalve schrapping kan worden geadviseerd aan de
gemeente, terwijl het omgekeerde veel moeilijker is.
60.
Politieambtenaren vinden de definitie van wat nu een hoofdverblijfplaats is niet
duidelijk.
61.
De wijkinspecteurs zien geen andere problemen met het wettelijk of regelgevend
kader.
Een wijkinspecteur gaf nog te kennen dat hij op eigen initiatief de wet- en regelgeving
opnieuw was gaan nalezen en hij daarbij vaststelde dat hij zijn eigen handelen moest bijsturen
om in overeenstemming te blijven met wat voorgeschreven is.
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4.4.

Resultaatgericht

4.4.1.

Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?

62.
De korpsleiding stelt geen concrete, meetbare doelen, maar treedt wel op indien de
uitvoeringstermijnen te lang zijn.
4.4.2.
63.

Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken
Er worden geen doelen vooropgesteld.

4.5.

Medewerkersgericht

4.5.1.

Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie,
kennis en ondersteuning beschikken

64.
Voor de korpsleiding worden deze opdrachten gezien binnen de routine van de
wijkwerking.
Recentelijk werden individuele gesprekken georganiseerd met alle
wijkinspecteurs met als doel na te gaan of er niet een soort kader kan worden gecreëerd
waarbinnen het best wordt gewerkt. De korpsleiding is sedertdien wel van mening dat het
nodig is om interne richtlijnen op te stellen en een werkkader op te maken.
65.
De controles in de ANG en het RRN worden door een administratief bediende
voorbereid ter ondersteuning van de wijkinspecteur. Over deze werkwijze is iedereen
tevreden.
In het verleden werd het feit of deze controles al of niet waren uitgevoerd en al of niet positief
waren in fluo gemarkeerd op het aanvraagformulier. Deze weinig discrete wijze van werken
gaf al eens aanleiding aan de opmerkzame burger om daar een vraag over te stellen en te
willen weten waarom zijn naam in fluo aangeduid was.
66.
Uit ons onderzoek blijkt dat twee derde van de opzoekingen ANG gebeurt door eerst
in het RRN de personen op te vragen en dan door te ‘klikken’ naar de ANG. Deze werkwijze
heeft als nadeel dat de niet-permanente maatregelen waarvoor geen rijksregisternummer
gekend is niet uit het ‘systeem’ zullen worden gehaald en zo mogelijk over het hoofd kunnen
worden gezien.
Van de 128 personen uit de steekproef zijn er 22 die gekend zijn in de politionele databanken.
Voor acht gezinshoofden uit de steekproef vinden we via de ons beschikbare gegevens dat er
geen opzoekingen werden verricht in de ANG, voor vier gezinshoofden gebeurde de
opzoeking na 30 dagen. Van de acht niet-gecontroleerde personen is er iemand met de Britse
en iemand met de Duitse nationaliteit. De vraag rijst of de politiezone deze personen ter
controle werden aangeboden, hier in casu in de gemeente KORTENBERG. Indien het
bijvoorbeeld Europese ambtenaren betreft, zou dit niet het geval kunnen zijn. Twee van de
acht niet-gecontroleerde personen hadden de respectievelijke leeftijd van 70 en 90 jaar.
Uiteindelijk blijven er slechts vier gezinshoofden over waarvoor we geen directe verklaring
voor de niet-consultatie ANG vinden.
We kunnen stellen dat voor de controles hoofdverblijfplaats in de politiezone HERKO
systematisch een controle in de ANG gebeurt, hetzij rechtstreeks in de ANG of door in het
RRN door te “klikken” naar de ANG.
Eind juni 2012 stonden voor de gezinshoofden in de steekproef voor de politiezone HERKO
nog vijf niet-permanente maatregelen open. Deze maatregelen golden voor vier personen.
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Een eerste maatregel betrof ‘het opzoeken verblijfplaats’. Deze maatregel werd ingevoerd
door een politiezone in het Brusselse, maar niet ontseind door de politiezone HERKO, hoewel
de persoon in de ANG werd gecontroleerd. Er staat nog een dergelijke maatregel open, maar
deze werd ingevoerd door de politiezone HERKO. Dit kan ook na een woonstcontrole
worden ingevoerd omdat men de persoon in kwestie niet kan aantreffen. Voor een derde
persoon staan de voorwaarden van de voorwaardelijke invrijheidstelling vermeld. Voor een
vierde stond bij de maatregelen het betekenen van een rijverbod en maatregel ‘aanhouden’.
Gezien de lading van deze laatste maatregel, informeerden wij tijdens het bezoek aan de zone
naar het openstaan van deze maatregel. De coördinator van de wijk repliceerde dat op het
moment van de woonstcontrole contact werd opgenomen met het parket. Aangezien de man
die moest worden aangehouden een heel slechte gezondheid had, hij is inmiddels overleden,
vond het parket de aanhouding niet meer opportuun. Er werd toegegeven dat het ontseinen
van de maatregel had moeten gebeuren, wat niet het geval was.
Wat de niet-permanente maatregelen betreft, is het voor de zone HERKO een aandachtspunt
om, indien de maatregel werd uitgevoerd, deze ook administratief af te werken in de ANG.
67.
Over de opleidingsmogelijkheden die voorhanden zijn voor de wijkinspecteurs, wordt
gezegd dat ze te kort en te weinig diepgaand zijn. Voorstellen om een interne opleiding te
organiseren, werden vooralsnog niet beantwoord door de korpsleiding en er is geen
opleidingsplan voor de wijkinspecteurs.
De coördinatoren signaleren het verloop en de pensionering van medewerkers in de zone als
problemen voor het doorgeven van kennis en kunde. De overdracht van ervaring blijkt een
pijnpunt.
68.
De wijkinspecteurs bevestigen het tekort aan mogelijkheden inzake opleidingen en het
feit dat bestaande opleidingen te weinig ingaan op de problematiek. Meer in het bijzonder
wat de problematiek van de sociale fraude betreft, is er nood aan bijkomende opleiding.
69.
4.5.2.

Op het niveau van de coördinatoren wordt een gemis aan (interne) richtlijnen ervaren.
Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in
de uitvoering van deze opdrachten

70.
Vanuit de korpsleiding wordt enkel toegezien op het respecteren van de termijnen.
Korpsleiding en coördinatoren gaan ervan uit dat wanneer er geen klachten zijn, de
opdrachten goed worden uitgevoerd.
71.
De wijkinspecteurs getuigen over het feit dat de korpsleiding handelt vanuit een te
grote vanzelfsprekendheid.
4.5.3.

Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming
zijn met deze van de organisatie

72.
Vanuit de korpsleiding worden geen individuele doelstellingen geformuleerd ter
attentie van de wijkinspecteurs. De opdrachten gebeuren binnen het routinepakket van de
wijkwerking en worden verondersteld goed te zijn uitgevoerd gegeven de afwezigheid van
klachten.
73.
De korpsleiding heeft de ambitie om in de toekomst een maandelijks structureel
overleg op te starten maar voorlopig is dit nog niet het geval.
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74.
De wijkcoördinatoren hebben voor het werkoverleg elk een verschillende aanpak,
mede gezien de infrastructuur. Voor een gemeente gebeurt het overleg dagelijks en eerder
informeel omdat dit mogelijk is vanwege het feit dat de wijkinspecteurs een grote
kantoorruimte delen.
Voor de andere gemeente wordt periodiek een wijkoverleg
georganiseerd. De wijkcoördinatoren stellen dat ze dan de gelegenheid nemen om ook
aspecten in verband met de woonstcontroles ter sprake te brengen.
De wijkcoördinatoren stellen dat er over het werk in het raam van de woonstcontroles geen
aanknopingspunten staan in het competentieprofiel en er ook niets kan over worden gezegd
tijdens een evaluatiegesprek met de wijkinspecteur.
75.
De wijkinspecteurs houden van een zekere vrijheid in de werkorganisatie en
uitvoering maar geven aan dat er een gebrek aan beleid en sturing is vanuit de korpsleiding.
Er is volgens hen een tekort aan individuele opvolging, bijsturing en feedback. De
wijkinspecteurs zijn hierin vragende partij omdat ze nu niet weten of ze goed bezig zijn.
76.
De samenwerking inzake woonstcontrole tussen de diensten wijk, recherche en
interventie is vrijwel onbestaande en niet verschillend van de samenwerking in het algemeen
tussen deze functionaliteiten.
Er is onduidelijkheid over welke soort dossiers al of niet verder in onderzoek worden
genomen door de recherche, bijvoorbeeld schijnhuwelijken, financieel onderzoek of
huisjesmelkerij. De coördinatoren geven aan dat de wijkinspecteurs dergelijke onderzoeken
niet zelf aankunnen bovenop hun takenpakket en dat daardoor deze onderzoeken stilvallen.
Ten slotte zijn er volgens de coördinatoren ook reeds pogingen ondernomen om samen op te
treden met de interventiedienst bij ‘moeilijke’ woonstcontroles (bijvoorbeeld uitvoeren bevel
tot gevangenneming) of werd er bijstand gevraagd tijdens het verlof van de wijkagent, maar
dit is geen evidentie gebleken. De samenwerking tussen deze drie functionaliteiten kan
volgens alle partijen worden verbeterd.
Volgens sommige medewerkers heeft elke wijkinspecteur ook een equivalent van een
interventieteam dat er per wijk aan verbonden is. Maar een aantal wijkinspecteurs was daar
niet van op de hoogte.
5.

CONCLUSIE(S)

5.1.

Overheidsgericht

77.
De gemeenten vragen aan de politie om alle verhuizingen aan een onderzoek
woonstcontrole te onderwerpen.
78.
Er is voldoende duidelijk gebleken dat de opdrachten tot algemene tevredenheid van
de bestuurlijke overheden van beide gemeenten worden uitgevoerd. Dit resultaat is evenwel
niet het gevolg van een planmatige, doordachte aanpak, maar wordt bereikt op een
routinematige wijze zonder structurele opvolging noch bijsturing vanwege de leiding van het
korps. De korpsleiding heeft ook geen concreet zicht op het feit of de adviezen die door de
wijkinspecteurs worden uitgebracht al of niet gevolgd worden door de gemeentelijke diensten.
Het is de wijkinspecteurs ook niet bekend of de gemeentelijke diensten al of niet tevreden zijn
over hun werk.
79.
De noden en verwachtingen van de gemeentelijke overheden en diensten worden door
de medewerkers afgeleid uit wat op de aanvraagformulieren staat. Er zijn verder geen
gedocumenteerde verwachtingen of noden voorhanden. Door mondelinge overlevering wordt
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de manier van werken ten voordele van de gemeentelijke diensten verspreid onder de
medewerkers.
De gemeenten verwachten van de wijkinspecteurs een duidelijke beslissing over het feit of de
aanvrager zijn werkelijke hoofdverblijfplaats heeft op het aangegeven adres. Alhoewel dit
wettelijk niet de bedoeling is, wordt deze beslissing nagenoeg verheven tot ‘de’ beslissing
over de al of niet inschrijving. Gemeenten zouden deze beslissing afdwingen en naar voor
schuiven als een verplichting voor de politie om zich daarover uit te spreken.
80.
Structureel overleg met de overheden in de twee gemeenten is zo goed als onbestaande
en het is voor de huidige korpsleiding en medewerkers ook niet geweten wanneer dit ooit
heeft plaatsgevonden.
Voor HERENT worden occasioneel wel stappen ondernomen op het niveau van de
terreincoördinator, zonder dat dit gestuurd wordt door de korpsleiding, om werkafspraken te
maken of duidelijkheid te bekomen in een aantal punctuele materies zoals: de draagwijdte van
het advies van de politie ten opzichte van de beslissing die gemeente toekomt en de
problematiek van de bewoonbaarheid van de woning of het niet respecteren van
stedenbouwkundige voorschriften als redenen om een inschrijving te weigeren.
De wijkinspecteurs stellen behoefte te hebben aan nog meer duidelijkheid en sturing.
81.
Tijdens de woonstcontroles worden er vanuit de gemeenten bijkomende opdrachten
gevraagd aan de wijkinspecteurs die verder gaan dan de loutere vaststelling of een bewoner al
dan niet op het aangegeven adres woont. Deze opdrachten zijn enigszins verbonden met de
problematiek van de domiciliëring, maar gaan toch verder dan wat noodzakelijk is in dit
verband. Het gaat met name om het controleren van de bewoonbaarheid van een pand en de
normen van gezondheid, veiligheid en ruimtelijke ordening en het controleren van huis- of
busnummers.
Opmerkelijk nog is het feit dat het al of niet uitgevoerd zijn van de ANG- en SIS-controle
aangevinkt dient te worden op het formulier van de gemeente KORTENBERG, waardoor de
gemeente weet of dit nazicht al of niet is gebeurd.
82.
Over ambtshalve schrappingen verschillen ook in deze zone de verwachtingen en
overtuigingen van politie en gemeente.
Wijkinspecteurs willen schrappingen meestal snel uitgevoerd zien na hun vaststellingen van
niet-woonst, terwijl gemeentelijke ambtenaren die dit als het allerlaatste middel moeten
beschouwen volgens de regelgeving en daarom ook wachten tot er voldoende tijd is
verstreken om alle nazicht te kunnen doen en de burger ook de kans te geven zich in regel te
stellen.
De frustratie langs de kant van de politie zou kunnen worden bijgestuurd indien hierover
duidelijk wordt overlegd en gecommuniceerd tot op het uitvoerende niveau.
5.2.

Burgergericht

83.
De mate waarin de burger tevreden is, kan worden ingeschat op basis van occasionele
feedback vanwege de burger of via de bestuurlijke overheid. De op deze wijze verkregen
feedback betreft meestal negatieve ervaringen want over eventuele positieve ervaringen wordt
weinig automatische feedback verkregen. Feedback zou positief en proactief kunnen worden
gevraagd aan de burger.
Op het niveau van de wijkcoördinatoren is er occasioneel contact met de burger als deze niet
tevreden is over zijn niet-inschrijving en daarvoor contact opneemt met de coördinator. De

18

verantwoordelijken van de dienst bevolking stellen evenwel nooit klachten te hebben
ontvangen over de manier waarop de woonstcontroles worden uitgevoerd.
84.
De leidinggevenden zijn zich bewust van het feit dat de wijkinspecteurs een
verschillende manier van werken hebben en dat de richtlijnen niet altijd even duidelijk zijn
over wat wel of niet kan bij een woonstcontrole. De verscheidenheid in aanpak is dan ook
zeer groot, niet alleen door de niet gedeelde werkwijzen, maar ook omdat de werkwijze wordt
aangepast afhankelijk van de situatie of de bewoner in kwestie.
Zo verschillen de wijkinspecteurs grondig van mening over de noodzaak van het verstrekken
van bijkomende informatie tijdens de woonstcontrole, gaande van de stelling dat dit een taak
is voor de gemeente, over het enkel reactief beantwoorden van vragen tot het proactief
aanreiken van informatie over huisvuil, containerpark, openingsuren politie en
gemeentediensten, enz. Dit vraagt extra tijd en enkele wijkinspecteurs handelen hierin
systematisch proactief uit overtuiging om te anticiperen op de noden van de nieuwe bewoner
in de gemeente.
Uit de bevolkingsenquête blijkt dat ruim de helft van de respondenten beweert dat er geen
andere informatie werd meegegeven en dat vooral in de gemeente HERENT informatie over
de politiezone, inbraakpreventie en de gemeente werd gegeven.
85.
De korpsleiding heeft kennis van, maar weinig structureel zicht op de wijze waarop de
wijkinspecteurs tijdens de woonstcontrole voldoende transparant en met respect voor de
privacy hun taak uitvoeren. Er is in het domein van de woonstcontrole een dunne lijn tussen
wat noodzakelijk gecontroleerd moet worden en het schenden van de privacy van de burger.
De leiding is er zich van bewust dat de wijkinspecteurs zeer verschillend werken en er diverse
uitgangspunten op na houden. Sommige wijkinspecteurs stellen dat zij pas kunnen geloven
dat iemand vast op een bepaald adres verblijft als essentiële voorzieningen voor persoonlijke
hygiëne aanwezig zijn, in casu badkamer. Voor anderen is dit dan weer slaapgelegenheid of
voldoende voorraad in de koelkast in verhouding tot het aantal ingeschreven bewoners.
In dezelfde context getuigen de korpsleiding, de coördinatoren en wijkinspecteurs van de
noodzaak voor de wijkinspecteurs om zelf persoonsgegevens bij te houden over de bewoners.
Namen, datum van aanvraag en inschrijving, telefoonnummers en e-mailadressen van de
bewoners worden bijgehouden in notitieboekjes of geautomatiseerde bestanden. Het
bijhouden van deze gegevens kan voor de politiediensten bijzonder nuttig zijn maar dient wel
te gebeuren conform de privacywetgeving, hetgeen niet steeds het geval is.
86.
Volgens de politieambtenaren is het voor de volledige zone zo dat het respecteren van
de reglementaire termijn van acht dagen een utopie is, terwijl de gemeenten verwachten dat
dit binnen de acht dagen zou gebeuren.
De ambtenaren van de gemeenten stellen dat de termijnen in het verleden een probleem
opleverden, maar dat ze nu meestal wel worden gehaald.
5.3.

Samenlevingsgericht

87.
De gemeentelijke verantwoordelijken, de leiding en de wijkinspecteurs vinden het
interessant dat de politie de woonstcontroles blijft uitvoeren. Het is een unieke gelegenheid
om contact te hebben met alle bewoners in de wijk en het contactmoment is ook belangrijk
om politionele informatie in te zamelen.
Binnen de zone is er anekdotisch bewijs dat er een mechanisme in plaats is gesteld om de
verworven kennis over de bevolking te delen met de collega’s. Op het opstellen van enkele
RIR’s of RAR’s na, is er geen structuur om informatie over de bevolking langdurig
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consulteerbaar te houden voor bestaande of later toetredende collega’s. Het verloop van
medewerkers en pensioneringen zorgen voor bijkomende moeilijkheden in dit verband en
worden ervaren als een pijnpunt.
Dit is merkwaardig omdat net de kennis van de bevolking voor alle partijen het argument bij
uitstek blijkt om deze taak maatschappelijk als een politietaak te blijven beschouwen.
88.
Op een overzicht van het aantal controles na, kan op geen enkel niveau (beleid,
coördinator, terreinwerker) worden ingeschat welke werklast gepaard gaat met de
woonstcontroles en kan dus bijgevolg niet worden aangegeven of deze taak in een
evenwichtige verhouding staat ten opzichte van andere (kern)taken.
89.
De verantwoordelijken van de bevolkingsdiensten en de leden van de politiediensten
ontbreekt het aan duidelijkheid en betere richtlijnen over:
5.4.

de verschillende regelgevingen over de huisnummering bij stedenbouw en het RRN;
het verwittigen van de burger van de weigering tot inschrijving op het nieuwe,
geweigerde adres, waarop de burger dus niet verblijft;
de wijze waarop de woonstcontroles zouden moeten worden uitgevoerd. Wat mag en
niet mag moet explicieter worden gesteld in richtlijnen;
het feit of er al dan niet een toestemming nodig is om iemand in te schrijven op een
adres waar reeds iemand woont;
de wettelijkheid van het binnengaan in de woning en het doorzoeken van de woning
naar bewijzen van woonst en;
de definitie van de hoofdverblijfplaats.
Resultaatgericht

90.
Buiten het occasioneel kennisnemen van de perceptie van de overheid en de burger,
worden er geen concreet meetbare doelen nagestreefd of opgevolgd in de zone.
91.
De korpsleiding en de coördinatoren gaan ervan uit dat zolang ze geen klachten
ontvangen, de wijkinspecteurs hun werk correct uitvoeren.
De leiding treedt wel op indien de uitvoeringstermijnen te lang zijn, maar er worden geen
initiatieven genomen om het werk op andere vlakken te controleren naar uitvoering toe.
HCP ENDELS wees na lezing van het ontwerpverslag op het gegeven dat de aard van het
werk van de wijkinspecteur, met een relatief grote vrijheid tijdens de uitvoering van
werkinvulling en een grote aanwezigheid op het werkterrein, het moeilijk maakt om een
gerichte controle tijdens de uitvoering van woonstcontroles uit te voeren.
92.
Er gebeurt systematisch een controle in de ANG, hetzij rechtstreeks in de ANG of
door in het RRN door te “klikken” naar de ANG. Twee derde van de opzoekingen ANG
gebeurt door eerst in het RRN de personen op te vragen en dan door te ‘klikken’ naar de
ANG. Voor acht gezinshoofden werden er geen opzoekingen verricht in de ANG, voor vier
gezinshoofden gebeurde de opzoeking na 30 dagen. Voor vier gezinshoofden kon geen
directe verklaring worden gevonden voor het feit dat ze niet in de ANG geconsulteerd
werden.
93.
Eind juni 2012 stonden voor de gezinshoofden in de steekproef nog vijf nietpermanente maatregelen open. Dit is voor de zone HERKO een aandachtspunt om, indien de
maatregel werd uitgevoerd, deze ook administratief af te werken in de ANG.
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5.5.

Medewerkersgericht

94.
De korpsleiding gaat ervan uit dat binnen de routine voor de wijkwerking voldoende
middelen, informatie, kennis of ondersteuning is voor de wijkinspecteurs. Dit wordt niet
helemaal onderschreven door de medewerkers.
Enerzijds zijn er wel nog wat
groeimogelijkheden op het vlak van de overdracht van kennis en kunde en anderzijds wensen
coördinatoren en wijkinspecteurs meer en betere opleidingsmogelijkheden.
95.
De wijkinspecteurs houden van een zekere vrijheid in de werkorganisatie en
uitvoering maar geven aan dat er een gebrek aan beleid en sturing is vanuit de korpsleiding.
Er is volgens hen een tekort aan individuele opvolging, bijsturing en feedback. De
wijkinspecteurs zijn hierin vragende partij omdat ze nu niet weten of ze goed bezig zijn.
96.
De samenwerking inzake woonstcontrole tussen de diensten wijk, recherche en
interventie is vrijwel onbestaande en niet verschillend van de samenwerking in het algemeen
tussen deze functionaliteiten.
5.6.
97.

Algemene bedenkingen van de korpschef van de politiezone HERKO
HCP ENDELS voegt na lezing van het ontwerpverslag voor zijn politiezone toe dat:
- men in de politiezone HERKO bezig is met het herschrijven van het functieprofiel
van de wijkinspecteurs om nog beter de aspecten betrokkenheid en
oplossingsgerichtheid te benadrukken;
- er naar aanleiding van interne gesprekrondes maatregelen worden geïmplementeerd
aangaande interne communicatie en informatiedoorstroming;
- wijkwerking expliciet werd opgenomen in het nieuwe zonale veiligheidsplan 20142017 met een concreet actieplan rond adrescontroles. HCP ENDELS stelt dat men
in de politiezone HERKO meer dan ooit het belang van adrescontroles inziet. Dit
wordt nog versterkt door de recente richtlijnen rond onder andere domiciliefraude;
- de politiezone binnenkort opnieuw overleg zou plegen met de diensten bevolking
om tot een uniformere procedure te komen en om de inhoud van de opdracht, het
formulier en de opdrachten van eenieder nog beter te bepalen.
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BIJLAGE 4

POLITIEZONE HERKO (5393)
De politiezone HERKO omvat de gemeenten HERENT en KORTENBERG.
1.

Steekproef

Aantal verstuurde vragenlijsten aan gezinshoofden:
- Herent: 62 gezinshoofden
- Kortenberg: 63 gezinshoofden
Leeftijdsverdeling
Zone algemeen

35

36

37

Nationaliteit
Gemeente

Nationaliteit

Herent

Kortenberg

Totaal

Duitsland

1

2

3

Frankrijk

0

1

1

Verenigd Koninkrijk

0

2

2

Polen

1

0

1

Roemenië

1

0

1

Italië

0

1

1

Nederland

1

2

3

Slovaakse Republiek

1

1

2

51

49

100

Thailand

1

0

1

Syrië

1

0

1

Congo (Kinshasa; ex-Zaïre)

2

1

3

Ivoorkust

0

1

1

Senegal

1

0

1

Djibouti

1

0

1

Marokko

0

1

1

Verenigde Staten van Amerika

0

1

1

vluchteling van Guineese afkomst

0

1

1

62

63

125

België

Totaal

Verhuisfrequentie
Aantal verhuizingen

Gemeente
Herent

Kortenberg

Totaal

1

39

43

82

2

12

11

23

3

9

7

16

4

1

1

2

5

0

1

1

6

1

0

1

62

63

125

Totaal

38

2.

Antwoorden

Er werden 125 vragenlijsten verstuurd en we ontvingen 37 antwoorden.
Naar Herent werden er 62 verstuurd, naar Kortenberg 63.
Soort woning
Gemeente

Soort woning

Herent
huis
appartement/studio
Totaal

Kortenberg

Totaal

8

7

15

16

6

22

24

13

37

Naam op de deurbel
Gemeente

Naam op deur of bel
ja

Herent

Soort woning

huis

4

8

13

3

16

17

7

24

huis

4

3

7

appartement/studio

5

1

6

9

4

13

Totaal
Soort woning

Totaal

4

appartement/studio

Kortenberg

neen

Totaal

Controle gekregen van een andere dienst dan de politie
Gemeente
Herent
ja
neen
Totaal

Kortenberg

Totaal

5

3

8

19

10

29

24

13

37

Contact met de politie – hoe probeerde de politie de burger te bereiken?

Telefoon
Gewone brief
Schriftelijke convocatie
Onaangekondigd bezoek

Herent
5
2
1
19

Kortenberg
0
3
0
12

39

Hoeveel keer kwam politie thuis?
Gemeente

Aantal keer langsgekomen

Herent

Kortenberg

Totaal

0

1

1

1

21

10

31

2

1

1

2

3

2

1

3

24

13

37

Totaal

Kwam de politiemedewerker persoonlijk langs?
Gemeente
Herent
Ja

Kortenberg

Totaal

22

10

32

Neen

1

3

4

BLANCO

1

0

1

24

13

37

Totaal

Dag van het bezoek
Gemeente
Herent

Kortenberg

Totaal

MA

2

1

3

DI

3

0

3

WO

1

2

3

DO

1

1

2

VR

1

0

1

ZA

2

0

2

11

5

16

BLANCO

3

3

6

Meerdere

0

1

1

24

13

37

Neen

antwoorden
Totaal

40

Tijdstippen van het bezoek
Gemeente
Herent

Kortenberg

Totaal

12

3

15

's avonds

1

0

1

11

1

0

1

16

1

0

1

17

1

0

1

18

2

4

6

18:30

0

1

1

19

1

0

1

19-20

0

1

1

20

2

3

5

20:30-21

1

0

1

21:30

0

1

1

9

1

0

1

avond

1

0

1

24

13

37

Totaal

Legitimatie politie

Met uniform
Dienstkaart
Via parlofoon
Politievoertuig

Herent
20
2
1
0

Kortenberg
11
1
1
1

Kende men deze persoon al?
Gemeente
Herent
Als wijkagent

Kortenberg

Totaal

2

1

3

20

12

32

BLANCO

1

0

1

Meerdere antwoorden

1

0

1

24

13

37

Ik kende die niet

Totaal

41

Kwam de politie-inspecteur de woning binnen? + vroeg deze de toestemming?
Gemeente
Herent
Ja

Kortenberg

Totaal

20

9

29

Neen

4

3

7

Ik weet het niet meer

0

1

1

24

13

37

Totaal

Werd door de burger de toestemming gegeven tot het binnenkomen van de woning?
Gemeente
Herent

Kortenberg

Totaal

0

1

1

20

7

27

Neen

1

0

1

Ik weet het niet meer

0

4

4

BLANCO

3

1

4

24

13

37

Ja

Totaal

Bezochte vertrekken
Herent

Kortenberg

Keuken

6

5

Slaapkamer

0

2

Woonkamer

18

6

inkomhal

0

2

Geen

4

1

Welke documenten werden er gevraagd?

ID-kaart
Huurcontract

Herent
3
2

Kortenberg
5
0

Totaal
8
2

42

Welke vragen werden er gesteld?

Werkgerelateerd
School kinderen
Relatie t.o.v.
huisgenoten
Neen

Herent
4
3
6

Kortenberg
0
0
2

Totaal
4
3
8

10

4

14

Werd aan de burger informatie gegeven tijdens de controle?

De politiezone
Inbraakpreventie
Gemeente
Neen
Nummer wijkagent

Herent
4
3
2
12
1

Kortenberg
1
0
0
9
0

Totaal
5
3
2
21
1

Inbreuk op de privacy?
-

3 personen uit de gemeente Kortenberg vonden de controle een inbreuk op hun privacy.
Een vierde persoon stelde dat indien bij hem/haar de inhoud van de kasten zou worden
bekeken, hij of zij dit als te verregaand zou beschouwen.
3 personen vinden de controle van nieuwe inwoners geen goede zaak.
Geen enkele persoon is voor de adreswijziging naar het politiekantoor moeten gaan.
Een persoon van Marokkaanse nationaliteit, aan wie een huurcontract werd gevraagd,
stelt dat zijn inschrijving zou zijn geweigerd.

Quid tevredenheid over tussenkomst politieambtenaar?
../10
7,94
8,48
9,24
9,06
9,12
8,15
8,7

bezoek vrij snel na melding adreswijziging
bezoek op een tijdstip dat paste
reden van bezoek duidelijk
politiemedewerker was beleefd
politiemedewerker was discreet
politiemedewerker gaf duidelijke en correcte informatie
politiemedewerker stond open voor vragen

ANG
Aard opzoeking

Aantal personen

%

Geen of >30d

12

10%

ANG

19

15%

RRN

81

65%

ANG en RRN

13

10%

Totaal

125

100%

43

Klachten bij het Vast Comité P
Voor de politiezone HERKO vinden we één dossier woonstcontrole in de databank van Vast
Comité P terug. Het is een dossier uit 2006 waarbij een burger zich beklaagt over de
agressieve houding van de wijkagent tijdens de woonstcontrole. De wijkagent had gevraagd
om binnen te mogen komen om een aantal papieren in te vullen, wat werd geweigerd door de
Franstalige bewoner. De wijkagent zou hierop een communautair getinte opmerking hebben
gemaakt.
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BIJLAGE 11/07 - POLITIEZONE LA MAZERINE

1.

OPDRACHT

1. Een globaal beeld krijgen van de wijze waarop de politiediensten hun controletaak
voorafgaandelijk aan de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister,
een verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen, uitoefenen.
2.

PROBLEEMSTELLING

2. Er werden verscheidene klachten geregistreerd over de manier waarop de
politiediensten onderzoeken ingevolge een vraag tot domiciliëring hadden gevoerd.
Bijgevolg werd beslist om een toezichtsonderzoek te openen naar de wijze waarop deze
aan de politiediensten toevertrouwde taak concreet uitgeoefend werd in een steekproef
van twaalf politiezones.
3. In eerste instantie werd informatie over de betrokken politiezones ingewonnen via
raadpleging van de korpschefs, een steekproef uit het rijksregister (RRN), de analyse van
gegevens uit de algemene nationale gegevensbank (ANG) en de te nemen maatregelen,
de resultaten van een peiling bij de bevolking en van de dossiers vervat in de database
van het Vast Comité P (VCP).
4. In tweede instantie werd een terreinfase georganiseerd, waarin gesprekken
plaatsvonden met de korpschef en/of de coördinator wijkwerking van de politiezone, een
focusgroep van wijkagenten en het hoofd van de dienst bevolking van de gemeenten die
tot de politiezone behoren.
5. Daarna werd een ontwerpverslag opgesteld waarin alle informatie, vaststellingen,
resultaten en conclusies verwerkt zijn. Dat verslag werd overgemaakt aan de korpschef
van de politiezone LA MAZERINE zodat hij eventuele opmerkingen daaromtrent kon
formuleren. Relevante informatie die ons bezorgd werd, werd in dit verslag opgenomen.
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3.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

3.1. Gesprek met de korpschef en de verantwoordelijke wijkwerking
6. Op 16 januari 2013 hadden wij een ontmoeting met de korpschef, hoofdcommissaris
(HCP) RUMMENS en met commissaris (CP) MEGANCK, verantwoordelijke
wijkwerking in de politiezone en verantwoordelijke voor de divisie RIXENSART. Nadat
we hen het voorwerp en de methodologie van het onderzoek hadden uiteengezet, legde
HCP RUMMENS ons uit dat de politiezone volop “geherstructureerd” werd, met name
het huishoudelijk reglement werd herschreven en van elke dienst werd een nieuwe
beschrijving gegeven. De wijkwerking is de laatste dienst die onder de loep wordt
genomen om de werkwijze in de drie divisies “wijkwerking” te kunnen standaardiseren.
In dit verband werden vergaderingen gehouden tussen de drie divisiehoofden en hun
adjuncten met de bedoeling de werkmethodes op elkaar af te stemmen. Andere
vergaderingen zijn voorzien om het eens te worden over specifieke aspecten van het
wijkwerk. De korpschef heeft ons een ontwerptekst voor het huishoudelijk reglement (zie
bijlage 1) bezorgd, waarin de wijze beschreven is waarop de domiciliëringsonderzoeken
in de politiezone uitgevoerd moeten worden.
7. De politiezone strekt zich uit over het grondgebied van drie gemeenten, zijnde
LA HULPE, LASNE en RIXENSART. Momenteel zijn er drie divisies “wijkwerking”,
één per gemeente, geleid door een commissaris. CP MEGANCK, divisiehoofd van
RIXENSART, is tevens verantwoordelijke wijkwerking voor de ganse politiezone. In de
toekomst zal CP MEGANCK verantwoordelijke wijkwerking voor de zone zijn, terwijl
elke divisie geleid zal worden door een hoofdinspecteur. Het is de bedoeling eenzelfde
dienstverlening aan de bevolking te bieden en te komen tot een zekere uniformiteit in de
ganse politiezone door het beste uit elke divisie te halen. Per wijk is er een wijkagent die
deze functie daadwerkelijk uitoefent en een plaatsvervanger.
8. De korpschef en de verantwoordelijke wijkwerking zijn eensgezind van oordeel dat
domiciliëringen belangrijk zijn voor de wijkagenten want zij zijn aanwezig in hun wijk
om hun onderzoek uit te voeren, ze ontmoeten hun bevolking en dat stelt hen in staat om
nieuwe fenomenen te ontdekken. Het voorbeeld wordt gegeven van mensen uit OostEuropa die zich in een van de gemeenten vestigen en ervan verdacht worden geld wit te
wassen. De uitvoering van de domicilieonderzoeken beantwoordt bovendien aan de
politieke wil om meer blauw op straat te zien, aangezien de wijkagenten systematisch in
uniform werken.
9. HCP RUMMENS heeft CP MEGANCK aangeduid om een antwoord te geven op
onze meer precieze vragen in verband met diverse aspecten van domiciliëringen. Met de
commissaris hebben wij een hele reeks domeinen aangesneden binnen de problematiek
van de domiciliëringen. De antwoorden die hij gaf, komen aan bod in punt 4 infra.
3.2. Gesprek met de wijkagenten
10. Op 18 februari 2013 hadden wij een ontmoeting met een focusgroep bestaande uit vijf
wijkagenten afkomstig uit de wijkcommissariaten van de drie gemeenten die de
politiezone vormen. Hun mening en beschouwingen over onderhavige
onderzoeksproblematiek komen aan bod onder punt 4 infra.
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3.3. Gesprek met de verantwoordelijken van de dienst bevolking van de gemeenten
die de PZ La Mazerine vormen
11. Op 16 mei 2013 hadden wij achtereenvolgens een ontmoeting met de
verantwoordelijken van de diensten bevolking van de gemeenten uit de politiezone:
mevrouw VANDORPE van LA HULPE, mevrouw VANDEN BORRE van
RIXENSART en mevrouw JAMART, bijgestaan door twee van haar medewerksters, van
LASNE. Het verslag van deze gesprekken is opgenomen onder punt 4 infra.
4.

ANALYSE

4.1. Gegevens voorafgaandelijk aan de terreinfase
12. De cijfergegevens die vergaard werden voorafgaandelijk aan de terreinfase
(cf. paragraaf 3 supra) zijn weergegeven in bijlage 2 bij dit verslag.
4.2. Terreinfase
4.2.1. Overheidsgericht
-

Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?

13. De verantwoordelijke wijkwerking onderhoudt geen specifieke contacten met de
bestuurlijke overheid inzake domiciliëringen. De eventuele contacten ter zake vinden
plaats met het hoofd van de dienst bevolking. De verwachtingen zijn daarentegen
gekend, met name dat het advies zo snel mogelijk wordt uitgebracht, dat de controle
effectief is en dat het ad-hocformulier ingevuld wordt. Men is het erover eens dat een
termijn van een maand wordt gelaten om de persoon te contacteren en een advies uit te
brengen. Indien dit niet mogelijk is, wordt een negatief advies ingediend. Dat gebeurt
evenwel zeer zelden.
De wijkagenten verduidelijken dat de formulieren verschillend zijn in de drie gemeenten.
Ze kennen de wettelijke termijn van 8 dagen om hun advies in te dienen, maar voegen
eraan toe dat om allerlei redenen, vooral van bestuurlijke aard, de “gemiddelde” termijn
15 dagen is, wat aanvaard wordt door de drie gemeenten, die aandringen op een termijn
van hoogstens een maand.
De ontmoete verantwoordelijken van de diensten bevolking bevestigen het bestaan van
een standaardonderzoeksformulier, eigen aan elke gemeente, dat bezorgd wordt aan de
wijkagenten. In de drie gemeenten worden die formulieren rechtstreeks overhandigd aan
de persoon die, meestal dagelijks, de post bestemd voor de politie ophaalt. Er wordt geen
termijn bepaald waarbinnen het onderzoek afgerond moet zijn en slechts één gemeente
stuurt een rappel wanneer een termijn van drie weken tot een maand verstreken is.
Wanneer een burger zich tot de gemeente wendt om te informeren hoever het met zijn
vraag staat, komt het voor dat aan de wijkagent wordt gevraagd om een zekere aandacht
te besteden aan de vraag in kwestie.
14. Wat de vragen tot domiciliëring bij de OCMW’s betreft, wordt aan de wijkagenten
geen advies gevraagd. De beslissing wordt rechtstreeks genomen op het niveau van de
gemeente. In een van de gemeenten wordt de verantwoordelijke wijkwerking door de
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gemeente in kennis gesteld van de nieuwe inschrijvingen op het referentieadres van het
OCMW. In de twee andere gemeenten wordt hierover geen informatie meegedeeld.
15. Voor de vragen tot domiciliëring in rusthuizen wordt het advies van de wijkagent wel
gevraagd. Een van de gemeenten voegt het voorafgaande advies van de directeur van het
rusthuis bij de vraag tot domiciliëring die aan de politiedienst wordt gestuurd. De
controle die in dit verband verricht wordt, is een klassieke controle ter plaatse bedoeld
om na te gaan of de persoon werkelijk in het rusthuis verblijft. Een wijkagent wijst er
niettemin op dat hij soms, om te vermijden dat bejaarden een trauma oplopen,
rechtstreeks contact met de aanvrager vermijdt en hij zich wendt tot de verantwoordelijke
van het rusthuis die, doorgaans, in het bezit is van de identiteitskaart van de bewoners.
Op het niveau van de verantwoordelijken van de diensten bevolking werd ons in een
gemeente gemeld dat er geen onderzoek door de politie gebeurde, omdat de
gemeenteambtenaar persoonlijk in de rusthuizen langsging.
16. De vragen tot domiciliëring in opvanghuizen worden behandeld volgens de klassieke
procedure, terwijl er voor de vragen tot inschrijving in het asielcentrum gelegen in een
van de gemeenten van de politiezone geen advies wordt gevraagd aan de politie.
Daarenboven werd ons gemeld dat de gemeente zelf in dat geval niet zou tussenkomen,
omdat de volledige procedure afgehandeld wordt op het niveau van de dienst
vreemdelingenzaken.
17. De vragen tot domiciliëring in huizen in opbouw lijken geen problemen op te leveren.
De wijkagenten nemen hun verantwoordelijkheid en brengen een negatief advies uit
zolang de persoon niet daadwerkelijk in zijn woning verblijft. Er is geen “niet uitspraak
van advies”, zelfs niet wanneer het verkrijgen van een eventuele premie voor de
aanvrager afhankelijk is van zijn domiciliëring op dat adres.
18. De ontmoete wijkagenten hebben de problematiek van de studentenkoten aangekaart.
De université libre de Bruxelles (ULB) weigert de inschrijving van studenten in haar
koten. Maar zeer vaak zijn deze gehuurde koten de effectieve verblijfplaats van de
studenten. Ze menen dat er nauwkeurige regels zouden moeten worden uitgevaardigd
met betrekking tot deze situatie.
19. Op basis van het wijkwerk worden weinig proactieve stappen ondernomen
(ambtshalve schrapping/inschrijving) omdat de bevolking vaak in regel is wat domicilie
betreft. Dat is voornamelijk te wijten aan het feit dat er veel woonwijken zijn waar
bemiddelde burgers wonen. De eventuele zeldzame vaststellingen ter zake doen zich
hoofdzakelijk voor bij de uitvoering van kantschriften. Wanneer er voorstellen tot
ambtshalve inschrijving, nog zeldzamer, of tot ambtshalve schrapping ingediend worden,
licht de gemeente de wijkagent niet in over het gevolg dat aan zijn voorstel wordt
voorbehouden. Er wordt verduidelijkt dat de voorstellen tot ambtshalve schrapping het
laatste redmiddel zijn wanneer het niet mogelijk is om iemand aan te treffen. Alle
middelen worden gebruikt om die persoon te vinden alvorens voor te stellen hem
ambtshalve te schrappen. De verantwoordelijke van de dienst bevolking van een van de
gemeenten heeft blijk gegeven van een zekere terughoudendheid ten aanzien van
bepaalde voorstellen tot ambtshalve schrapping die, volgens haar, niet voldoende
gestaafd waren zodat meestal een bijkomend onderzoek gevraagd diende te worden. Ter
informatie, in 2012 werden 49 verslagen inzake ambtshalve schrapping gericht aan de
gemeenten en werden 10 verificaties van de gezinssamenstelling verricht.
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-

Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?

20. De overheid stelt geen specifieke eisen met betrekking tot de uitvoeringsmodaliteiten
van de opdracht. Alle vragen om advies uitgaande van de gemeenten worden rechtstreeks
bezorgd aan de wijkcommissariaten waar ze, na gecodeerd te zijn, worden overhandigd
aan de wijkagent. Zodra het onderzoek uitgevoerd is, stelt deze laatste zijn advies op en
maakt dat aan de gemeente over. De hiërarchische overste tekent het stuk “out” voor
gezien, zonder dat op een of andere manier te controleren. In geval van negatief advies
uitgebracht door de wijkagent, wordt een motivering bijgevoegd. Zoals supra vermeld,
houdt het gevraagde advies verband met het daadwerkelijke verblijf. Daartoe wordt van
de politieambtenaar die de controle verricht, verwacht dat hij overgaat tot een effectieve
controle en een bepaald formulier invult waarop diverse inlichtingen staan over de wijze
waarop de controle werd uitgevoerd. Het adviesformulier dat de wijkagent moet invullen,
verschilt van gemeente tot gemeente maar er moeten wel soortgelijke gegevens op
vermeld worden. De cijfers opgenomen in bijlage 2 nuanceren enigszins de beweringen
van de wijkagenten volgens dewelke personen die een domiciliëring vragen systematisch
worden nagetrokken in het RRN en de ANG. Er blijken geen automatische verificaties te
gebeuren in de andere politionele databanken. De wijkagenten vinden het absoluut
noodzakelijk om de persoon die een domiciliëring vraagt te ontmoeten, alvorens een
positief advies uit te brengen. Het formulier van een van de drie gemeenten moet
trouwens worden ondertekend door de persoon in kwestie.
-

Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?

21. Er lijkt geen echt partnerschap te bestaan met de gemeentediensten: elke vraag tot
domiciliëring in een “klassieke” woning maakt systematisch het voorwerp uit van een
vraag om advies van de politie, maar de gemeente geeft geen feedback over het gevolg
dat aan de uitgebrachte adviezen wordt voorbehouden. De wijkagenten stellen geen
vragen over het (niet) volgen van hun (zeer zelden) negatieve adviezen. De
verantwoordelijke weet niet of adviezen om een of andere reden eventueel worden
teruggestuurd.
22. De wijkagenten bevestigen dat er geen feedback wordt gegeven over het (niet) volgen
van adviezen. Positieve adviezen zouden vaak gevolgd worden. Negatieve adviezen,
hoewel ze gemotiveerd zijn, zou de gemeente soms naast zich neerleggen, voornamelijk
ingevolge de reactie van de burger die de aanvraag heeft ingediend. Het formulier dat
door een van de gemeenten wordt overgemaakt, voorziet dat de wijkagent twaalf keer
langsgaat alvorens een negatief advies uit te brengen. Wanneer een burger zich beklaagt
over een negatief advies, gebeurt het dat een nieuw formulier wordt gestuurd aan de
politiedienst, wat betekent dat de wijkagent opnieuw twaalf keer dient langs te gaan.
23. De ontmoete verantwoordelijken van de drie diensten bevolking stellen dat de
adviezen in de overgrote meerderheid van de gevallen gevolgd worden, vooral wanneer
ze positief zijn. In geval van negatief advies werd ons verteld dat dit negatief advies nooit
naast zich neergelegd wordt zonder een bijkomend onderzoek te vragen aan de betrokken
wijkagent, wat betekent dat hij minstens onrechtstreeks op de hoogte wordt gehouden
van de “betwiste gevallen”. De verantwoordelijke van de dienst bevolking van een
gemeente verduidelijkte ons dat, wat haar betreft, het advies van de politiedienst
bewijskracht heeft en bijgevolg systematisch gevolgd wordt, wat niet wegneemt dat er
indien nodig bijkomend onderzoek wordt gevraagd.
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24. Er worden niet op regelmatige basis overlegvergaderingen gehouden. Eventuele
preciseringen of opmerkingen worden punctueel en informeel gegeven in de drie
gemeenten.
-

Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover
feedback vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig

25. Vanuit de vaststelling dat de overheid geen grieven heeft geuit over de uitvoering van
deze opdrachten door de wijkagenten, gaat de verantwoordelijke wijkwerking ervan uit
dat de bestuurlijke overheid tevreden is over de manier waarop de aan de politiedienst
toevertrouwde opdracht uitgevoerd wordt. Er wordt echter aan de politiedienst geen
feedback gegeven over het gevolg dat wordt voorbehouden aan de uitgebrachte adviezen.
Deze feedback wordt echter ook niet gevraagd door de politiedienst. Wanneer er
preciseringen moeten worden aangebracht, neemt het hoofd van de dienst bevolking
rechtstreeks contact op met de betrokken dienst, die dan gevolg geeft aan de vraag.
Indien een dergelijke vraag systematisch zou worden, zou de werking van de dienst dan
kunnen worden aangepast teneinde tegemoet te komen aan de nieuwe verwachtingen.
De verantwoordelijken van de diensten bevolking zijn tevreden over het werk dat de
politie levert in het kader van de domicilieonderzoeken. In twee gemeenten wordt de
termijn van indiening van de adviezen in verlofperiodes wel als minpunt aangehaald.
4.2.2. Burgergericht
-

De noden en de verwachtingen kennen van de burger

26. Volgens de verantwoordelijke wijkwerking zijn de noden en verwachtingen van de
burger inzake domiciliëring vrij duidelijk. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de
tijdstippen waarop men langsgaat voor de controle om zich aan te passen aan de
bevolking. Immers, deze vrij bemiddelde bevolking werkt overdag vaak buitenshuis,
waardoor de wijkagent ‘s avonds of in het weekend dient langs te gaan. Op sommige
gemeenteformulieren kan de burger aanduiden binnen welke tijdspannes hij wenst dat de
wijkagent langskomt. Soms wordt het gsm-nummer genoteerd waarop de aanvrager
gecontacteerd kan worden. Deze informatie is echter niet bindend voor de wijkagent die
de controle verricht. De tevredenheidsgraad van de burgers over de termijn en het tijdstip
van het politiebezoek is vrij groot, nl. meer dan 80%.
27. De wijkagenten wijzen erop dat dit eerste contact met een potentiële nieuwe inwoner
zeer vaak positief is aangezien de burger vragende partij is.
-

Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende informatie
of diensten te verstrekken

28. De verantwoordelijke wijkwerking benadrukt dat de wijkagent vroeger een folder van
de gemeentelijke overheid met nuttige telefoonnummers overhandigde aan de burger. Nu
geeft hij zijn visitekaartje af en verstrekt inlichtingen die meer specifiek verband houden
met politie. Er wordt bijvoorbeeld niet systematisch informatie meegedeeld over de
vuilnisophaling omdat al deze inlichtingen, die voornamelijk gemeentegebonden zijn,
worden gegeven wanneer de burger zich bij de gemeente aanbiedt om zijn domiciliëring
aan te vragen.
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29. De wijkagenten verklaren echter dat de omvang en de aard van de informatie die
wordt verstrekt naar aanleiding van de controles die ze verrichten in het kader van de
vragen tot domiciliëringen afhangt van de ontmoete personen en in geen geval
geformaliseerd zijn. Sommige personen vragen veel informatie en algemene inlichtingen,
terwijl anderen niets vragen en willen dat de controle zo snel mogelijk verloopt. De
politieambtenaren passen zich aan en leveren de gevraagde informatie. Op het vlak van
technopreventie beschikken ze over een folder die ze, op vraag, aan de burger kunnen
overhandigen en een personeelslid is in deze materie onderlegd. Soms leveren ze ook
nuttige informatie die nodig is afhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden,
bijvoorbeeld met betrekking tot parkeren. De burgers tonen zich trouwens tevreden over
de informatie die ze hebben gekregen van de wijkagent en kennen er een gemiddelde
score van meer dan 80% aan toe.
-

De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke
termijn uitvoeren

30. Volgens de verantwoordelijke wijkwerking is de controle effectief en transparant, met
respect voor de privacy. Het advies wordt uitgebracht binnen een termijn van maximum
een maand.
31. De wijkagenten benadrukken dat de ontmoeting met de personen noodzakelijkerwijs
plaatsvindt op de plaats waar de inschrijving gevraagd is. Ze worden geïdentificeerd aan
de hand van hun identiteitskaart. Er worden geen systematische controles doorgevoerd in
het wapenregister omdat die raadpleging via een middenkader zou moeten gebeuren.
32. De wijkagenten betreden systematisch de woning maar nemen niet noodzakelijk een
kijkje in alle vertrekken. Het belangrijkste is het daadwerkelijke verblijf vast te stellen en
dat kan, afhankelijk van de situatie, gebeuren zonder alle vertrekken te bekijken. Enkel in
geval van twijfel zal het bezoek meer doorgedreven zijn. De antwoorden op de
vragenlijst die aan de burgers werd gestuurd, bevestigen inderdaad dat de vaakst
bezochte vertrekken de woonvertrekken zijn (living en keuken), terwijl de slaapkamers
en de badkamer zelden bekeken worden. De ontmoete politieambtenaren werd nooit de
toegang tot de woning geweigerd, maar soms moesten ze wel uitdrukkelijk vragen of ze
mochten binnenkomen. Wanneer ze te maken hebben met iemand die geen Frans spreekt,
slagen ze er altijd in zich verstaanbaar te maken, desnoods door een beroep te doen op
twee dames van de dienst vreemdelingenzaken die hun hulp aangeboden hebben.
33. In het kader van vragen tot domiciliëring op een adres waar al iemand ingeschreven
is, geldt het principe dat wanneer de aanvrager daar daadwerkelijk verblijft, hij er
ingeschreven kan worden, en dit zelfs zonder dat het akkoord wordt gevraagd van de
persoon die reeds op dat adres ingeschreven is. Om verkeerde domiciliëringen te
vermijden, gebeurt het wel eens dat de wijkagenten, voor de vragen die zij twijfelachtig
vinden en geval per geval, de er reeds ingeschreven persoon inlichten over de vraag. Een
van de drie gemeenten vraagt bovendien uitdrukkelijk het akkoord van de reeds op het
adres ingeschreven persoon wanneer een nieuwe vraag tot domiciliëring wordt ingediend,
via een handtekening op het onderzoeksverslag opgesteld door de politie.
-

Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door
indien mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen
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34. Er wordt geen feedback gevraagd aan de burger, maar de verantwoordelijke
wijkwerking meent dat, bij gebrek aan klachten over de uitvoering van de
domicilieonderzoeken, de burgers tevreden zijn over het werk dat de politie ter zake
levert. In dat verband wordt opgemerkt dat de politieambtenaar zich aanpast omdat de
bewoners het niet erg op prijs stellen dat de politieambtenaar zich te vroeg of te laat
aanbiedt.
35. De ontmoete wijkagenten bevestigen dat er tegen hen geen klachten ingediend zijn
ingevolge een negatief advies of een ongepaste houding.
4.2.3. Samenlevingsgericht
-

Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken

36. Volgens de verantwoordelijke wijkwerking is adviezen uitbrengen in het kader van
domicilieaanvragen, hoewel dit een louter administratieve taak is, een taak van de politie
omdat ze op die manier de burgers van de gemeente kan ontmoeten en haar bevolking
kan leren kennen. Hij meent dat de gemeentelijke overheid niet in staat zou zijn om die
taak evengoed te vervullen, vooral gelet op de voordelen voor de politieambtenaar om de
personen die zich wensen te domiciliëren te ontmoeten.
37. De wijkagenten voegen eraan toe dat, ook al betreft dit een zogenaamd administratief
werk dat de gemeente geenszins bindt, bepaalde aspecten gerechtelijk kunnen zijn. Als
voorbeeld worden de te nemen maatregelen aangehaald. Ze vinden het belangrijk dat de
politieambtenaar weet wie zich in de gemeente bevindt. Dankzij dit aspect van hun werk
kunnen ze bij de personen binnengaan en zich een zeker beeld over die personen vormen.
Dit is een echte meerwaarde voor de kennis van hun wijk, temeer daar ze in de
uitoefening van die taak andere personen kunnen ontmoeten. Bovendien zijn ze aanwezig
in hun wijk, wat hen uitdrukkelijk gevraagd is. Tot slot stellen ze dat deze opdracht, ook
al is ze tijdrovend, alleen maar positieve kanten heeft.
38. De verantwoordelijken van de diensten bevolking bevestigen de noodzaak, volgens
hen, om die onderzoeken door politieambtenaren te laten uitvoeren, voornamelijk om
redenen die te maken hebben met de veiligheid en met het gezag dat de politie over de
burger heeft.
-

Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde

39. Volgens de verantwoordelijke wijkwerking is er een proces aan de gang om de wijze
waarop de wijkdivisies in elke gemeente werken op elkaar af te stemmen. Tijdens de
voorbereidende vergaderingen werd echter al vastgesteld dat de werkwijze soortgelijk
was in de drie gemeenten van de politiezone wat de uitvoering van de controle betreft. Er
zal een richtlijn uitgevaardigd worden om te verduidelijken wat er concreet nagekeken
dient te worden. Het idee is dat er een “dwingende” politie-inmenging is in de uitvoering
van een louter administratieve taak. Deze inmenging zou dus maximaal beperkt moeten
worden afhankelijk van de elementen waarover de politie beschikt.
40. De wijkagenten voelen niet de behoefte om de controles in de drie gemeenten met
elkaar in overeenstemming te brengen. Het feit dat er tussen de gemeenten kleine
verschillen zijn, is volgens hen niet erg.
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-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze
en met respect voor de waarden en normen

41. Hoewel geen enkele dienstnota of interne richtlijn voorschrijft welke houding
wijkagenten moeten aannemen wanneer ze geconfronteerd worden met een
belangenconflict, meer bepaald in het kader van een controle inzake een werkelijke
verblijfplaats, kan worden verwezen naar de motivering van de adviezen om de
objectiviteit in dit domein te waarborgen.
42. De wijkagenten zeggen dat ze deze opdracht willen vervullen vanuit een geest van
dienstverlening aan de bevolking. Vandaar dat ze, afhankelijk van hun vragen, praktische
informatie meedelen aan nieuwe inwoners en dat ze hun adviezen zo snel mogelijk
afleveren.
43. In de mate van het mogelijke en voor zover dat de controle niet vertekent, kunnen de
wijkagenten, gezien hun variabele werktijden, rekening houden met de tijdsintervallen
die de aanvrager aangeduid heeft op zijn vraag om inschrijving.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader

44. Na te hebben herbevestigd dat de controles over het ganse grondgebied van de
politiezone op uniforme wijze zouden moeten worden uitgevoerd, deelt de
verantwoordelijke wijkwerking mee dat volgens hem het huidig wettelijk kader geen
beperkingen oplegt inzake woonstcontrole. De adviezen worden afgeleverd binnen een
termijn die weliswaar de wettelijk bepaalde termijn overschrijdt, maar overeenkomstig
hetgeen door de gemeentelijke overheid verwacht wordt. Negatieve adviezen worden
gemotiveerd.
45. De procedure heeft nooit concrete problemen opgeleverd maar hij herinnert eraan dat
de politiezone niet problematisch is en geen proactieve opzoekingen vereist gezien de
bevolking die er woont.
46. De verantwoordelijke wijkwerking herinnert zich geen situaties waarin leden van de
politiediensten zelf niet in regel zouden zijn geweest met hun domicilie.
47. Hij meent dat de politie goed gewerkt heeft gegeven het feit dat de domiciliëring kan
gebeuren binnen een redelijke termijn, wat impliceert dat er zo snel mogelijk een advies
wordt ingediend en dat geen van de partners, gemeentelijke overheid of burger, grieven
uit.
4.2.4. Resultaatgericht
-

Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?

48. De adviezen worden ingediend binnen de termijnen gewenst door de gemeentelijke
overheid. Bij gebrek aan klachten en/of rappels ter zake is de verantwoordelijke
wijkwerking van oordeel dat deze overheid tevreden is over de uitvoering van de
gevraagde opdracht.
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49. Zowel de verantwoordelijke wijkwerking als de wijkagenten vinden dat deze laatsten
hun bevolking kennen, wat van hen verwacht wordt in hun functie.
50. Er is weinig formele opvolging van het werk dat wordt verricht in het kader van
domiciliëringen. Er wordt benadrukt dat de te nemen maatregelen zoals opgenomen in de
ANG uitgevoerd worden, maar er wordt geen effectieve controle uitgeoefend.
-

Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken

51. Er wordt van de wijkagenten verwacht dat ze hun bevolking kennen. De overheden
van hun kant willen “meer blauw op straat”. De uitvoering van de domicilieonderzoeken
door de wijkagenten beantwoordt aan deze dubbele verwachting.
52. De ontmoete politieambtenaren van het terrein wijzen erop dat de opdracht die ze
vervullen in het kader van de domiciliëringen een impact heeft op andere politietaken
(wapens, alarmen, technopreventie, …).
4.2.5. Medewerkersgericht
-

Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie,
kennis en ondersteuning beschikken

53. Zowel de verantwoordelijke wijkwerking als de wijkagenten verklaren dat er geen
schriftelijke richtlijnen noch dienstnota’s zijn betreffende domiciliëringen waarin
beschreven is op welke manier de controle concreet uitgeoefend moet worden, maar dat
wordt mondeling uiteengezet aan elke nieuwe wijkagent die via mobiliteit in het korps
aankomt: hoeveel keer er moet worden langsgegaan, op welk tijdstip van de dag, … Ter
zake wordt geen interne opleiding verstrekt maar elke nieuwe wijkagent wordt gebrieft
door de oudere collega’s en volgt systematisch de opleiding “wijkagent”, zelfs als hij via
interne mobiliteit bij de wijkwerking beland is. Elke wijkagent mag per referentieperiode
20 weekenduren presteren die hij volledig of gedeeltelijk kan besteden aan de uitvoering
van woonstcontroles.
54. Momenteel worden er geen goede praktijken uitgewisseld maar gezien de nieuwe
structuur die wordt uitgebouwd en de vergaderingen over diverse aspecten van het
wijkwerk, waaronder de domiciliëringen, teneinde in de drie gemeenten op uniforme
wijze te werken, zal dat mogelijk zijn. Soms neemt de verantwoordelijke wijkwerking
daarentegen contact op met andere politiezones om te weten hoe een of ander praktisch
geval opgelost wordt.
55. Er worden geen vergaderingen gehouden voor wijkagenten van de politiezone maar
wel op het niveau van elke wijkdivisie. Voor zover er geen problemen zijn met
betrekking tot de domiciliëringen, wordt hierover zeer weinig gecommuniceerd. Er wordt
geen systematisch overleg georganiseerd met de verantwoordelijken van de diensten
bevolking.
56. Het gebruikelijke uurrooster van de wijkagenten is maximum 8 uur per dag,
beginnend tussen 7.30 en 8.00 uur. Ze kunnen ook een avond per week werken. Ze
menen dat ze meer flexibiliteit zouden moeten hebben, omdat sommige mensen hun
woning al voor 7.30 uur verlaten hebben om te gaan werken.
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-

Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in de
uitvoering van deze opdrachten

57. Er is geen formele interne kwaliteitscontrole van het politiewerk inzake
domiciliëringen. Gelet op het coderingssysteem, de rechtstreekse overmaking van de
vraag tot domiciliëring aan de divisie en dan aan de betrokken wijkagent, waarbij het
advies rechtstreeks wordt teruggestuurd aan de dienst bevolking, met visum maar zonder
controle door een verantwoordelijke, zouden eventuele vertragingen of disfuncties alleen
maar worden vastgesteld ingevolge een tussenkomst van de verantwoordelijke bevolking.
De verantwoordelijke wijkwerking meent echter dat er verantwoordelijk gehandeld
wordt, want er zijn geen klachten.
58. Eventuele inbreuken inzake domiciliëring kunnen worden opgemerkt in het kader van
de effectieve controle die wordt verricht door de wijkagent in het kader van een vraag tot
domiciliëring. Zodra de domiciliëring toegekend is, is het volgens de verantwoordelijke
wijkwerking daarentegen zeer moeilijk om eventuele inbreuken ter zake op te sporen,
tenzij via de uitvoering van kantschriften. Er wordt niet specifiek gevraagd om de
wijkagenten te sensibiliseren, maar dat lijkt niet nodig aangezien ze hun wijk goed
kennen.
59. Er wordt benadrukt dat de wijkagenten systematisch in uniform werken. Om deze
opdracht uit te voeren, zijn ze doorgaans alleen.
60. Het nieuwe huishoudelijk reglement dat wordt opgesteld, zal het aspect
“domiciliëringen” in zich bevatten en als referentiekader ter zake dienen (cf. bijlage 1).
-

Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming zijn
met deze van de organisatie

61. De verantwoordelijke wijkwerking verklaart dat er elke twee maanden in elke divisie
een vergadering “wijkwerking” georganiseerd wordt waarop de eventuele problemen die
zich voordoen worden besproken en informatie wordt uitgewisseld/meegedeeld. Er zijn
nog geen klachten tegen wijkagenten ingediend die verband houden met de uitvoering
van de woonstcontroles. Er is voorzien dat er in de toekomst drie vergaderingen per jaar
zullen worden georganiseerd met alle personeelsleden van de wijkwerking en één
vergadering per maand in elke divisie. De verantwoordelijke wijkwerking is van plan om
in elke divisie langs te gaan om de richtlijn uit te leggen, zodra ze verschenen zal zijn.
5.

CONCLUSIE(S)

62. De noden en verwachtingen geuit door de gemeentelijke overheid, doorgaans via de
dienst bevolking, en door de burger die een adreswijziging vraagt, zijn gekend en er
wordt rekening mee gehouden zowel door de politiehiërarchie als door de wijkagenten.
Aan de afhandelingstermijn en het tijdstip van de woonstcontrole wordt bijzondere
aandacht besteed door de wijkagenten die overgaan tot het onderzoek voorafgaandelijk
aan het formuleren van het politieadvies. De wijkagent kan de onderzoeksmodaliteiten
vrij kiezen, tot tevredenheid van de burgers en de gemeentelijke overheid gelet op de
afwezigheid van klachten en het feit dat de overheid de geformuleerde adviezen bijna
systematisch volgt. Niettemin dient te worden onderstreept dat hoewel de
afhandelingstermijn van een maand stilzwijgend aanvaard is in plaats van de wettelijk
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voorziene acht dagen, deze termijn aanzienlijk langer wordt in verlofperiodes of
ingevolge de onbeschikbaarheid van een wijkagent.
63. Voorafgaandelijk aan het echte onderzoek op het terrein worden sommige controles,
niet systematisch voortgaande op de cijfers opgenomen in bijlage 2, uitgevoerd in de
ANG en het RRN. Op die manier kunnen de eventuele te nemen maatregelen uitgevoerd
worden, maar deze mogen geen invloed hebben op het advies dat wordt uitgebracht
inzake de werkelijke verblijfplaats van de betrokken personen.
64. Het politieonderzoek op het terrein lijkt doordrongen te zijn van de wil om de
controletaak nauwgezet uit te oefenen met maximaal respect voor de privacy. De dag en
het uur van de woonstcontrole worden vaak gekozen afhankelijk van de
beschikbaarheden van de aanvrager, die vermeld worden op het aanvraagformulier,
zonder dat er evenwel afbreuk wordt gedaan aan het onverwachte karakter van de
controle. Welke vertrekken in de woning bekeken worden, is bovendien ingegeven door
de omstandigheden en eventuele twijfels over het werkelijke verblijf, waarbij
slaapkamers en de badkamer slechts uitzonderlijk betreden worden.
65. Het partnerschap tussen de politiezone en de dienst bevolking van de gemeenten
vertaalt zich in punctuele maar rechtstreekse contacten tussen de wijkagenten en de
verantwoordelijke van de dienst wijkwerking. Deze contacten kunnen onder andere
ingegeven zijn door de overschrijding van de redelijke afhandelingstermijn of door een
behoefte aan informatie-uitwisseling, meer bepaald wanneer een negatief advies het
voorwerp uitmaakt van een betwisting door de burger die gestaafd wordt door nieuwe
elementen die een bijkomend politieonderzoek en het formuleren van een nieuw advies
kunnen rechtvaardigen.
66. Het feit dat de domicilieonderzoeken worden uitgevoerd door de wijkagenten wordt
op prijs gesteld zowel op het niveau van de politie als door de gemeenten die, unaniem,
wensen dat deze opdracht toevertrouwd blijft aan de politiediensten. Op die manier
ontmoeten burgers de politie in het kader van een niet-repressieve benadering tijdens
dewelke talrijke informatie wordt uitgewisseld (wapens, alarmen, honden,
technopreventie, rol van de politiediensten en contactgegevens van de politie, …), hetzij
spontaan, hetzij op vraag. De gemeentelijke overheid van haar kant ontvangt een
geobjectiveerd advies van een competent en opgeleid persoon, terwijl de politie de
bevolking op haar grondgebied leert kennen.
6.

BIJLAGEN

67. Bijlage 1: ontwerp van tekst betreffende domiciliëringen voor het huishoudelijk
reglement.
68. Bijlage 2: cijfergegevens.
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BIJLAGE 1
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BIJLAGE 2

Politiezone 5269 - LA MAZERINE
1. GEMEENTEN DIE DE POLITIEZONE VORMEN
La Hulpe
Lasne
Rixensart
2. STEEKPROEF
Samenstelling
De steekproef bestaat uit 125 “gezinnen” gespreid over alle gemeenten waaruit de politiezone
samengesteld is, op basis van de volgende verdeling:
La Hulpe: 25
Lasne: 40-3 (OCMW/Asielcentrum) = 37
Rixensart: 60-5 (OCMW/Asielcentrum) = 55
De selectie werd doorgevoerd op basis van de laatste adreswijzigingen geregistreerd in het
Rijksregister voor 01/04/2012 en naar rato van de bevolking van elke gemeente.
Leeftijdsverdeling
De leeftijdsverdeling van de gezinshoofden waaruit de steekproef samengesteld is, is als
volgt:
Voor de politiezone

14

Voor de gemeente La Hulpe

Voor de gemeente Lasne

15

Voor de gemeente Rixensart

De personen die een aanvraag indienen voor een adreswijziging zijn gemiddeld ouder dan
40 jaar. De mediaan (50-50 van de groep) voor elk van de drie gemeenten is 40 jaar en laat
vermoeden dat deze gemeenten een residentieel karakter hebben.
In Rixensart worden sommige aanvragen echter ingediend door personen jonger dan 30 jaar.
Nationaliteit van de aanvragers
Gemeenten

Nationaliteit
La Hulpe

Totaal

Lasne

Rixensart

Totaal

Frankrijk

2

2

2

6

Groot-Brittannië

1

0

0

1

Groothertogdom Luxemburg

0

0

1

1

Ierland

0

0

1

1

Polen

1

0

1

2

Portugal

1

1

2

4

Roemenië

0

3

1

4

Italië

0

1

1

2

Bosnië-Herzegovina

1

0

0

1

België

18

31

49

98

Kosovo

0

0

1

1

Guinee

0

0

1

1

Tanzania

1

0

0

1

Verenigde Staten

0

1

0

1

Brazilië

0

1

0

1

25

40

60

125
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Index van de domiciliëringen uit de steekproef
Gemeenten
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Totaal

------

21

31

36

88

0002

2

0

0

2

0003

1

0

0

1

001

0

0

1

1

101

0

0

8

8

13

0

0

1

1

201

0

0

3

3

21A

0

0

1

1

301

0

0

1

1

A

0

7

6

13

AB

0

1

0

1

B

0

1

2

3

B203

0

0

1

1

C

1

0

0

1

Totaal

25

40

60

125

3. ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST
Er werden 117 vragenlijsten gestuurd aan de gezinshoofden die een aanvraag tot
adreswijziging hadden ingediend. De gezinshoofden die deel uitmaakten van de steekproef
maar ingeschreven waren op een referentieadres (OCMW) of in een vluchtelingencentrum
werden niet verzocht om de vragenlijst in te vullen.
Er werden 34 ingevulde formulieren teruggestuurd, zijnde 29,1% (het percentage dat
verwacht wordt voor een schriftelijke en anonieme vragenlijst is 30%).
Verdeling van de antwoorden per gemeente
Gemeenten

Aantal

%

% valide

% gecumuleerd

La Hulpe

8

23,5

23,5

23,5

Lasne

8

23,5

23,5

47,1

Rixensart

18

52,9

52,9

100,0

Totaal

34

100,0

100,0
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Verdeling van de antwoorden per postcode
Gemeenten
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Totaal

1310

8

0

0

8

1330

0

0

8

8

1331

0

0

1

1

1332

0

0

9

9

1380

0

8

0

8

8

8

18

34

Totaal

Nationaliteit van de respondenten
Gemeenten

Nationaliteit
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Totaal

België

6

5

17

28

Frankrijk

1

0

0

1

Ierland

0

0

1

1

Roemenië

0

1

0

1

Verenigde

0

1

0

1

Brazilië

0

1

0

1

Tanzania

1

0

0

1

8

8

18

34

Staten

Totaal

Soort woning
Gemeenten
La Hulpe

Totaal

Lasne

Rixensart

Totaal

Huis

3

8

9

20

Appartement - studio

5

0

8

13

Andere

0

0

1

1

8

8

18

34

18

Naam op de deurbel
Soort woning

Gemeenten
La Hulpe

Huis

Naam

Naam

studio

Naam

Totaal

1

5

2

8

neen

2

3

7

12

3

8

9

20

Ja

5

6

11

neen

0

1

1

Blanco

0

1

1

5

8

13

1

1

1

1

Totaal
Andere

Rixensart

Ja

Totaal
Appartement

Lasne

Neen

Totaal

Woonstcontrole door een andere dienst
Gemeenten
La Hulpe
Door andere dienst

Lasne

Rixensart

Totaal

Ja

2

3

3

8

Neen

6

5

15

26

8

8

18

34

Totaal

Naar aanleiding van het onderzoek naar de adreswijziging verklaren 8 gezinshoofden dat
een andere dienst dan de politie zich aangeboden heeft om een controle uit te voeren,
zonder dat kan worden bepaald om welke dienst het ging.
Wijze waarop de politie contact neemt met de aanvrager
Per telefoon
Per mail
Per brief
Per convocatie
Onaangekondigd bezoek
Telefoon + bezoek
Telefoon + convocatie +
bezoek
Convocatie + bezoek

La Hulpe

Lasne

Rixensart
1

7
1

6

15
1
1

De gemeente Lasne deelt aan de aanvrager mee dat de wijkagent zal langskomen om de
vaststellingen te doen, terwijl de gemeente Rixensart verduidelijkt dat de politie binnen de
week een woonstcontrole zal doen.
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Woonstbezoek door een politieambtenaar
Gemeenten
La
Hulpe

Lasne

Rixensart

Totaal

Ja

5

7

15

27

Neen

3

1

0

4

Blanco

0

0

2

2

Meerdere

0

0

1

1

8

8

18

34

antwoorden
Totaal

Aantal politiebezoeken aan de woning
Gemeenten
La Hulpe
Aantal bezoeken

Lasne

Rixensart

Totaal

--

1

1

3

5

0

1

0

1

2

1

4

5

10

19

2

1

2

1

4

3

0

0

1

1

4

1

0

1

2

5 of +

0

0

1

1

8

8

18

34

Totaal

Tijdstip waarop de politie een bezoek bracht aan de woning
Gemeenten
La Hulpe

Totaal

Lasne

Rixensart

Totaal

Ma

2

1

0

3

Di

1

0

0

1

Wo

0

0

1

1

Do

0

1

1

2

Vr

0

1

0

1

Za

2

1

10

13

Neen

1

2

5

8

Blanco

2

2

1

5

8

8

18

34
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Wijze van legitimatie
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Uniform

5

5

12

Dienstkaart

0

0

1

Uniform + kaart

1

1

4

Uniform + andere

0

1

1

Andere:
- Lasne: dienstwagen geparkeerd voor het huis en bij naam voorgesteld.
- Rixensart: zijn voertuig – spontane, beleefde en zeer hartelijke
voorstelling
Kennis van de functie van de politieambtenaar
Gemeenten
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Totaal

Wijkagent

2

2

4

8

Interventie

0

0

1

1

Andere

0

0

1

1

Ik ken die persoon niet

5

5

12

22

Blanco

1

1

0

2

8

8

18

34

Totaal

Kwam de politieambtenaar de woning binnen?
Gemeenten

Kwam de politieambtenaar de woning binnen?
La Hulpe

Totaal

Lasne

Rixensart

Totaal

Ja

6

7

15

28

Neen

2

0

2

4

Weet ik niet meer

0

0

1

1

Blanco

0

1

0

1

8

8

18

34

In 28 van de 34 gevallen is de politieambtenaar in de woning binnen geweest en in 25
gevallen had hij daarvoor de toestemming gevraagd.
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Toestemming voor het bezoek
Gemeenten
La Hulpe

Lasne

Rixensart

Totaal

Ja

6

7

12

25

Neen

0

0

1

1

Weet ik niet meer

0

0

3

3

Blanco

2

1

2

5

8

8

18

34

Totaal

Bezochte vertrekken
La Hulpe
2
0
5
0
0
0
1
0

Keuken
Slaapkamer
Living
Badkamer
Berghok
Hall
Geen
Bureau

Lasne
1
0
4
0
0
2
0
1

Rixensart
5
2
13
1
0
1
1
0

Over het algemeen worden enkel de woonvertrekken bekeken, behalve in Rixensart waar de
slaapkamers en de badkamer punctueel betreden worden.
Gecontroleerde documenten
Huurcontract
Kaart / papier
gemeente
ID-kaart
Geen

La Hulpe
1
0

Lasne
1
1

Rixensart
2
2

2
2

3
1

2
10

Gecontroleerde informatie
Werkgerelateerd
School van de kinderen
Band met
medehuurders
Gekend bij gerecht/
politie
Geen

La Hulpe
1

Lasne
1
1

1

3

Rixensart
3
1

3

9

Geen enkele respondent heeft verklaard dat de politieambtenaren te persoonlijke vragen
stelden.
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Andere formaliteiten ter sprake gebracht door de politieambtenaren
Straffen
Wapenwet
Alarm
Geen

La Hulpe

Lasne

Rixensart

1
7

0
6

0
13

Informatie meegedeeld door de politie
Politiezone
Preventie
Gemeente
Wet inzake honden

La Hulpe
3
3
1
1

Lasne
3
2
2

Rixensart
3
1
7

Woonstcontrole en respect voor de privacy
Gemeenten

Schending van de privacy?
La Hulpe

Totaal

Lasne

Rixensart

Totaal

Neen

8

7

17

32

Blanco

0

1

1

2

8

8

18

34

Drie respondenten menen dat nieuw ingeschreven personen niet door de politie gecontroleerd
hoeven te worden (1 respondent per gemeente).
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4. TEVREDENHEID – PERCEPTIE VAN DE BURGER

Relevantie
Geschiktheid
Gemeenten

Bezoek-

van het

termijn

ogenblik van
bezoek

Duidelijk
heid van
het doel
van het
bezoek

van de

Beleefdheid van
de politieambtenaar

Discretie van

informatie

de politie-

verstrekt

ambtenaar

door de

Politieambtenaar
luistert naar de
verwachtingen

politieambtenaar

La Hulpe Minimum

3

10

10

10

10

5

10

8,50

10,00

10,00

10,00

10,00

8,33

10,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

3

1

2

9

9

5

5

8,14

6,86

8,71

9,86

9,86

8,71

9,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Rixensart Minimum

1

5

1

8

6

1

5

8,71

9,44

9,83

9,33

8,28

9,22

Gemiddelde

Lasne

Gemiddelde

Gemiddelde

Totaal

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

1

1

1

8

6

1

5

8,53

9,39

9,87

9,58

8,39

9,32

10

10

10

10

10

10

Gemiddelde
Maximum

10

5. ANALYSE VAN DE DATABASE VAN HET COMITÉ P
In de database van het Comité P vinden we voor de periode van 2003 tot 2012 geen dossiers
terug met betrekking tot een probleem in verband met een advies inzake domiciliëring.
6. RAADPLEGING ANG - RRN
De gegevens betreffende de raadplegingen in ANG en/of RRN hebben betrekking op de
personen die deel uitmaken van de steekproef en voor wie een politieonderzoek werd verricht
met het oog op het formuleren van een advies in verband met hun werkelijke verblijf, zijnde
117 personen. De raadplegingen in ANG/RRN werden bekeken over een periode van
30 dagen, wat overeenstemt met de gemiddelde termijn waarbinnen het politieadvies
uitgebracht wordt.
Van de 46 personen waarvoor geen raadpleging gebeurde in ANG/RRN of een raadpleging
buiten de termijn van 30 dagen hebben er 35 de Belgische nationaliteit.
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Type
raadpleging
Geen
ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

Aantal personen uit de
steekproef

% uit de steekproef

46

39,3%

22

18,8%

40

34,2%

9

7,7%

117

100%

Er staat nog één niet-permanente maatregel open voor een persoon waarvoor een
raadpleging gebeurde binnen de 30 dagen te rekenen van de datum van indiening van zijn
aanvraag tot adreswijziging.
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BIJLAGE 11/08 - POLITIEZONE NIVELLES-GENAPPE

1.

OPDRACHT

1. Een globaal beeld krijgen van de wijze waarop de politiediensten hun controletaak
voorafgaandelijk aan de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister,
een verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen, uitoefenen.
2.

PROBLEEMSTELLING

2. Er werden verscheidene klachten geregistreerd over de manier waarop de
politiediensten onderzoeken ingevolge een vraag tot domiciliëring hadden gevoerd.
Bijgevolg werd beslist om een toezichtsonderzoek te openen naar de wijze waarop deze
aan de politiediensten toevertrouwde taak concreet uitgeoefend werd in een steekproef
van twaalf politiezones.
3. In eerste instantie werd informatie over de betrokken politiezones ingewonnen via
raadpleging van de korpschefs, een steekproef uit het rijksregister (RRN), de analyse van
gegevens uit de algemene nationale gegevensbank (ANG) en de te nemen maatregelen,
de resultaten van een peiling bij de bevolking en de dossiers vervat in de database van het
Vast Comité P (VCP).
4. In tweede instantie werd een terreinfase georganiseerd, waarin gesprekken
plaatsvonden met de korpschef en/of de coördinator wijkwerking van de politiezone, een
focusgroep van wijkagenten en het hoofd van de bevolkingsdienst van de gemeenten die
tot de politiezone behoren.
5. Daarna werd een ontwerpverslag opgesteld waarin alle informatie, vaststellingen,
resultaten en conclusies verwerkt zijn. Dat verslag werd overgemaakt aan de korpschef
van de politiezone NIVELLES-GENAPPE zodat hij eventuele opmerkingen daaromtrent
kon formuleren. Relevante informatie die ons bezorgd werd, werd in dit verslag
opgenomen.
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3.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

3.1. Gesprek met de korpschef en de verantwoordelijke wijkwerking
6. Op 25 januari 2013 hadden wij een ontmoeting met commissaris (CP) de SELYS
LONGCHAMPS, de verantwoordelijke wijkwerking van het commissariaat van
NIVELLES, en met hoofdcommissaris (HCP) GOSSELIN, directeur welzijn op het
werk, contacten met de pers en intern toezicht. Nadat we hen het voorwerp en de
methodologie van ons onderzoek hadden uiteengezet, legde CP de SELYS
LONGCHAMPS ons uit dat de politiezone zich boven de minimale norm vastgelegd
door de PLP 10 bevond, met name één wijkagent per 4000 inwoners, want in de zone is
er één wijkagent voor zowat 1 700 inwoners, wat betekent dat deze personeelsleden
andere opdrachten vervullen zoals bepaalde ordediensten en overbrenging naar het
gerechtsgebouw.
7. De politiezone beslaat het grondgebied van twee gemeenten, met name NIVELLES
en GENAPPE. Tot voor kort was de CP de verantwoordelijke wijkwerking voor beide
gemeenten, maar ingevolge de terugkeer van een personeelslid werd de functie van
verantwoordelijke wijkwerking in GENAPPE gecreëerd. Nu zijn er dus twee diensten
wijkwerking, één per gemeente, die worden geleid door een commissaris. Naast de
verantwoordelijke CP telt de dienst wijkwerking van NIVELLES 16 wijkagenten (twee
hoofdinspecteurs en 14 inspecteurs), terwijl de dienst wijkwerking van GENAPPE uit
9 leden bestaat (een hoofdinspecteur, adjunct van de verantwoordelijke, en
8 inspecteurs).
8. We hebben met onze twee gesprekspartners een hele reeks domeinen besproken die
verband houden met de problematiek van de domiciliëringen. De antwoorden die hij ons
meegedeeld heeft, worden besproken in punt 4 infra.
3.2. Gesprek met de wijkagenten
9. Op 4 februari 2013 hadden wij een ontmoeting met een focusgroep bestaande uit zes
wijkagenten afkomstig uit de wijkcommissariaten van de twee gemeenten die de
politiezone vormen. Hun meningen en beschouwingen over de problematiek uit ons
onderzoek komen aan bod in punt 4 infra.
3.3. Gesprek met de verantwoordelijken van de dienst bevolking van de gemeenten
die de PZ NIVELLES-GENAPPE vormen
10. Op 22 mei 2013 hadden wij achtereenvolgens een gesprek met de verantwoordelijken
van de dienst bevolking van de gemeenten die de politiezone vormen: mevrouw PATTE
uit NIVELLES en mevrouw GUILMIN uit GENAPPE. Het verslag van deze gesprekken
is opgenomen onder punt 4 infra.
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4.

ANALYSE

4.1. Gegevens voorafgaandelijk aan de terreinfase
11. De cijfergegevens die vergaard werden voorafgaandelijk aan de terreinfase (cf.
paragraaf 3 supra) zijn weergegeven in bijlage 1 bij dit verslag.
4.2. Terreinfase
4.2.1.
-

Overheidsgericht

Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?

12. De verantwoordelijke wijkwerking en de wijkagenten zeggen dat ze de
verwachtingen van hun gemeentelijke overheid kennen, met name dat het onderzoek naar
het werkelijke verblijf op de woonplaats zo snel mogelijk afgerond is. Allen zijn op de
hoogte van de wettelijk vastgelegde termijn van 8 dagen voor de indiening van het
advies, maar ze verklaren eensgezind dat, behoudens uitzonderingen, deze termijn niet
haalbaar is. In beide gemeenten is het algemeen aanvaard dat dit advies wordt ingediend
binnen de termijn van een maand. Na een maand kan de gemeente rappels maken, hetzij
per telefoon, hetzij schriftelijk. Er wordt ook op gewezen dat wanneer een burger meldt
dat zijn domiciliëring dringend dient te gebeuren, deze informatie wordt doorgespeeld
aan de betrokken wijkagent, die dan prioriteit zal geven aan het onderzoek. In de twee
gemeenten wordt de nadruk gelegd op de rechtstreekse contacten tussen de wijkagenten
en de verantwoordelijke van de dienst bevolking, wat talrijke contacten met zich
meebrengt om een of ander punctueel probleem “rechtstreeks” te regelen, meer bepaald
wat de naleving van de termijn van een maand betreft.
13. In elke gemeente wordt, in principe jaarlijks, een vergadering gehouden tussen de
verantwoordelijke van de dienst bevolking van de gemeente en de wijkagenten die op het
grondgebied van die gemeente werkzaam zijn. De wijkagenten worden herinnerd aan
hetgeen van hen verwacht wordt in het kader van de onderzoeken die ze moeten
uitvoeren. Het is tevens de gelegenheid om terug te komen op de voorgeschreven
wettelijke procedures en om een of ander praktisch aspect van het werk aan te snijden.
14. In een van de twee gemeenten haalt de pendeldienst (administratieve dienst die instaat
voor het vervoer van de briefwisseling tussen de stad en de politiezone) driemaal per
week (maandag, woensdag en vrijdag) de vragen tot domiciliëring op, terwijl in de
andere gemeente dat niet gesystematiseerd verloopt. Wanneer het diensthoofd naar de
administratie moet gaan, zowat drie keer per week, neemt hij de adviezen betreffende de
verrichte domiciliëringsonderzoeken mee en haalt hij de nieuwe vragen op. De vragen tot
domiciliëring worden niet gecodeerd bij binnenkomst, enkel het advies wordt
geregistreerd en gekoppeld aan de aanvankelijke vraag. In een van beide gemeenten
worden de personen die een inschrijving vragen nagetrokken in de ANG op het niveau
van het bureau operaties dat overgaat tot codering, teneinde na te gaan of ze gekend zijn
en of er te nemen maatregelen voorgeschreven zijn. Indien de personen geseind zijn en/of
er te nemen maatregelen zijn, wordt deze informatie bij het onderzoeksformulier
gevoegd. Indien, wegens afwezigheid van het lid van het operationeel kader dat de ANGcontroles verricht, deze controles niet konden gebeuren op het niveau van het bureau
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operaties, zullen de wijkagenten deze controle verrichten. Nazicht in andere
gegevensbanken gebeurt veel minder vaak en in geen geval systematisch (wapenregister,
inschrijving voertuig, …). In de andere gemeente zijn het de wijkagenten die, na
inschrijving van de vragen tot onderzoek, de supra vermelde opzoekingen doen, het
onderzoek uitvoeren en dan hun advies overmaken, na inschrijving “out” in het register
van de briefwisseling. Elk commissariaat staat dus zelf in voor zowel de
domiciliëringsonderzoeken als de contacten met de verantwoordelijke van de dienst
bevolking, wat zorgt voor een zekere tijdwinst in de behandeling van de vragen om
advies.
15. Wat de vragen tot domiciliëring bij de OCMW’s betreft, wordt de beslissing in beide
gemeenten rechtstreeks genomen op het niveau van het gemeentebestuur, op basis van
een vraag ingediend door het OCMW vergezeld van een maatschappelijk onderzoek
verricht door de sociale diensten. Bijgevolg wordt aan de wijkagent geen vraag tot
onderzoek gestuurd. In een van de twee gemeenten wordt een afschrift van de beslissing
van het college aan de politie overgemaakt, terwijl in de andere gemeenten geen
informatie voorzien is.
16. De vragen tot domiciliëring in de gevangenis van NIVELLES worden door de
gevangenisdirecteur overgemaakt aan de gemeente, die een advies vraagt aan de
verantwoordelijke wijkagent. Die wijkagent gaat in de gevangenis langs of neemt contact
op met de griffie teneinde er zeker van te zijn dat die persoon er nog altijd opgesloten zit.
Daarna bezorgt hij zijn advies aan de gemeente, met de melding dat de persoon wel
degelijk in de gevangenis verblijft van die tot die datum. Wanneer het advies positief is,
wordt de persoon in de gevangenis ingeschreven.
17. Voor de vragen tot domiciliëring in rusthuizen wordt het advies van de wijkagent
gevraagd in een van beide gemeenten. Bijgevolg biedt de wijkagent zich in het rusthuis
aan en gaat na of de persoon daar aanwezig is, ofwel door die persoon te ontmoeten
ofwel door zich te wenden tot het onthaal van het rusthuis. De ontmoete wijkagenten
wijzen er echter op dat het nazicht in dit specifieke geval telefonisch zou kunnen
gebeuren, maar dat ze dat vermijden omdat één van de opdrachten van wijkagent er
precies in bestaat om zich te laten zien. In de andere gemeente wordt in principe een
klassieke vraag tot onderzoek aan de wijkagent overgemaakt. Soms is bij de vraag tot
domiciliëring evenwel een attest gevoegd van de directeur van het rusthuis waarin de
aanwezigheid van de persoon in het rusthuis bevestigd wordt. In dat geval wordt aan de
wijkagent niets gevraagd.
18. Op het grondgebied van de politiezone is er geen centrum voor asielzoekers. Een
opvanghuis, dat de vorm van een vzw heeft aangenomen, huisvest bepaalde personen die,
hoewel ze daar daadwerkelijk verblijven, er niet gedomicilieerd kunnen worden. In dat
geval start de wijkagent soms een procedure tot inschrijving bij het OCMW op.
19. Soms formuleren wijkagenten voorstellen tot ambtshalve inschrijving of schrapping
op basis van vaststellingen die ze gedaan hebben in het kader van hun wijkwerk. Er
wordt verduidelijkt dat, op vraag van de verantwoordelijke bevolking, alle middelen
worden ingezet om een persoon aan te treffen, alvorens voor te stellen om die persoon
ambtshalve te schrappen. De voorstellen tot ambtshalve schrapping zijn bijgevolg het
laatste redmiddel wanneer iemand niet gevonden kan worden. Wanneer zo’n voorstel
wordt ingediend, wordt tegelijkertijd een proces-verbaal opgesteld en wordt de persoon
ANG-geseind wegens opsporen van de verblijfplaats. Het verslag met het voorstel tot
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ambtshalve schrapping gericht aan de gemeente en het proces-verbaal “bevolking” zijn,
wat het opstellen betreft, op informaticavlak aan elkaar gekoppeld, zodat de werklast niet
toeneemt. De twee ontmoete verantwoordelijken van de dienst bevolking hebben erop
gewezen dat de voorstellen tot ambtshalve inschrijving of schrapping over het algemeen
voldoende gemotiveerd zijn om als dusdanig aan het gemeentebestuur te kunnen worden
voorgelegd. Beiden nemen aan dat, zelfs als de politieambtenaar de controles die hij
verricht heeft niet in zijn verslag verduidelijkt heeft, die controles correct gebeurd zijn.
Het verslag dat, afhankelijk van de betrokken wijkagent, meer of minder gedetailleerd is,
wordt doorgaans voor echt en waar aangenomen. Sinds 2010 kent het aantal processenverbaal “bevolking”, waarmee meestal een voorstel tot schrapping gepaard gaat, een
voortdurende stijging, gaande van 136 in 2010 tot 178 in 2011 en tot 182 in 2012.
20. Naast hun opdracht inzake domicilieonderzoeken zijn de wijkagenten zich bewust
van de politieke wil om politieambtenaren op het terrein aanwezig te zien. De politiezone
is bijgevolg gericht op ‘community policing’, wat een proactieve aanwezigheid op het
terrein inhoudt: scholen, gemeenten, …
-

Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?

21. De overheid heeft geen specifieke vragen in verband met de wijze waarop de
opdracht moet worden uitgevoerd. De verantwoordelijken van de dienst bevolking van de
twee gemeenten verduidelijken niet hoe de wijkagent zijn onderzoek moet voeren want
ze gaan ervan uit dat het zijn verantwoordelijkheid is om te bepalen of iemand werkelijk
verblijft op het aangegeven adres. In geval van twijfel over het werkelijke verblijf duidt
de verantwoordelijke van een van de gemeenten dat aan op het onderzoeksformulier om
er de aandacht van de wijkagent op te vestigen.
22. Alle vragen om advies uitgaande van de gemeenten worden rechtstreeks in ontvangst
genomen door het commissariaat dat in de betrokken gemeente gelegen is en
overhandigd aan de wijkagent. Zodra het onderzoek afgerond is, stelt die wijkagent zijn
advies op en maakt dat over aan de gemeente. In een van de twee commissariaten wordt
het antwoord “out” gecodeerd en worden de verslagen en andere briefwisseling daarna
gearchiveerd in het geïnformatiseerde archiveringssysteem, dat te allen tijde
geraadpleegd kan worden. In het andere commissariaat gebeurt de codering “out” van het
advies niet meer sinds november 2012 omdat de verantwoordelijke van de dienst
bevolking vond dat dit tijdverlies veroorzaakte. Er is geen controle op het uitgebrachte
advies. Wanneer de wijkagent een negatief advies opstelt, voegt hij een motivering toe
met de precieze redenen voor het negatief advies en de uren waarop hij op dat adres is
langsgegaan. Zoals supra vermeld, heeft het gevraagde advies betrekking op het
werkelijke verblijf in de woonst. Soms is bij een positief advies toch een verslag gevoegd
dat handelt over een vastgesteld probleem, bijvoorbeeld de onbewoonbaarheid van de
woning. Het advies is positief voor zover werd vastgesteld dat de betrokkene werkelijk
op dat adres verblijft, maar, op basis van elementen die onder de aandacht worden
gebracht in het bijgevoegde verslag, komt het de gemeente toe om de eindbeslissing te
nemen over de toekenning van de tijdelijke of definitieve inschrijving.
23. De meeste wijkagenten vinden het belangrijk om de persoon die een inschrijving op
een adres vraagt te ontmoeten, alvorens een positief advies uit te brengen. Men is het er
echter over eens dat, middels een gemotiveerd advies dat afdoende elementen bevat met
betrekking tot het werkelijke verblijf, een persoon ingeschreven kan worden zonder dat
zijn wijkagent hem ontmoet heeft.
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-

Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?

24. Het partnerschap met de ad-hocdiensten van de gemeente is een feit. De jaarlijkse
ontmoeting tussen de verantwoordelijke van de dienst bevolking van elke gemeente en
“zijn” wijkagenten is daar een goed voorbeeld van. Deze vergadering is de ideale
gelegenheid om terug te komen op eventuele problemen die zich hebben voorgedaan
tijdens specifieke onderzoeken gevoerd in het afgelopen jaar maar ook om bepaalde
procedures in herinnering te brengen en de nadruk te leggen op de termijnen die gelden
voor het indienen van de adviezen.
25. De ontmoete politieambtenaren wezen erop dat de gemeenten geen systematische
feedback geven over het gevolg dat wordt gegeven aan de uitgebrachte adviezen, en
voegden eraan toe dat de wijkagenten dat ook niet vragen. Ze menen dat elk zijn werk
doet: de wijkagent maakt een advies over aan de dienst bevolking van de gemeente, die
beslissingsbevoegdheid heeft. De adviezen zouden niettemin zeer vaak gevolgd worden.
De verantwoordelijken van de diensten bevolking bevestigen dat er geen feedback is over
de adviezen maar benadrukken dat de adviezen systematisch gevolgd worden. Ze baseren
zich hiervoor op het feit dat de wijkagent zijn onderzoek gevoerd heeft en op grond
daarvan een advies heeft uitgebracht en dat het niet aan hen is om dat advies in twijfel te
trekken. In geval van betwisting of twijfel laten ze de wijkagent nog een of ander aspect
onderzoeken, zodat hij ingelicht is over de twistgevallen. Deze werkwijze impliceert de
facto een onrechtstreekse feedback over de beslissingen die in fine genomen worden. Een
van de twee gemeenten stuurt een afschrift van de beslissingen die het gemeentebestuur
genomen heeft ingevolge de voorstellen tot ambtshalve schrapping aan de politie.
-

Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover
feedback vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig

26. Uit de vaststelling dat de overheid zeer weinig klachten uit over de uitvoering van
deze opdracht door de wijkagenten leidt de verantwoordelijke wijkwerking af dat de
bestuurlijke overheid tevreden is over de manier waarop de wijkagenten deze opdracht
uitvoeren. Hij geeft toe dat de verantwoordelijke van de dienst bevolking van een
gemeente soms graag zou hebben dat het onderzoek sneller wordt uitgevoerd. De
verantwoordelijken van de diensten bevolking, van hun kant, bevestigen dat de
tevredenheid over het politiewerk groot is en dat de dienst van de wijkagenten goed
functioneert. Wanneer er zieken zijn of iemand met verlof is, is de termijn waarbinnen
het advies wordt ingediend soms wat langer, maar in dringende of specifieke gevallen
volstaat een telefoontje aan de verantwoordelijke of de wijkagent om hem de stand van
zaken te schetsen zodat het onderzoek sneller kan worden afgerond. De korpschef heeft
in dit opzicht verduidelijkt dat in geval van langdurige vrijstelling of groot verlof, dankzij
het systeem van plaatsvervanging tussen de wijkagenten lange wachttijden voor de
domiciliëringen vermeden kunnen worden, aangezien dit werk vrij gemakkelijk door de
collega’s kan worden overgenomen.
4.2.2.
-

Burgergericht

De noden en verwachtingen kennen van de burger

27. De noden en verwachtingen van de burger zijn gemakkelijk te bepalen, met name dat
het onderzoek zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. De tevredenheid hierover hangt
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bijgevolg rechtstreeks af van de termijn waarbinnen het advies wordt uitgebracht en de
beslissing wordt genomen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de tijdstippen
waarop men langsgaat voor de controle om zich aan te passen aan de bevolking, meer
bepaald door ervoor te zorgen dat de wijkagent ’s avonds of in het weekend langsgaat
wanneer dat nodig blijkt. Sommige vragen om onderzoek voorzien in de mogelijkheid
om tijdsintervallen aan te duiden waarin men wenst dat de wijkagent langskomt. Soms
wordt ook een gsm-nummer genoteerd waarop de aanvrager gecontacteerd kan worden.
Deze gegevens zijn slechts indicatief en veronderstellen in geen geval dat er een afspraak
wordt gemaakt voor de controle. Soms leidt dit tot enig onbegrip bij de burger wanneer
de wijkagent op een willekeurig gekozen tijdstip langskomt, buiten de aangeduide
tijdsintervallen. De tevredenheidsgraad van de burgers over de termijn en het tijdstip van
het politiebezoek is vrij hoog en schommelt doorgaans tussen 75 en 80%.
28. In een van de gemeenten krijgt de burger, op het ogenblik dat hij zijn inschrijving
vraagt, een visitekaartje van de wijkagent waarop diens contactgegevens staan,
waaronder het nummer van zijn dienst-gsm.
29. De verantwoordelijke wijkwerking meent dat dit eerste contact van de wijkagent met
een potentiële, nieuwe inwoner vaak zeer positief is, maar dat dit ook kan leiden tot een
politionele reactie van een heel andere aard, die negatief is voor de burger. Hij haalt
voorbeelden aan van processen-verbaal die kunnen worden opgesteld omdat er een
minderjarige in gevaar verkeert of voor een voertuig zonder geldig keuringsbewijs, op
basis van vaststellingen gedaan tijdens het domicilieonderzoek.
-

Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende informatie
of diensten te verstrekken

30. De verantwoordelijke wijkwerking verklaart dat een van de gemeenten periodiek een
ontvangstplechtigheid organiseert voor de nieuwe inwoners, waarbij een koffertje wordt
overhandigd met daarin een hele reeks nuttige documenten in verband met de gemeente
en de politie. Het gedeelte “politie” wordt samengesteld door de politiezone en omvat
heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit gezegd zijnde, worden punctuele
problemen in die gemeente behandeld door de wijkagenten tijdens
domicilieonderzoeken, ambtshalve of op vraag van burgers, inzake wapens,
technopreventie, aangifte van nieuwe gezelschapsdieren. Aangezien de voornaamste
informatie er door de gemeente wordt geleverd, houdt de bijkomende informatie die in de
andere gemeente wordt verstrekt enkel verband met technopreventie. De burgers tonen
zich bovendien tevreden over de informatie die ze krijgen wanneer de wijkagent
langskomt en kennen er een gemiddelde score van 83% aan toe.
-

De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke
termijn uitvoeren

31. De ontmoete wijkagenten geven toe dat er evenveel werkwijzen zijn als er
wijkagenten zijn. Zeer zelden weigeren personen de toegang tot de woning. Indien dit
wel het geval zou zijn, zou aan de ontmoete persoon uitgelegd worden dat er bij gebrek
aan vaststelling omtrent het werkelijke verblijf op dat adres een negatief advies zou
moeten worden uitgebracht. In geen geval gaan de wijkagenten met geweld naar binnen
in een woning in het kader van een domicilieonderzoek.
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32. De controle is effectief voor zover er moet worden vastgesteld dat de persoon
daadwerkelijk verblijft op de plaats waar hij vraagt om te worden ingeschreven. De aard
van de controle hangt af van de situatie en het is algemeen aanvaard dat hoe verdachter
de situatie is, hoe grondiger de controle is, dit kan zelfs gaan tot het openen van kasten en
koelkast. Lezing van de antwoorden die de burgers hebben gegeven op de hen gestuurde
vragenlijst bevestigen dit. De slaapkamers (bezochte vertrekken bij 12% van de
respondenten) en de badkamer (bezocht bij 3% van de respondenten) worden minder
vaak gecontroleerd door de wijkagent dan de living (bezocht bij 44% van de
respondenten) en de keuken (bezocht bij 24% van de respondenten).
33. Zoals supra vermeld, vinden sommige ontmoete wijkagenten het beter maar niet
absoluut noodzakelijk om de personen die hun domiciliëring vragen te ontmoeten, wat,
mits motivering, aanvaard wordt door zowel de verantwoordelijke wijkwerking van de
politie als de verantwoordelijke van de dienst bevolking van de gemeente. 75% van de
bevraagde burgers verklaart effectief de wijkagent te hebben ontmoet in het kader van de
procedure voor adreswijziging. Wanneer de persoon ontmoet wordt, vragen sommige
wijkagenten zijn identiteitskaart om hem te identificeren, maar dat gebeurt niet
systematisch. Wanneer ze geconfronteerd worden met een persoon die geen Frans
spreekt, slagen ze er altijd in om zich verstaanbaar te maken, indien nodig door de vraag
tot domiciliëring voor te leggen. Het maximum wordt gedaan opdat de wijkagenten de
aanvragers zouden kunnen bereiken wanneer ze dat nodig achten: op het
aanvraagformulier wordt het gsm-nummer van de burger genoteerd, zodat de wijkagent,
indien nodig, na een aantal keer tevergeefs te zijn langsgegaan, de persoon kan bereiken.
Het is tevens mogelijk om, ter informatie, de tijdstippen van de week aan te duiden
waarop de kans dat de burger thuis is het grootst is. De aanvragers worden er evenwel op
gewezen dat de informatie betreffende hun uren van aanwezigheid in de woning alsook
de contactnummers (gsm of telefoon) in geen geval bindend is voor de wijkagent.
34. In het kader van vragen tot domiciliëring op een adres waar al iemand ingeschreven
is, hecht een van de twee gemeenten zeer veel belang aan het informeren van de reeds
ingeschreven persoon. Bijgevolg is voorzien dat een document gevoegd wordt bij het
onderzoeksverslag van de wijkagent, waarop de reeds ingeschreven persoon tekent “voor
kennisname” en niet “voor akkoord”, waardoor er uitdrukkelijk wordt gesteld dat die
persoon werkelijk ingelicht is over het feit dat een vraag tot domiciliëring op zijn adres
ingediend werd. In de andere gemeente wordt de huurovereenkomst of het akkoord van
de ouders wanneer een kind weer in het ouderlijk huis gaat wonen bij de vraag tot
onderzoek gevoegd.
-

Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door
indien mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen

35. Er wordt geen feedback gevraagd aan de burger, maar bij gebrek aan klachten over de
uitvoering van de domicilieonderzoeken, wordt geoordeeld dat de burgers tevreden zijn
over het politiewerk dat ter zake wordt verricht.
36. De verantwoordelijke van de dienst intern toezicht en de ontmoete wijkagenten
herinneren zich geen grieven of klachten over de wijze waarop een domicilieonderzoek
verricht werd. Een specifieke situatie diende echter nader toegelicht te worden met
betrekking tot het tijdstip waarop de controle uitgevoerd werd: een persoon die verblijft
in een van de gemeenten van de politiezone en er zijn domiciliëring had gevraagd, werkte
als zelfstandige in de hoofdstad. Aangezien het werkelijke verblijf onmogelijk overdag
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kon worden vastgesteld, werd de controle uitgevoerd om 1 uur ’s ochtends door een
interventieploeg.
37. De specifieke situatie van huizen in aanbouw werd in een van de twee gemeenten
aangekaart. Soms vragen de eigenaars van die huizen hun domiciliëring voortijdig aan,
om allerlei redenen, zoals de inschrijving van de kinderen in een school. De wijkagent
wordt in geen geval in moeilijkheden gebracht voor zover er niet van hem wordt
verwacht dat hij zich uitspreekt of een standpunt inneemt: hij dient een omstandig verslag
in waarin de situatie beschreven wordt. Meestal wordt dan vermeld dat, ook al is er geen
twijfel over de toekomstige verhuizing, de persoon nog niet daadwerkelijk in het huis in
aanbouw verblijft en het is op het niveau van de gemeente dat de eindbeslissing wordt
genomen.
4.2.3.
-

Samenlevingsgericht

Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken

38. Volgens de verantwoordelijke wijkwerking moet het uitbrengen van advies in het
kader van vragen tot domiciliëring, hoewel dit een louter administratieve taak is, een
opdracht voor de politiediensten blijven want, als eerste contact met een inwoner, stelt ze
de wijkagent in staat om die persoon te ontmoeten en bijgevolg zijn bevolking te leren
kennen. Zelfs indien de controle door gemeentepersoneel zou kunnen worden verricht,
dan nog is het belangrijk dat de wijkagent weet wie er zich in zijn wijk vestigt, a fortiori
als de persoon ANG-gekend is.
39. De wijkagenten voegen eraan toe dat dit eerste contact met de bevolking een goede
binnenkomer is, temeer daar de burger dan te maken heeft met een niet-repressieve
politie. Dit biedt de wijkagenten de mogelijkheid om de vertrouwenssfeer binnen te gaan
en, volgens hen, zal daar altijd iets van blijven hangen. Op die manier kunnen ze ook
bijzondere situaties opmerken en die vervolgens regelen.
40. De verantwoordelijken van de diensten bevolking bevestigen de noodzaak, volgens
hen, om deze onderzoeken door politieambtenaren te laten uitvoeren. Ze zijn immers
opgeleid en uitgerust. Bovendien moeten ze hun bevolking kennen en
domicilieonderzoeken dragen daartoe bij.
-

Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde gemeente

41. De ontmoete wijkagenten vinden dat de controles gelijkvormig zijn op het
grondgebied van de politiezone. Eventuele verschillen hebben te maken met
politieambtenaren en hun werkwijze en niet met het feit dat het verschillende gemeenten
zijn. Ze ervaren het gebrek aan richtlijnen niet als een gemis. Ook al is de vorm
verschillend, de grondslagen en de resultaten zijn identiek en dat is, volgens hen, het
belangrijkste.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze
en met respect voor de waarden en normen

42. Hoewel geen enkele dienstnota of interne richtlijn voorschrijft welke houding de
wijkagent moet aannemen wanneer hij geconfronteerd wordt met een belangenconflict,
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meer bepaald in het kader van een controle van werkelijke verblijfplaats, wordt eraan
herinnerd dat de wijkagent binnen een team werkt en dat hij dus een beroep kan doen op
een collega of de verantwoordelijke wijkwerking wanneer hij geconfronteerd wordt met
een problematische situatie.
43. De wijkagenten zeggen dat ze deze opdracht willen vervullen vanuit een geest van
dienstverlening aan de bevolking. In de mate van het mogelijke en voor zover dat de
controle niet vertekent, kunnen de wijkagenten, gezien hun variabele werktijden,
rekening houden met de tijdsintervallen die de aanvrager aangeduid heeft op zijn vraag
om inschrijving.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader

44. De verantwoordelijke wijkwerking meent dat het huidig wettelijk kader geen
beperkingen oplegt inzake woonstcontrole. Het advies dat de wijkagent moet uitbrengen,
heeft betrekking op het werkelijke verblijf in de woonst en kan gebaseerd zijn op
allerhande verificaties.
45. De wijkagenten zijn van mening dat het wettelijk kader volstaat: de nuttige en nodige
controles kunnen worden verricht. Ze zien op het eerste gezicht niet wat hen meer zou
kunnen worden toegekend op het vlak van middelen om het daadwerkelijke verblijf in
een woning na te gaan, zonder risico op uitspattingen te lopen.
46. De verantwoordelijke wijkwerking herinnert zich geen situaties waarin leden van de
politiedienst zelf niet in orde zouden zijn geweest met hun domiciliëring. Bij zijn weten
zijn er ook geen valse adviezen uitgebracht. Hij verduidelijkt dat in geval van ambigue
situaties, zij daar onderling over praten.
4.2.4.
-

Resultaatgericht

Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?

47. De adviezen worden ingediend binnen de termijnen gewenst door de gemeentelijke
overheid. Bij gebrek aan klachten en/of rappels ter zake is de verantwoordelijke
wijkwerking van oordeel dat deze overheid tevreden is over de uitvoering van de
gevraagde opdracht.
48. Zowel de verantwoordelijke wijkwerking als de wijkagenten vinden dat deze laatsten
hun bevolking kennen, wat van hen verwacht wordt in hun functie.
49. De tijd die de wijkagenten besteden aan de domicilieonderzoeken wordt niet
gekwantificeerd. Bijgevolg kunnen daaromtrent geen cijfers worden meegedeeld.
-

Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken

50. Van de wijkagenten wordt verwacht dat ze hun bevolking kennen en de overheden
wensen dat de politie aanwezig is op het terrein. De uitvoering van de
domicilieonderzoeken door de wijkagenten lost die dubbele verwachting in.
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51. De ontmoete politieambtenaren aanwezig op het terrein wijzen erop dat de opdracht
die ze vervullen in het kader van de domiciliëringen een impact heeft op andere
politietaken (wapens, aangifte gezelschapsdieren, technopreventie, …). De korpschef
wenste in dit verband te verduidelijken dat de domicilieonderzoeken gevolgen hadden
voor andere politietaken, onder meer technopreventie maar ook en vooral de opvolging
van de ANG-seiningen. Daar ieder persoon die een domiciliëring aanvraagt in de ANG
wordt gecontroleerd, kan de wijkagent ingaan op eventuele seiningen.
4.2.5.
-

Medewerkersgericht

Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie,
kennis en ondersteuning beschikken

52. Zowel de verantwoordelijke wijkwerking als de wijkagenten benadrukken dat er geen
schriftelijke richtlijnen noch dienstnota’s zijn inzake domiciliëringen die beschrijven op
welke wijze de controle concreet dient te gebeuren, maar elke nieuwe wijkagent wordt
“gecoacht” door de oudere collega’s. Alle wijkagenten hebben in principe de opleiding
“wijkagent” gevolgd en zijn opgeleid inzake technopreventie, op zijn minst in één
gemeente. Een actieplan voorziet trouwens dat alle nieuwe inwoners in de gemeente een
documentatiemap krijgen waarin ze bewust gemaakt worden van woningdiefstallen. In
een van de gemeenten ontmoet de verantwoordelijke van de dienst bevolking de nieuwe
wijkagenten om hen de basis van hun werk uiteen te zetten en te zeggen wat ze van hen
verwacht.
53. De wijkagenten hebben een glijdend uurrooster: tijdens de week kunnen ze prestaties
leveren tussen 07.00 en 21.00 uur, maximum 6 avonden per referentieperiode en
maximum 20 weekenduren per referentieperiode, waarvan 14 in het kader van hun
wijkwerking.
-

Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in de
uitvoering van deze opdrachten

54. Er is geen formele interne controle op de kwaliteit van het politiewerk inzake
domiciliëring. Nadat ze gecodeerd is, wordt elke vraag om domiciliëring bezorgd aan de
wijkagent die, zodra het onderzoek afgerond is en na “out” te hebben gecodeerd, de
vraag terugstuurt aan de dienst bevolking, zonder dat er een formele controle is op de
inhoud van zijn onderzoek. De verantwoordelijke wijkwerking meent echter dat, gelet op
de afwezigheid van klachten, er verantwoordelijk wordt gehandeld.
55. Er wordt op gewezen dat de wijkagenten, in het kader van hun taken inzake
wijkwerking, systematisch en in uniform werken, zonder kogelwerend vest. Ze dragen
hun naamplaatje. Over het algemeen voeren ze hun opdrachten alleen uit, behoudens
uitzondering opgelegd door hun diensthoofd, bijvoorbeeld in geval van verhoor in de
gevangenis. Ze beschikken ook over een dienst-gsm, een voertuig en een e-mailadres.
56. In de twee diensten wijkwerking vormen de wijkagenten een tandem per wijk, zijnde
een titelvoerende wijkagent en een plaatsvervanger, waarbij de plaatsvervanger de
titelvoerende agent vervangt in geval van afwezigheid. Indien de twee leden van het duo
afwezig zijn, behandelt de verantwoordelijke wijkwerking de stukken op zijn niveau.

11

-

Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming zijn
met deze van de organisatie

57. Eenmaal per week wordt in elke wijkdienst een wijkvergadering georganiseerd voor
de wijkagenten van de gemeente, terwijl maandelijks een vergadering voor de
wijkagenten van de twee gemeenten wordt gehouden. Deze vergaderingen zijn bedoeld
om informatie mee te delen over alle domeinen van de wijkwerking, zo ook inzake
domiciliëring. Naast deze vergaderingen tussen politieambtenaren, organiseert elke
verantwoordelijke van de dienst bevolking, zoals supra beschreven, een jaarlijkse
vergadering met “zijn” wijkagenten.
5.

CONCLUSIE(S)

58. Zowel de politiehiërarchie als de wijkagenten kennen de behoeften en verwachtingen
die worden geuit door de gemeentelijke overheid, via de dienst bevolking, enerzijds, en
door de burgers die een adreswijziging aanvragen, anderzijds, en houden er rekening
mee. Zo proberen de wijkagenten hun advies over het werkelijke verblijf zo snel
mogelijk in te dienen door ernaar te streven om de aanvragers zo snel mogelijk te
ontmoeten, gelet op hun beschikbaarheid. Hoewel de wijkagent vrij de
onderzoeksmodaliteiten kan bepalen, verkiest hij het rechtstreeks contact met de
aanvrager, tot tevredenheid van de burgers en de lokale overheid gelet op de afwezigheid
van klachten en het feit dat de overheid de uitgebrachte adviezen haast systematisch
volgt. Toch moet worden onderstreept dat, hoewel stilzwijgend aanvaard is dat de
afhandelingstermijn een maand bedraagt in plaats van de wettelijk voorziene termijn van
8 dagen, deze termijn aanzienlijk langer wordt tijdens verlofperiodes of in geval van
onbeschikbaarheid van een wijkagent.
59. Voorafgaandelijk aan de terreinfase worden controles uitgevoerd in de ANG, maar
niet systematisch gelet op de cijfers die ons werden meegedeeld. Op die manier kunnen
de eventuele te nemen maatregelen ten uitvoer worden gelegd, zonder dat dit het advies
betreffende het werkelijke verblijf van de betrokken personen beïnvloedt.
60. Het politieonderzoek op het terrein bestaat erin de controletaak nauwgezet te
vervullen met maximaal respect voor de privacy. In de mate van het mogelijke wordt de
woonstcontrole verricht in functie van de beschikbaarheden die de aanvrager eventueel
heeft aangegeven, waarbij uiteraard geen afbreuk wordt gedaan aan het onverwachte
karakter van de controle. Welke kamers in de woning bezocht worden, is bovendien
afhankelijk van de omstandigheden en de eventuele twijfels omtrent het werkelijke
verblijf, waarbij de woonvertrekken vaker bekeken worden dan de slaapkamers en de
badkamer.
61. Het partnerschap tussen de politiezone en de dienst bevolking van de gemeenten is
reëel en komt tot uiting in punctuele maar rechtstreekse contacten tussen de wijkagenten
en de verantwoordelijke van de dienst bevolking, maar ook in een jaarlijkse vergadering
tijdens dewelke de verwachtingen van de gemeenten in herinnering worden gebracht en
specifieke situaties worden aangesneden. Deze contacten, die hoofdzakelijk
herinneringen inhouden, kunnen onder andere ingegeven zijn door de overschrijding van
de redelijke afhandelingstermijn of door een behoefte aan bijkomende informatie, die
soms verband houdt met een betwisting van een burger die, na een negatief advies te
hebben gekregen, nieuwe elementen heeft aangebracht die een bijkomend
politieonderzoek en het formuleren van een nieuw advies rechtvaardigen.
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62. Dat de domicilieonderzoeken door de wijkagenten worden uitgevoerd, wordt zowel
door de politie als door de gemeenten op prijs gesteld. De gemeenten wensen eensgezind
dat deze opdracht toevertrouwd blijft aan de politiediensten. Deze taak blijkt haar nut te
bewijzen, zonder afbreuk te doen aan de uitvoering van andere politieopdrachten en
zonder ervaren te worden als een te grote werklast, wel integendeel, ze wordt als een
troef beschouwd. Op die manier ontmoeten burgers de politie in het kader van een nietrepressieve benadering waarbij heel wat informatie wordt uitgewisseld (wapens,
gezelschapsdieren, technopreventie, diefstallen, rol van de politiediensten en
contactgegevens van de politie, …), hetzij spontaan, hetzij op vraag. De gemeentelijke
overheid van haar kant ontvangt een geobjectiveerd advies van een competent en
opgeleid persoon, terwijl de politie de bevolking op haar grondgebied leert kennen.
6.

BIJLAGE

63. Bijlage 1: cijfergegevens.
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BIJLAGE 1

Politiezone 5267 – Nivelles-Genappe
1. GEMEENTEN DIE DE POLITIEZONE VORMEN
Nivelles
Genappe
2. STEEKPROEF
Samenstelling
De steekproef bestaat uit 125 “gezinnen” gespreid over alle gemeenten waaruit de politiezone
samengesteld is, op basis van de volgende verdeling:
Nivelles: 85 – 6 (OCMW) = 79
Genappe: 40 – 1 (OCMW) = 39
De selectie werd doorgevoerd op basis van de laatste adreswijzigingen die waren
geregistreerd in het Rijksregister voor 12/03/2012 en naar rato van de bevolking van elke
gemeente.
Leeftijdsverdeling
De leeftijdsverdeling van de gezinshoofden waaruit de steekproef samengesteld is, is als
volgt:
Voor de politiezone
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36 jaar is de gemiddelde leeftijd van de burgers die een vraag tot domiciliëring indienen in de
gemeenten die de politiezone 5267 vormen. Er wordt een lichte stijging waargenomen in het
aantal aanvragen tot domiciliëring ingediend door personen ouder dan 55 jaar.
Voor de gemeente Nivelles

Voor de gemeente Genappe
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Nationaliteit van de aanvragers
Gemeenten
Genappe

Nivelles

Totaal

Frankrijk

1

3

4

Luxemburg

0

1

1

Polen

0

1

1

Portugal

1

0

1

Roemenië

0

3

3

Zweden

0

1

1

Italië

1

1

2

Macedonië

0

1

1

37

69

106

India

0

1

1

Turkije

0

1

1

Ivoorkust

0

1

1

Marokko

0

1

1

Tunesië

0

1

1

40

85

125

België

Totaal

Index van de domiciliëringen uit de steekproef
Genappe: 14 van de 40 adressen zijn voorzien van een index.
Nivelles: 58 van de 85 adressen zijn voorzien van een index.
3. ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST
Van de 125 namen waaruit de steekproef opgebouwd was, hebben er 118 een vragenlijst
gekregen.
Er werden 34 ingevulde vragenlijsten teruggestuurd, zijnde 28,8% (dit ligt onder het
gemiddelde van de antwoordrespons die verwacht kan worden van een bevraging per post. 30
antwoorden kunnen echter volstaan om beschrijvingen tot stand te brengen).
Verdeling van de antwoorden per gemeente
Aantal

%

% valide

% gecumuleerd

Genappe

15

44,1

44,1

44,1

Nivelles

19

55,9

55,9

100,0

Totaal

34

100,0

100,0

Genappe: 15 op 39, of een antwoordrespons van 38%
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Nivelles: 19 op 79, of een antwoordrespons van 24%

Verdeling van de antwoorden per postcode
Aantal

64.

%

% valide

% gecumuleerd

1400 (Niv)

19

55,9

55,9

55,9

1470 (Gen)

7

20,6

20,6

76,5

1471 (Gen)

1

2,9

2,9

79,4

1472 (Gen)

2

5,9

5,9

85,3

1473 (Gen)

1

2,9

2,9

88,2

1474 (Gen)

1

2,9

2,9

91,2

1476 (Gen)

3

8,8

8,8

100,0

34

100,0

100,0

Totaal

Nationaliteit van de respondenten
Gemeenten
Genappe
België

Nivelles

Totaal

13

14

27

Frankrijk

0

2

2

Zweden

0

1

1

Tunesië

0

1

1

Canada

1

0

1

Ivoorkust

0

1

1

Portugal

1

0

1

15

19

34

Totaal

Soort woning
Gemeenten
Genappe
Huis

Totaal

Nivelles

Totaal

11

5

16

Appartement

3

13

16

Kamer

1

1

2

15

19

34

In Genappe hebben de respondenten voornamelijk gevraagd om ingeschreven te worden in
huizen (73%).

17

In Nivelles hebben de meeste vragen tot inschrijving betrekking op appartementen (68%).
Naam op de deurbel
Gemeenten
Genappe

Nivelles

Totaal

Ja

8

15

23

Neen

7

4

11

15

19

34

Totaal

In Genappe verklaart 53% van de respondenten dat ze hun naam op de bel van hun woning
hebben aangebracht, tegenover 79% in Nivelles.
Woonstcontrole door een andere dienst
Gemeenten
Genappe
Ja
Neen
Totaal

Nivelles

Totaal

3

3

6

12

16

28

15

19

34

Naar aanleiding van het onderzoek naar de adreswijziging verklaren 6 gezinshoofden dat
een andere dienst dan de politie zich aangeboden heeft om een controle uit te voeren.
Wijze waarop de politie contact neemt met de aanvrager
Genappe
Per telefoon
Per brief
Onaangekondigd
bezoek
Brief + bezoek
Convocatie

Nivelles
1
1
11

3
1
11

0
0

1
3

22 respondenten verklaren dat het eerste contact met de politie in het kader van de
domiciliëringsprocedure onaangekondigd was.
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Woonstbezoek door een politieambtenaar
Gemeenten
Genappe
Ja

Totaal

11

17

28

4

2

6

15

19

34

Neen
Totaal

Nivelles

6 van de 34 respondenten (18%) verklaren dat ze geen bezoek van de politie hebben
gekregen in het kader van de domiciliëringsprocedure.
Aantal politiebezoeken aan de woning
Gemeenten
Genappe

Nivelles

Totaal

4

0

4

0

1

1

2

1

9

9

18

2

1

6

7

0

1

1

3

0

1

1

5

0

1

1

15

19

34

2

of 3

Totaal

In Genappe wordt 60% van de adviezen uitgebracht na een bezoek aan de woning, in
Nivelles is dat het geval voor 47% van de adviezen.
Tijdstip waarop de politie een bezoek bracht aan de woning
Gemeenten
Genappe
3

Nivelles

Totaal

Ma

0

1

1

Di

0

2

2

Wo

1

1

2

Do

2

0

2

Vr

0

1

1

Za

3

3

6

5

9

14

Blanco

4

1

5

Meerdere antwoorden

0

1

1

15

19

34

Ik weet het niet meer

Totaal

19

Wijze van legitimatie
Genappe

Nivelles

Uniform

8

8

Dienstkaart

2

2

Uniform + kaart

1

2

Uniform + andere

0

2

4
Andere:
-

Genappe: aan de hand van zijn uniform, wagen, document van de
gemeente, convocatie, briefje in de brievenbus.
Nivelles: wijkagent, die dat meldde aan de parlofoon/ videofoon, die zich
mondeling voorstelde, die zijn dienstkaart toonde.

Kennis van de functie van de politieambtenaar

5

Genappe

Nivelles

Wijkagent

2

3

Ik ken die persoon niet

11

14

Totaal

Kwam de politieambtenaar de woning binnen?
Gemeenten
Genappe
Ja

Totaal

Nivelles

Totaal

11

13

24

Neen

2

5

7

Ik weet het niet meer

1

0

1

Blanco

1

1

2

15

19

34

7 personen (2 in Genappe en 5 in Nivelles) hebben geantwoord dat de politieambtenaar niet
in de woning is binnen geweest.
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Toestemming voor het bezoek
Gemeenten
Genappe

Nivelles

Totaal

Ja

9

12

21

Neen

2

0

2

Ik weet het niet meer

2

3

5

Blanco

2

4

6

15

19

34

Totaal

Twee respondenten uit Genappe verklaren dat de politieambtenaar niet eerst de toestemming
heeft gevraagd alvorens de woning te betreden.
Bezochte vertrekken

Keuken
Slaapkamer
Living
Badkamer
Hall
Geen

Genappe
4
3
7
1
3
2

Nivelles
4
1
8
0
2
6

De vaakst bezochte vertrekken zijn de hall (15%), de living (44%) en de keuken (24%). De
badkamer werd slechts één keer betreden (3%), terwijl de slaapkamers in 4 woningen bekeken
werden (12%).
Twee personen uit Genappe zeggen dat de politieambtenaren in de kasten hebben gekeken.
Een respondente verklaart dat de politieambtenaar alle vertrekken betreden heeft en in de
kasten gekeken heeft.
Gecontroleerde documenten
Genappe
Huurcontract
ID-kaart
Geen

Nivelles
0
4
7

3
3
10

We stellen vast dat de identiteitskaart weinig gevraagd wordt, terwijl doorgaans
verondersteld wordt dat de wijkagent de nieuwe bewoners bij het eerste bezoek niet kent.
Gecontroleerde informatie
Genappe
Werkgerelateerd
Band met medehuurders
Gekend bij gerecht/politie
Geen
Gsm-nummer

Nivelles
1
0
0
6
0

2
1
1
10
1

21

Geen enkele respondent verklaart te persoonlijke vragen te hebben moeten beantwoorden. Ze
wijzen erop dat de controles hun privacy niet schaden.
Andere formaliteiten ter sprake gebracht door de politieambtenaren
Genappe
Straffen
Wapenwet
Aangifte van de hond
NEEN

Nivelles
0
0
1
10

0
3
0
11

Informatie meegedeeld door de politie
Genappe
Politiezone
Inbraakpreventie
Gemeente
NEEN

Nivelles
7
3
4
8

3
1
2
4

4. TEVREDENHEID – PERCEPTIE VAN DE BURGER
Relevantie
GeschiktGemeenten

6

Bezoek- heid van het
termijn

ogenblik
van bezoek

Duidelijkheid van
het doel
van het
bezoek

Beleefdheid

Discretie

van de

van de

politie-

politie-

ambtenaar

ambtenaar

van de

Politie-

informatie

ambtenaar

verstrekt

luistert naar

door de

de verwach-

politie-

tingen

ambtenaar
Genappe

Min

80

94

99

108

101

90

103

7,27

8,55

9,00

9,82

9,18

8,18

9,36

Max

10

10

10

10

10

10

10

Min

137

131

154

146

151

134

128

Gemiddelde

8,06

7,71

9,06

9,73

9,44

8,37

9,14

Max

10

10

10

10

10

10

10

Min

217

225

253

254

252

224

231

Gemiddelde

7,75

8,04

9,04

9,77

9,33

8,30

9,24

10

10

10

10

10

10

10

Gemiddelde

Nivelles

Totaal

Max

Gelet op het geringe aantal respondenten worden deze cijfergegevens slechts ter informatie
meegedeeld.
De minst goede score heeft betrekking op de termijn waarbinnen het woonstbezoek wordt
verricht, vooral in Genappe.
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5. ANALYSE VAN DE DATABASE VAN HET COMITÉ P
In de database van het Comité P vinden we voor de periode van 2003 tot 2012 geen dossier
terug dat verband houdt met een probleem in verband met een advies uitgebracht inzake
domiciliëring.
6. RAADPLEGINGEN ANG - RRN
De gegevens betreffende de raadplegingen in ANG en/of RRN hebben betrekking op de
personen die deel uitmaken van de steekproef en voor wie een politieonderzoek werd verricht
met het oog op het formuleren van een advies in verband met hun werkelijke verblijf, zijnde
118 personen. De raadplegingen in ANG/RRN werden bekeken over een periode van
30 dagen, wat overeenstemt met de gemiddelde termijn waarbinnen het politieadvies
uitgebracht wordt.
Types
raadpleging
Geen of > 30 dagen
ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

Aantal personen uit
de steekproef

% uit de
steekproef

41

34,7%

62

52,5%

11

9,3%

4

3,4%

118

100,0%

Van de 41 personen waarvoor geen raadpleging gebeurde in ANG en/of RRN binnen de
30 dagen hebben er 30 de Belgische nationaliteit.
Voor 11 personen uit de steekproef staan nog 14 te nemen niet-permanente maatregelen open,
waaronder:






4 maatregelen op naam van eenzelfde persoon voor de opsporing van zijn verblijfplaats,
waarvan er sommige gecodeerd zijn op initiatief van de PZ Nivelles-Genappe die
bijgevolg die persoon waarschijnlijk niet kan lokaliseren;
5 voor personen ingeschreven bij het OCMW/asielcentrum waarvoor geen
domicilieonderzoek uitgevoerd is door de wijkagenten;
2 voor een opsporing van de verblijfplaats;
2 betreffende voorwaarden die de betrokken personen dienen na te leven;
1 maatregel tot verhoor van een persoon die niet in de ANG gecontroleerd is in het kader
van de domiciliëringsprocedure.
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BIJLAGE 11/09 – POLITIEZONE RIHO
1.

OPDRACHT

1. Het dossier betreft een toezichtsonderzoek waarbij het Vast Comité P een beeld wenst te
krijgen van de resultaten die politiediensten boeken met hun controletaak voorafgaandelijk
aan de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister, een
verantwoordelijkheid van de lokale gemeentebesturen.
2. Het opstellen van een eindrapport voor de politiezone RIHO (ROESELARE, IZEGEM,
HOOGLEDE).
2.

PROBLEEMSTELLING

3. Omdat het Comité P over de jaren heen diverse klachten ontving over de wijze waarop in
verschillende politiediensten de controles op de hoofdverblijfplaats worden uitgevoerd, startte
het daaromtrent een toezichtsonderzoek.
3.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

4. Om zicht te krijgen op de wijze waarop de lokale politiezones de woonstcontroles
uitvoeren in opdracht van de gemeentelijke overheden, werd een toevalsgewijze
gestratificeerde steekproef1 van 12 politiezones genomen. De politiezone RIHO maakt deel
uit van deze steekproef.
5. Voorafgaandelijk aan het bezoek aan elke zone werd een vragenlijst gestuurd aan 125
recent in de politiezone ingeschreven gezinshoofden. Het zijn allemaal externe mutaties om
te vermijden dat in het onderzoek een non-respons zou bestaan indien de politiezones de
controle voor interne mutaties niet zouden uitvoeren.
Indien de politiezone een
meergemeentenzone betreft, werd het aantal gezinshoofden per gemeente bepaald a rato van
het jaarlijks aantal inschrijvingen in de gemeente2. Deze steekproef van 125 gezinshoofden
biedt voor elke zone een beeld van de populatie waarmee wijkagenten naar aanleiding van de

1

De politiezones werden ingedeeld volgens typologie van de politiezones (gaande van 1 tot 5) en volgens
gewest (Vlaams, Brussels en Waals). Bij deze laatste werd nog rekening gehouden met de Duitse taalrol. Er
werd voor Vlaanderen en Wallonië per toeval per type zone één politiezone gekozen, één politiezone uit het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één politiezone uit de Duitstalige gemeenschap.
2
Gegevens FOD Economie.
1

woonstcontroles kunnen worden geconfronteerd. Relevante bevindingen hieromtrent worden
verwerkt in dit rapport.
6. Voor de politiezone RIHO gaat het over de inschrijving van 35 gezinshoofden in
IZEGEM, 75 in ROESELARE en 14 in HOOGLEDE die werden verricht tussen
28 januari 2012 en 13 maart 2012.
7. De vragenlijst werd niet verstuurd naar die adressen waarvan werd vermoed dat het
referentieadressen zijn. Doorgaans vragen gemeenten voor dit soort adressen geen
woonstcontroles aan de politiediensten zodat het geen zin had om de burgers die op deze
adressen zijn ingeschreven, te bevragen over het verloop van de controle. De adressen uit de
steekproef waarvan werd vermoed dat het referentieadressen zijn, werden voor elke
politiezone geventileerd. De voor de hand liggende adressen zijn deze bij OCMW’s en
asielcentra. Indien een burger bij een particulier een referentieadres heeft, was dit niet
gekend.
8. Een kleine 30% van de aangeschreven personen heeft de enquête ingevuld, wat
voldoende is om over een zekere representativiteit te kunnen spreken voor de volledige zone.
Wat de onderscheiden gemeenten betreft, werden volgende antwoordratio’s bekomen:
IZEGEM een derde, ROESELARE een vijfde en HOOGLEDE een derde van de
aangeschreven burgers.
9. Verder werd aan de diensten van DST gevraagd om na te gaan of deze respectievelijke
gezinshoofden gekend zijn in de politionele databanken, of er openstaande maatregelen voor
deze personen zijn en of er opzoekingen ANG gebeurden door de politiezone3. Deze
bevindingen zullen naast de informatie uit de diverse gesprekken worden geplaatst.
10. De terreinfase in de zone RIHO vond plaats tussen 1 en 7 februari 2013, waarbij
gesprekken werden gehouden met de korpschef en drie coördinatoren van de wijkwerking op
1 februari 2013 en met de wijkinspecteurs op 7 februari 2013.
11. Extern aan de zone werden op 13 juni 2013 interviewgesprekken gehouden met de
ambtenaren van de diensten bevolking van IZEGEM, ROESELARE en HOOGLEDE.
12. Op 10 september 2013 werd een ontwerpverslag aan korpschef HCP NEYRINCK
overgemaakt om hem toe te laten eventuele opmerkingen op het ontwerprapport voor de
politiezone RIHO te formuleren. Het Vast Comité P ontving op 25 september 2013 de door
de korpschef geformuleerde bedenkingen.
13. Onderzoekers namen op 27 september 2013 telefonisch contact op met HCP NEYRINCK
om na te gaan of er eventuele bijkomende bedenkingen zouden zijn bij het voor de politiezone
RIHO opgemaakte ontwerprapport.

3

Er werd aan de diensten DST gevraagd om voor elke politiezone in de steekproef de loggegevens van de ANG
te krijgen voor de periode waarin de gezinshoofden zich in de bevolkingsregisters van de gemeenten in de
politiezone inschreven. Hierbij werd rekening gehouden met het feit dat de politie ook via het Rijksregister kan
‘doorklikken’ naar de ANG. Daar waar we voor de opzoekingen in de ANG nominatief kunnen nagaan of de
persoon al dan niet werd geverifieerd, moest dit voor de opzoekingen via RRN gebeuren op basis van de
geboortedatum. De privacycommissie liet ons niet toe om over het nationaal nummer van elk gezinshoofd te
beschikken.
2

4.

ANALYSE

14. De PZ RIHO behoort tot de groep van zones die op vraag van de stedelijke of
gemeentelijke overheid woonstcontroles uitvoeren.
15. In de zone RIHO heeft elke gemeente (ROESELARE, IZEGEM en HOOGLEDE) een
commissaris aan het hoofd van de lokale post. Die posten worden samengevoegd onder het
beheer van de zone, maar in de praktijk is dit nog niet volledig het geval. Elke
‘postcommissaris’ onderhoudt immers zelf de contacten met de “eigen” besturen van de
gemeente. De aard en de uitvoering van de opdrachten verschillen gemeente per gemeente.
Er is geen coördinerende functie op zoneniveau voor de opdrachten die op gemeentelijk
niveau liggen. Zo zijn aspecten van mobiliteit, wijkwerking, lokale overlast en onthaal per
politiepost georganiseerd.
16. Wat de hierna volgende aandachtsdomeinen betreft, werden de uitspraken van de drie
niveaus – korpsleiding, wijkcoördinator en wijkinspecteur – tegenover elkaar geplaatst om
aan te tonen of en in welke mate er binnen het korps een coherente visie en uitvoering is van
de opdrachten inzake woonstcontrole. Waar mogelijk en relevant, werd dit ook getoetst aan
de ervaringen van de verantwoordelijke van de respectieve gemeentelijke bevolkingsdienst.
4.1.1.
-

Overheidsgericht

Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?

17. Woonstcontroles zouden volgens de politieambtenaren in de drie gemeenten gevraagd
worden voor alle adreswijzigingen. De verantwoordelijken van de bevolkingsdiensten
bevestigen dit.
18. Wijkinspecteurs stellen dat zij de beslissing over de inschrijving op een woonplaats niet
nemen, maar dat ze daar wel voor bijna 100% een aandeel in hebben.
19. De noden van de gemeenten worden via de opdrachtformulieren meegegeven, maar de
wijkinspecteurs vinden de formulieren niet altijd even duidelijk omdat deze bijvoorbeeld de
namen van zowel de nieuw in te schrijven bewoners als de reeds ingeschreven bewoners
bevatten.
Een onuitgesproken, noch geschreven verwachting is dat de wijkagent het werkelijk totaal
aantal bewoners op een pand moet controleren. Indien dit niet is gebeurd, komt de aanvraag
een paar dagen later gewoon weer in het bakje.
20. Volgens de wijkcoördinatoren wordt de problematiek van de stedenbouwkundige
aspecten niet verbonden aan de inschrijving op de woonplaats op het niveau van de gemeente,
maar als de wijkagent overtredingen vaststelt, dan koppelt hij dit wel terug.
Op het opdrachtformulier wordt evenwel gevraagd om de eventuele onbewoonbaarheid van
een pand aan te kruisen.
21. Volgens de wijkinspecteurs zijn er wat de rusthuizen betreft verschillende werkwijzen
tussen de gemeenten. In ROESELARE moet een inschrijving in een rusthuis niet worden
gecontroleerd, in IZEGEM en HOOGLEDE wel.
In een bepaalde gemeente worden de ouders (voorlopig) ingeschreven bij hun kinderen terwijl
ze in het rusthuis verblijven, omdat dan de briefwisseling beter opgevolgd kan worden, maar
nadien zou de wijkinspecteur daar dan niets meer van horen.
De verantwoordelijken van de diensten bevolking bevestigen deze werkwijze en laten met
vertrouwen de uitvoering van de controle op het terrein in handen van de politie. Ze
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veronderstellen dat sommige controles gebeuren op basis van een contact tussen de directeur
of sociale assistenten van het rusthuis. In sommige gevallen menen ze te weten dat de politie
niet ter plaatse gaat.
22. Wijkinspecteurs getuigen over de problematiek van de nieuwbouw. Mensen verblijven
soms tijdens de werken in een ruwbouw met zeer beperkt comfort. Als de bewoner er
aangetroffen kan worden, dan moet hij er worden ingeschreven, ook al zijn de
woonomstandigheden zeer bedenkelijk. Mensen worden soms ingeschreven in de serre of
caravan op het woonerf waarop ze aan het verbouwen zijn.
De verantwoordelijken van de bevolkingsdiensten van de drie gemeenten stellen dat wanneer
ze via het verslag van de wijkinspecteur op de hoogte worden gebracht van
bouwovertredingen of bouwvallige woningen, ze de bevoegde diensten informeren en dat
deze de zaken goed opvolgen, maar dat de burger in vele gevallen er toch wel ingeschreven
wordt omdat dit reglementair zo moet.
23. Volgens de wijkcoördinatoren verwachten de gemeentelijke overheden geen proactieve
controles en zullen de wijkagenten op een later moment niet meer nagaan of die personen er
nog wonen. Enkel als er om andere redenen nog eens langsgegaan wordt, zal er een
ambtshalve voorstel worden ingediend indien de situatie ondertussen veranderd zou zijn.
Op eerder anekdotische wijze hebben de ambtenaren van de drie gemeenten er wel
vertrouwen in dat wijkinspecteurs afwijkende situaties zullen rapporteren als ze deze
aantreffen.
-

Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?

24. Volgens de wijkcoördinatoren verschilt de werkwijze tussen de gemeenten en zal voor de
ene gemeente het werk van de wijkagent alleen volstaan (i.c. HOOGLEDE), terwijl de andere
gemeente zelf nog heel wat onderzoek zal doen vooraleer een woonstcontrole af te ronden
(i.c. IZEGEM).
In het algemeen kan worden gesteld dat de gemeentelijke overheden de door de wijkagenten
uitgebrachte adviezen opvolgen.
-

Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?

25. De wijkcoördinatoren getuigen over spanningsvelden over de al of niet inschrijving van
een burger op onbewoonbare panden.
De wet moet worden toegepast zoals voorzien en als een woning onbewoonbaar is maar er
toch iemand werkelijk woont, dan moet die persoon daar worden ingeschreven. Ook al weet
de wijkagent dat die bewoner er binnen de kortste keren weer weg zal zijn en de wijkagent
eigenlijk negatief wil adviseren, zal de gemeente die persoon toch inschrijven. Andere
situatie is de inschrijving van een caravanbewoner op een weiland waarvoor een wijkagent
een ambtelijke inschrijving had geadviseerd. Binnen de betrokken gemeente is de
inschrijving doorgegaan, maar een andere coördinator getuigt van het feit dat dit in “zijn
gemeente” niet zomaar het geval zou zijn omdat men in die gemeente zal aannemen dat het
zeer moeilijk is om te bewijzen dat iemand daadwerkelijk op een plaats woont.
26. Adviezen tot ambtshalve schrappingen zouden gemakkelijker gevolgd worden door de
gemeenten dan ambtshalve inschrijvingen. Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten, bij
de ene gemeente komt de aanvraag tot schrapping binnen de week op het eerstvolgende
schepencollege, bij de andere gemeente verlopen een paar weken en in nog een andere
gemeente gebeurt dit pas na een zestal maanden.
Volgens de wijkinspecteurs duurt het in deze gemeente zes maanden tot een jaar vooraleer
iemand geschrapt wordt. De verantwoordelijke van deze gemeente zou van mening zijn dat
4

dergelijke problemen zich meestal vanzelf oplossen.
In vergelijking met vroeger zouden schrappingen in bepaalde gemeenten niet meer zo vlot
verlopen omdat nieuwe richtlijnen er zouden voor zorgen dat de gemeentelijke diensten het
onderzoek van de politie nog eens overdoen vooraleer tot schrapping over te gaan.
Door de politie wordt een verband gelegd met het belang van een hoger aantal inwoners voor
een gemeente op financieel vlak.
Sommige wijkinspecteurs stellen dat ze een ambtshalve schrapping pas zullen voorstellen als
blijkt dat ze de nieuwe woonplaats van een vertrokken bewoner niet kunnen traceren. Ze
zullen eerst moeite doen om na te gaan naar waar de vorige bewoner vertrokken is en
eventueel een onderzoek (laten) doen in de gemeente waar deze bewoner nu zou wonen.
Dergelijke werkwijze blijkt zeker ook de voorkeur weg te dragen van alle gesproken
ambtenaren van de drie gemeenten. Alle ambtenaren stellen in het belang van de burger te
willen handelen en de schrapping als een absoluut laatste oplossing te willen hanteren, zoals
het reglement voorschrijft. Immers, zodra men als burger geen officieel adres meer heeft, kan
er veel fout lopen.
Om de hoger aangehaalde redenen kiezen de gemeentelijke ambtenaren er meestal voor om
wat meer tijd te laten verlopen voor ze iemand ambtshalve schrappen. Volgens hen lossen de
gevallen zich meestal vanzelf op door een inschrijving in een andere gemeente4 en wil de
politie een schrapping soms veel te snel uitgevoerd zien. Bovendien neemt de administratieve
afhandeling ook nog wel wat tijd in beslag omdat men o.a. nagaat of de betrokkene niet
opgesloten zit in een gevangenis.
In IZEGEM en HOOGLEDE stelt men dat er een paar maanden nodig zijn alvorens iemand
ambtshalve wordt geschrapt, terwijl men in ROESELARE stelt een tweetal maanden nodig te
hebben.
In ROESELARE stelt men vast dat ambtshalve schrappingen meestal in de zomer worden
uitgevoerd, net zoals ook de meeste verhuizingen plaatsgrijpen in deze periode. Verder meent
men te ROESELARE dat sommige wijkinspecteurs te summier een ambtshalve schrapping
argumenteren en verwacht men dat ze toch ook eens zouden nagaan waar de betrokkene
naartoe is vertrokken, iets wat men bijvoorbeeld zou kunnen navragen bij de eigenaar van de
huurwoning.
De ambtenaar in IZEGEM ten slotte stelt dat er recent beter gecommuniceerd wordt over de
redenen waarom het voor ambtelijke schrappingen een tijdje kan duren eer ze effectief zijn.
27. De gemeentelijke diensten zouden volgens de coördinator in HOOGLEDE weinig
standpunten durven in te nemen ten opzichte van de burger die langskomt, ze zouden dit
liever overlaten aan de wijkagent. De bediende van de dienst bevolking durft bijvoorbeeld
moeilijk te zeggen waarom iets niet kan of iemand niet wordt ingeschreven en verwijst de
burger dan door naar de politie om daar te vernemen waarom er een negatief advies werd
gegeven. De verantwoordelijke van de dienst bevolking spreekt dit tegen en zegt dat de
gemeentelijke dienst steeds de burgers informeert over de redenen waarom ze in voorkomend
geval niet ingeschreven worden.
28. Politieambtenaren getuigen nog over een werkwijze in HOOGLEDE waarbij wanneer
bijvoorbeeld een burger aan het gemeentebestuur komt zeggen dat hij pas binnen drie weken
op een bepaald adres zal gaan wonen, het aanvraagformulier toch zal worden doorgezonden
naar de politie met als opdracht het pas binnen drie weken uit te voeren. Met als gevolg dat
de personen dan toch op de datum van aanvraag zullen worden ingeschreven.
In IZEGEM en ROESELARE is men veel strikter.
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Die andere gemeente brengt de oorspronkelijke gemeente hiervan op de hoogte.

5

29. Soms gebeurt het dat de gemeente handgeschreven een telefoonnummer van de burger
noteert op het aanvraagformulier. Dit is verschillend per gemeente, voor HOOGLEDE zal het
vermeld worden als de mensen het spontaan melden, in IZEGEM wordt het vermeld bij de
opmerkingen.
De politie zelf vraagt om over zoveel mogelijk gegevens te kunnen beschikken.
30. De wijkcoördinatoren signaleren dat wat de problematiek van de onderverdeling van
woningen in huisnummers en busnummers betreft, de gemeente bijvoorbeeld geen kennis
heeft van de onderverdeling en dat er dan met de wijkagent in detail wordt uitgezocht hoe het
in mekaar zit. Dit probleem stelt zich zeker voor de kamerwoningen en de kleine studio’s.
Soms nemen bewoners de busnummers mee en hangen ze deze eenvoudigweg op een andere
locatie in het gebouw (i.c. OCMW-woningen). Wijkinspecteurs onderschrijven deze
problematiek.
De gemeente zal niet ter plaatse gaan om bv. het huisnummer te controleren maar dit vragen
aan de politie. In HOOGLEDE zal de wijkagent in voorkomend geval zelf ook het voorstel
indienen om een huisnummer toe te kennen. Op het niveau van de coördinator vindt men dit
beter dan dat er een verkeerd huisnummer zou worden toebedeeld.
In IZEGEM zal de gemeente zelf reageren wanneer een nummer niet bestaat.
31. De RVA zou volgens de coördinatoren ook een beroep doen op de wijkagenten om de
woonst van iemand na te gaan.
32. De wijkcoördinator van ROESELARE stelt dat de gemelde problemen in verband met
referentieadressen bij het OCMW zonder gevolg zouden blijven.
De wijkagenten getuigen over de moeilijke samenwerking met het OCMW, dat het vrijgeven
van een werkelijke woonplaats gelijkstelt aan schending van het beroepsgeheim. Er werd een
werkmethode in plaats gesteld om, via de medewerker van het OCMW, contacten te kunnen
leggen met de bewoners.
De verantwoordelijken van de bevolkingsdiensten van IZEGEM, ROESELARE en
HOOGLEDE stellen weinig referentieadressen te hebben. Daar zouden volgens hen geen
noemenswaardige problemen mee zijn.
-

Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover
feedback vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig

33. De verantwoordelijken van de gemeentelijke bevolkingsdienst stellen in het algemeen
tevreden te zijn over het uitgevoerde werk.
Te ROESELARE stelt men zelf ook heel wat informatie te verzamelen ten behoeve van de
wijkagent over bijvoorbeeld de tijdstippen waarop de burger normaal thuis is of gaat werken.
Men betreurt evenwel dat niet elke wijkinspecteur deze woonstcontroles met dezelfde
nauwgezetheid uitvoert. Sommige wijkagenten gaan meer gedreven te werk en zoeken echt,
anderen ronden zeer snel af. Sommige verslagen zijn uitgebreid, andere zijn zeer kort.
Te HOOGLEDE stelt men dat de wijkinspecteurs hun werk grondig uitvoeren en dat ze
blijven zoeken tot ze zekerheid hebben over het al of niet effectief bewonen. De verslagen
zijn ook altijd uitgebreid. In een lichte ondertoon moest worden verstaan dat onderzoeken
soms wel eens te grondig worden uitgevoerd.
34. De wijkcoördinatoren hebben over de woonstcontroles geen structureel overleg met de
gemeentelijke diensten, maar er is regelmatig contact.
Op het niveau van de wijkcoördinator stelt men ook aanwezig te zijn in de punctuele gevallen
waar er een overlegmoment nodig is tussen de gemeentelijke verantwoordelijke en een
wijkagent.
De verantwoordelijken van de diensten bevolking uit de drie gemeenten stellen dat er op
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dagelijkse basis contact is met de politieambtenaren van het terrein voor het afhalen en
binnenleveren van de aanvragen en als er problemen zijn, dan wordt er contact gelegd met de
wijkinspecteur of verantwoordelijke.
Enkel te IZEGEM zou de verantwoordelijke het handig vinden indien er eens overleg zou
plaatsgrijpen met alle wijkinspecteurs.
35. De wijkinspecteurs stellen dat hun adviezen meestal gevolgd worden door de
gemeentelijke diensten.
In een geval waarin een betwisting in een beroepsprocedure een nieuw onderzoek uitlokte
door Binnenlandse Zaken, werd de stelling van de wijkinspecteur bevestigd.
De verantwoordelijke ambtenaren van de gemeenten stellen dat ze meestal voldoende
informatie aantreffen op de door de wijkinspecteur ingevulde formulieren om hun beslissing
te kunnen nemen. Al stelt men te ROESELARE dat sommige verslagen uitgebreider zouden
mogen zijn.
4.1.2.
-

Burgergericht

De noden en verwachtingen kennen van de burger

36. De wijkcoördinatoren getuigen over het feit dat het regelmatig voorkomt dat mensen op
het einde van het jaar komen vragen of de wijkagent nog snel langs kan komen voor het
jaareinde. Dit komt omdat men er om fiscale redenen zo snel mogelijk ingeschreven wil zijn.
Of nog willen burgers het exacte uur kennen waarop de agent zal langskomen.
37. Burgers hebben eigen verwachtingen over de mogelijkheden inzake de inschrijving op
een bepaald adres en deze stemmen niet steeds overeen met de wettelijke mogelijkheden.
Wijkinspecteurs ondervinden soms protest vanwege de burger in geval van een ambtshalve
inschrijving. Soms zijn burgers niet akkoord wegens de financiële gevolgen van die
ambtshalve inschrijving. In sommige gevallen zal de gemeente iemand ook niet ambtshalve
willen inschrijven op een adres waar de reeds bewonende burger geen schriftelijk akkoord
aflevert.
Er is ook het geval bekend van een werkelijke samenwoonst, terwijl een partner elders nog
een kamer huurt als eigen woonst en dus afzonderlijk ingeschreven wilde zijn. Volgens de
wijkinspecteurs kan dergelijke situatie niet en zo ontstaat er discussie met de burger.
Gelijkaardige moeilijkheden worden naar voor gebracht in verband met latrelaties en tweede
verblijven.
-

Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende informatie of
diensten te verstrekken

38. De gemeentelijke diensten stellen geen verwachtingen te hebben van de
politieambtenaren in verband met het verstrekken van informatie over de werking van de
gemeentelijke diensten aan de burgers. De informatie wordt door de gemeente aan de burger
verstrekt door middel van een welkomstpakket.
39. Wijkcoördinatoren stellen dat wanneer men vaststelt dat de vorige bewoner er officieel
nog woont, men die persoon zal contacteren om hem te vragen zijn adres te laten wijzigen. Er
zal mogelijks ook een voorstel tot schrapping volgen aan de gemeente en de informatie zou
ook worden overgemaakt aan de andere gemeente waar de vorige bewoner ondertussen gaan
wonen is.
De nieuwe bewoner zal een positief advies krijgen vooraleer de vorige bewoner er officieel
niet meer woont.

7

40. Volgens de coördinatoren is het zeer moeilijk om met sommige inwoners een gesprek te
voeren onder andere door de taal of andere aspecten. Maar met 95% van de bevolking is er
geen probleem. De problemen zijn meestal wat groter in verstedelijkte omgeving (i.c.
ROESELARE).
Wijkinspecteurs proberen op alle mogelijke manieren met anderstaligen te communiceren,
“met handen en voeten” desnoods.
41. Volgens de wijkcoördinatoren kan de burger de wijkagent contacteren via een emailadres en telefoonnummer die allebei op de website gepubliceerd staan.
-

De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke
termijn uitvoeren

42. Wijkcoördinatoren zijn van mening dat het niet zou mogen dat wijkagenten niet
binnengaan in de woning. De wijkagenten moeten altijd eens binnen zijn geweest of op zijn
minst ter plaatse zijn geweest. Het onderzoek naar inschrijving is immers ook een
momentopname.
Een vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken zou tijdens een opleiding hebben gezegd dat
een controle niet genoeg zou zijn en de hoofdverblijfplaats nog eens zou moeten worden
bevestigd na de eerste controle. De vraag rijst of een gewoon bezoek die bevestiging
uitmaakt. Een vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken zou beweerd hebben dat een
gewoon bezoek niet voldoende kan zijn.
43. De verantwoordelijke van de gemeente IZEGEM stelt zich evenwel de vraag hoe men
een woonstcontrole kan uitvoeren zonder binnen te zijn geweest in de woning en heeft
daarom wel de verwachting dat de wijkinspecteurs steeds de woning binnengaan, terwijl de
wijkinspecteurs stellen dat dit niet steeds nodig is.
De verwondering van de verantwoordelijke ambtenaar wordt met name gevoed door de
realiteit van een paar woningen waarbij voortdurend bijkomende Poolse arbeiders worden
ingeschreven op een adres en het niet meer duidelijk is hoeveel van die arbeiders er nu
werkelijk wonen.
De korpschef voegt na lezing van het ontwerprapport toe dat de vraagstelling in het verslag
met betrekking tot het onderzoek een plaatsbezoek impliceert. Zonder ter plaatse te gaan, kan
het formulier nooit correct worden ingevuld.
44. Wijkcoördinatoren halen het probleem aan van het bijhouden van persoonsgegevens van
de bewoners. Van de burgers die een aanvang indienen bij de gemeente, wordt soms het
telefoonnummer gevraagd voor het geval de politie hen wenst te bereiken. Sommige
wijkinspecteurs houden deze nummers bij.
Wijkinspecteurs getuigen over de noodzaak om zelf persoonsgegevens bij te houden over de
bewoners om deze te kunnen bereiken. Dit kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld de conciërge
van een appartementsgebouw te kunnen contacteren. Als alle andere pogingen niet zijn
gelukt, is de wijkagent vaak de laatste persoon die men zal contacteren om de bewoners te
vinden.
De verantwoordelijken van de bevolkingsdiensten bevestigen deze praktijk en stellen zelf
geen nut te zien in het bijhouden van deze telefoonnummers voor de gemeente.
Vroeger werden wijkfiches per adres bijgehouden, maar nu is dit niet meer mogelijk. Dit is
“afgeschaft na een opmerking van het Comité P”. Wijkinspecteurs moeten deze gegevens nu
persoonlijk bijhouden en niet op het niveau van het korps.
De wijkinspecteurs getuigen hier over een spanningsveld omdat van hen verwacht wordt dat
ze van alles weten, maar ze zouden de informatie niet mogen opslaan en verwerken.
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Het is wel van belang dat deze gegevensbestanden conform de privacywetgeving worden
bijgehouden.
45. De wijkcoördinatoren geven aan dat de wijkagenten nagaan hoe de woning bemeubeld is
en aan de bewoner vragen om te bewijzen dat hij er woont, wat er in de koelkast zit, welke
apparaten aanwezig zijn, enz. Soms stelt men vast dat het elementaire niet aanwezig is.
Wijkinspecteurs hebben meestal geen problemen met burgers die goede bedoelingen hebben
en dan duurt de controle ook niet lang. Wijkinspecteurs stellen ook direct te zien of een
woning een bewoonde indruk geeft of niet.
In de gevallen waarin men twijfels heeft, zal men dieper controleren en bijvoorbeeld ook
overgaan tot controle van de slaapkamer, tandenborstels, scheermachine, aantal beslapen
bedden, kleerkast, aantal paar schoenen, briefwisseling, temperatuur in de woning, aanwezige
kleding, …
Andere mogelijkheid om de woonst te controleren, zien de wijkinspecteurs in het navragen bij
de buren.
Sommige wijkinspecteurs stellen dat ze steeds de woning zullen binnengaan. Voor het
binnengaan vragen wijkinspecteurs beleefdheidshalve de toelating, maar tegelijk staat een
weigering ook wel garant voor een negatief advies op de woonstcontrole.
Burgers zitten wel eens verveeld met de rommel in huis of soms wordt de toegang pas
gegeven nadat de wijkinspecteur de schoenen heeft uitgedaan of houdt de gesluierde vrouw
des huizes zich ergens op in een achterliggende ruimte. In dit laatste geval vragen sommige
wijkagenten ook om de sluier af te nemen zodat de identiteit gecontroleerd kan worden.
Door een persoon van Nederlandse origine werd het bezoek geweigerd omdat dergelijke
manier van werken niet van toepassing was in Nederland. Betrokkene weigerde omdat hij
niet op de hoogte was van de Belgische procedure.
Uit de bevraging van de bevolking blijkt dat geen enkele respondent de controles als een
inbreuk op zijn privacy beschouwde en dat de meest ‘bezochte’ vertrekken de woonkamer en
de keuken zijn. Slechts viermaal werd de slaapkamer en eenmaal de badkamer bezocht.
46. Wijkinspecteurs stellen eerst langs te gaan zonder aankondiging. Het kan zijn dat er wel
20 of 30 keer moet worden gepasseerd om iemand aan te treffen. Sommige wijkinspecteurs
wachten niet zo lang en steken al eens een briefje in de bus na bijvoorbeeld drie keer te zijn
langsgegaan. Indien een datum en een uur wordt afgesproken om het huisbezoek te
organiseren, beweren de wijkagenten dat ze zich daar niet zullen aan houden en meestal wat
vroeger zullen gaan en de week erna nog eens zullen gaan controleren.
Vooral in de gevallen waarin de wijkinspecteur overbelast is met opdrachten zal de werkwijze
van het maken van een afspraak worden toegepast. Uit de bevraging van de burgers blijkt dat
vooral in ROESELARE (in 9 op de 25 antwoorden) de burgers een telefonisch contact met de
politie rapporteren. In IZEGEM betrof dit 2 op 7 en in HOOGLEDE gebeurde dit geen
enkele keer.
De situatie is ook verschillend indien men de nieuwe bewoners reeds kent van op hun vorige
adres bijvoorbeeld. Dan wordt er blijkbaar al eens gemakkelijker een afspraak gemaakt
omdat er dan geen twijfel is over de nieuwe bewoning.
47. Op het niveau van de wijkcoördinatoren is er niet overal zicht op de uitvoeringstermijnen
en de wijze waarop de woonstcontroles worden uitgevoerd. Aangezien er weinig tot geen
klachten zijn, is er geen nood aan opvolging. Het enige waarover de burger al eens contact
opneemt met de wijkcoördinator, is om het moment te kennen waarop de wijkagent zou
langskomen. Enkel in IZEGEM zouden de uitvoeringstermijnen worden bijgehouden en
liggen deze gemiddeld op twee weken.
Wijkinspecteurs stellen dat ze meestal ter plaatse kunnen gaan binnen een week à een maand
en vinden de termijn van acht dagen niet realistisch.
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De dienstfaciliteiten laten de wijkinspecteurs toe om controles zowel overdag als ‘s avonds,
zowel in de week als in het weekend uit te voeren.
De verantwoordelijken van de bevolkingsdiensten zijn in het algemeen tevreden over de
uitvoeringstermijnen, die meestal korter zijn dan twee weken.
In IZEGEM getuigt de ambtenaar enerzijds over het feit dat wanneer een situatie dringend is,
ze ook sneller afgehandeld kan worden, anderzijds veroorzaken vakantieperiodes wel eens
problemen omdat wijkinspecteurs niet vervangen worden tijdens hun verlof.
In ROESELARE wordt aan de burger meegedeeld dat de wijkagent binnen de twee weken zal
langskomen. Er is evenwel begrip vanuit de dienst bevolking voor het feit dat burgers niet
altijd thuis aangetroffen kunnen worden en dat er soms wel wat tijd nodig is.
In HOOGLEDE zou men alles het liefst nog wat sneller zien verlopen en is men ervan
overtuigd dat met wat meer capaciteit de politie deze taak nog wat sneller zou kunnen
uitvoeren.
De ambtenaren van de drie gemeenten stellen dat ze wel eens burgers over de vloer krijgen
die zich beklagen over het feit dat het wat lang duurt eer ze de wijkinspecteur te zien krijgen.
48. Volgens de coördinator uit HOOGLEDE zal de wijkagent nog eens terugkeren tijdens
een avonddienst als de bewoner overdag niet kon worden aangetroffen en zullen de tijdstippen
worden vermeld op het formulier van de gemeente om ter attentie van de gemeente aan te
tonen welke inspanningen geleverd zijn.
-

Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door indien
mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen

49. Op het niveau van de wijkinspecteurs stelt men dat de burger steeds tevreden is als hij de
woonstbevestiging krijgt die hij vraagt. Met de burger die het goed meent en niets te
verbergen heeft, komt er meestal ook een goed contact tot stand.
50. In de databank van het Vast Comité P zijn drie dossiers woonstcontrole beschikbaar voor
de politiezone RIHO. Twee dossiers zijn lastens eenzelfde politieambtenaar die een valse
verklaring aflegde omtrent de ambtelijke afschrijving van zijn broer en een jaar erna voor
zichzelf, partner en kind een valse aangifte van adres deed. De naam van deze
politieambtenaar kwam ook aan bod tijdens het plaatsbezoek aan de politiezone. Men
bevestigde dat men reeds problemen had gehad met een niet-integere wijkagent.
Een derde dossier betreft een klacht van een burger uit ROESELARE die stelt dat de
wijkagent hem niet wenst in te schrijven. De klager is een gepensioneerde politieambtenaar
die bezoek van de wijkagent kreeg en verwonderd is dat deze een negatief advies had
opgesteld naar aanleiding van de woonstcontrole. De bewoner was op het moment van de
woonstcontrole verbouwingen in de living van zijn appartement aan het uitvoeren, maar
keuken, slaapkamer en badkamer waren volgens klager in gebruik. De klager ging met zijn
klacht tot op het niveau van de burgemeester om zijn gelijk te halen en vroeg de politiezone
om een andere politieambtenaar de controle te laten doen, gezien de verzuurde relatie met de
wijkagent. In het dossier staat vermeld dat de situatie werd geregulariseerd. De initiële
woonstcontrole gebeurde op 10 januari 2011, de personen werden in het bevolkingsregister
ingeschreven op 19 juli 2011.
51. Ook uit de bevraging van de bevolking kwam naar voor dat de respondenten tevreden
zijn. De scores op vragen over de snelheid van de woonstcontrole, het moment van de
controle, de duidelijkheid over de reden van de controle, de beleefdheid, de discretie, de
openheid van de wijkagent en de duidelijkheid van de gegeven informatie variëren gemiddeld
tussen 8,37 tot 9,41 op 10.
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4.1.3.
-

Samenlevingsgericht

Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken

52. De korpschef is van mening dat de woonstcontrole een administratieve taak is waarover
men zich de vraag kan stellen of ze wel voor de politie is, maar hij is ervan overtuigd dat de
taak een meerwaarde betekent omdat het een eerste contact faciliteert met de bevolking. De
wijkagenten kunnen een inschatting maken van de gezinssituatie of bepaalde problemen
vaststellen. Ze kunnen aldus de probleemsituaties beter inschatten en zullen in hun dagelijks
handelen hieraan dan ook meer aandacht besteden. Zo zou er bijvoorbeeld meer aandacht
geschonken worden aan het doen en laten van een nieuw ingeschreven burger als men weet
dat die gekend is voor zedenfeiten. De korpsleiding is geen voorstander van administratieve
taken maar in het geval van de woonstcontroles zijn ze zeer belangrijk voor de wijkagent om
de bewoners in een wijk te leren kennen, net zoals het voor de burgers van belang is om de
wijkagent te leren kennen. Indien deze opdracht niet meer voor de politie zou zijn, dan zal ze
deze mogelijkheid tot een eerste contact zeker ontberen. De wijkagent laat bij het eerste
contact ook steeds zijn contactgegevens achter.
Indien deze taak geen meerwaarde zou hebben voor de politiezone, dan zou de korpsleiding
deze taak willen afvoeren.
De wijkcoördinatoren zijn van mening dat de politie bovendien enorm veel troeven zou
verliezen in het raam van de fraudebestrijding indien ze de woonstcontroles niet meer zou
uitvoeren.
De woonstcontroles zijn volgens hen ook een ideale manier om mensen te leren kennen
zonder bedreigend over te komen.
Gemeentelijke diensten zouden dit ook zelf kunnen doen maar dan zou de politie veel
informatie missen. Ook al zou men daarover afspraken kunnen maken, de gemeentelijke
diensten zouden deze informatie niet zo pertinent kunnen inzamelen als de politie.
Nog volgens de coördinatoren zouden de gemeentelijke diensten minder oog hebben voor
problematische familiale omstandigheden of andere politionele aspecten.
De wijkinspecteurs stellen dat de woonstcontroles een administratieve taak zijn waar ze ook
politioneel zoveel mogelijk proberen uit te halen om zoveel mogelijk te weten te komen over
de wijk, met respect voor de privacy weliswaar.
Ze vinden het een nuttig instrument om de woning te kunnen binnengaan met een geldige
reden.
Door de woonstcontroles leren ze de bewoners van de wijk kennen en het is voor hen dermate
essentieel dat indien deze taak niet meer voor de politie zou zijn, men de wijkwerking “mag
afschaffen”.
De woonstcontrole laat toe om een vertrouwensband op te bouwen met de bewoner en een
laagdrempelige toegang tot de burger te installeren. Wanneer men de mensen wat later in de
straat weer tegen het lijf loopt, zal een gesprek veel vlotter verlopen.
Wijkagenten stellen dat ze daardoor ook een betere kennis hebben van de indeling van de
woningen en daardoor bijvoorbeeld de lokale recherche beter kunnen informeren bij een
huiszoeking.
Of nog zou het toelaten om beter in te spelen op burenruzies omdat men de bewoners kent.
De korpschef voegt na lezing van het ontwerprapport toe dat deze opdracht zonder problemen
uitgevoerd kan worden door een ambtenaar van de gemeente of stad, gezien de zuiver
administratieve opdracht. De meerwaarde voor politie zit in het feit dat de politie door de
uitvoering van de taak contact krijgt met de nieuwe inwoner en zich kan vergewissen van de
toestand in het algemeen.
De verantwoordelijke van de gemeente IZEGEM is van mening dat het een meerwaarde
betekent als een politieagent de woonstcontrole uitvoert, onder andere omdat de burger
11

dergelijke controle beter zal tolereren van een politieagent dan van een ambtenaar. Ze stelt
dat de burger minder geneigd zal zijn om te weigeren, te misleiden of te liegen ten overstaan
van een politieambtenaar. Het is voor de politie een uitgelezen moment om de (nieuwe)
burger te ontmoeten. In dezelfde zin valt het volgens haar ook te betreuren dat het
strafregister niet meer door de politie wordt beheerd.
De verantwoordelijke uit ROESELARE stelt zich de vraag hoe de politie nog politietaken zou
kunnen uitvoeren als ze niet een eerste kennismaking met de bewoners zou hebben gehad.
Verder weet hij dat men soms ook te maken kan hebben met agressieve mensen en daarom is
de politie beter geplaatst om deze taak uit te voeren; de politie kan immers nog gezag
afdwingen.
De verantwoordelijke uit HOOGLEDE is van mening dat de politie meer indruk maakt en
men eerder een verslag van de politie zal geloven dan dat van een ambtenaar.
53. De korpsleiding verwacht van de wijkagenten dat wanneer ze nuttige informatie over een
(gekende) bewoner zelf willen verspreiden of opzoeken, ze dit doen via een ‘dia’ op het LIK
(lokaal informatiekruispunt). Dit interne systeem voor briefing zorgt ervoor dat informatie
wordt verspreid onder alle medewerkers van de diverse diensten die ervan kennis zouden
moeten hebben.
54. Wijkinspecteurs verstrekken soms bijkomende informatie aan de burger over:
preventiemogelijkheden al of niet op vraag van de bewoner, het parkeerbeleid, honden, …
Sommige wijkinspecteurs vragen aan de bewoner waar er een tweede sleutel van de woning te
vinden is voor noodgevallen of bij een alleenstaande bewoner vraagt men soms naar een
contactpersoon.
55. Volgens de korpsleiding moeten de wijkagenten 60% van de tijd bezig zijn met
verkeerszaken en hebben ze maar 40% tijd voor andere zaken.
Wijkcoördinatoren stellen dat de inspecteurs meestal twee à drie keer langsgaan voor een
woonstcontrole en ongeveer toch bijna de helft van hun tijd met dergelijke opdrachten bezig
zijn.
-

Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde gemeente

56. Wijkcoördinatoren menen dat het principieel goed is om iedere burger op dezelfde wijze
te benaderen, maar dit kan in de uitvoering wel variëren wanneer men bijvoorbeeld de burger
kent. In dit laatste geval is een andere houding mogelijk wat de woonstcontrole betreft.
57. Volgens de wijkcoördinatoren is de regel dat er geen afspraken gemaakt worden om een
woonstcontrole uit te voeren, maar in sommige gevallen kan dit toch gebeuren. Met name
wanneer het duidelijk is dat een gezin bekend bij de wijkagent verhuist binnen dezelfde
gemeente. Of de wijkagent de burger al of niet opbelt, zal van de situatie afhangen. Het
gebeurt niet steevast.
58. Wijkcoördinatoren stellen een probleem vast bij mensen die verschillende
woningen/eigendommen betrekken. Als iemand twee woningen heeft, wordt het voor de
wijkagent moeilijk om vast te stellen waar iemand woont. Zo bijvoorbeeld voor mensen die
grotendeels aan zee verblijven in een tweede verblijf.
Dezelfde problematiek bestaat ook in de gevallen van gescheiden ouders met kinderen. Of
nog wanneer iemand werkt in BRUSSEL en woont in ROESELARE bij zijn gezin, maar het
meeste aantal dagen slaapt in BRUSSEL gezien de nabijheid van het werk.
De verantwoordelijken van de bevolkingsdiensten van IZEGEM, ROESELARE en
HOOGLEDE identificeren deze problemen minder. Bij scheidingen zullen vonnissen
gevraagd worden om de verblijfplaats van de kinderen te bepalen. In de gevallen waarin
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mensen veel in een tweede verblijf wonen, blijkt de situatie zich soms vanzelf op te lossen.
Sommige gemeenten die geen belasting op tweede verblijven hebben, zullen een belasting op
leegstand heffen. Op het niveau van de gemeente leeft men met de realiteit dat bewoners
zullen zoeken naar de voor hen meest voordelige fiscale situatie.
59. Wijkinspecteurs hebben in het bijzonder moeilijkheden met vreemdelingen. Soms zijn ze
aan te treffen op hun adres, soms een paar dagen niet, dan zijn ze opeens weer … het is soms
een komen en gaan van personen op dezelfde adressen.
In sommige woningen zou het ook moeilijk zijn om uit te maken wie in welke kamer verblijft
en bovendien hangen er geen nummers op de deuren.
De verantwoordelijke van de gemeente ROESELARE voegt daaraan toe dat het toch wat
eigenaardig is dat asielzoekers zonder meer op basis van een verklaring een inschrijving
verkrijgen.
60. De wijkinspecteurs getuigen over verschillende werkwijzen per gemeente als het erop
aankomt om een nieuwe bewoner in te schrijven op een adres waar reeds iemand woont. In
een bepaalde gemeente verwacht men dat de bewoner die er reeds woont voor akkoord tekent
op de nieuwe inschrijving, in de andere gemeente niet. Zo verwachten de gemeenten
ROESELARE en IZEGEM volgens de coördinatoren dat de wijkagenten een ondertekend
akkoord vragen van de reeds gevestigde bewoner op een adres alvorens er een nieuwe
bewoner bijkomend wordt ingeschreven.
Daar waar het niet wordt gevraagd door de gemeente, controleren wijkinspecteurs uit eigen
beweging of de lijst van bewoners nog altijd klopt.
Nog een andere werkwijze bestaat erin om elke aanwezige bewoner ook te laten tekenen.
Daar waar geen handtekening wordt gevraagd door de wijkinspecteur, gebeurt dit vanuit de
overtuiging dat vaststellingen van de wijkinspecteur voldoende zijn.
De verantwoordelijke van de bevolkingsdienst van IZEGEM bevestigt dat de vraag gesteld
wordt aan de wijkinspecteur, maar dat bij afwezigheid van een akkoord van deze bewoner(s)
de nieuwe bewoner toch wordt ingeschreven als de effectieve woonst door de wijkinspecteur
werd vastgesteld.
In ROESELARE verwittigt de dienst bevolking de reeds gevestigde bewoner over het feit dat
er iemand komt bijwonen wanneer men vermoedt dat er iets niet klopt, maar meestal wordt er
evenwel geen akkoord gevraagd. Wanneer de gemeentelijke dienst dit niet zelf heeft kunnen
doen, stelt hij de vraag aan de wijkinspecteur om dit vooralsnog te doen. In deze gevallen
nemen de wijkinspecteurs, op hun initiatief, een schriftelijke verklaring op.
In HOOGLEDE verwacht de gemeente een toestemming van de ouder wanneer de reeds
gevestigde bewoners kinderen zijn. Ook in de gevallen waarin men discussies of problemen
verwacht, zal men de toelating op het niveau van de gemeente vragen. De gemeente zal dit
aspect steeds zelf afhandelen, eventueel voortgaande op het politieverslag van de
woonstcontrole en men verwacht niet dat de politie dergelijk akkoord vraagt aan de reeds
gevestigde bewoner.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze en
met respect voor de waarden en normen

61. De korpsleiding is van mening dat indien er twijfel is over het functioneren van een
wijkagent het moeilijk is om deze te verplaatsen. De wijkagenten hebben immers veel kennis
over de wijk en door hen te verplaatsen, gaat die kennis verloren.
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-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader

62. De verantwoordelijke van de dienst bevolking van IZEGEM stelt dat er duidelijkere
richtlijnen nodig zijn over de te hanteren werkwijze voor de ambtelijke schrappingen en dit
omdat burgers blijkbaar shoppen van de ene gemeente naar de andere.
63. De verantwoordelijke van de dienst bevolking van ROESELARE stelt dat het opvragen
van gegevens bij de energiemaatschappijen mogelijk zou moeten zijn voor de gemeenten,
zoals dit mogelijk is voor de controlediensten van de FOD Binnenlandse Zaken. Verder
ontbreekt het aan mogelijkheden om iemand een inschrijving te weigeren op een adres waar
reeds iemand woont die niet akkoord is met de inschrijving van de nieuwe bewoner.
64. De wijkcoördinatoren getuigen over een tekort aan duidelijkheid over wat nu nodig is om
over een woning te kunnen spreken. Er bestaat geen checklist van wat kan en niet kan en er
zijn daarover ook interpretatieverschillen per gemeente.
In sommige gemeenten (i.c. ROESELARE) worden meer huurcontracten opgevraagd en meer
vertrekken bezocht.
65. Er is in de wet onduidelijkheid over wat er nodig is om te leven of om te wonen. Met
hoeveel mag men in een bed slapen? Sommige vreemdelingen slapen bijvoorbeeld op een
matje.
66. Tot slot zou in geval van co-ouderschap de mogelijkheid ontbreken om een kopie van het
vonnis af te dwingen teneinde te kunnen uitmaken waar de kinderen officieel moeten worden
ingeschreven.
4.1.4.
-

Resultaatgericht

Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?

67. De korpsleiding stelt dat de aanvragen voor woonstcontroles worden toegewezen aan de
wijkagent van een bepaalde wijk en dat zo geweten is wie welke controle heeft uitgevoerd.
68. Het aantal woonstcontroles per jaar voor ROESELARE ligt rond 4 000. In HOOGLEDE
zou het volgens de coördinator 40 à 50% van het werkvolume inhouden en van de
gemeentelijke ambtenaar vernemen we dat er een kleine 600 woonstcontroles per jaar worden
gevraagd. In IZEGEM ligt dit rond 1 600 per jaar.
Wijkinspecteurs kunnen globaal moeilijk schatten hoeveel tijd er in woonstcontroles wordt
geïnvesteerd. Sommigen besteden er de helft van hun tijd aan, anderen veel minder. Voor
een woonstcontrole in ruraal gebied moet de ene wijkagent veel meer afstand afleggen dan de
andere en gaat er dus veel meer tijd verloren.
-

Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken

69. Volgens de wijkcoördinatoren zouden de wijkagenten bijkomende taken van informatieinwinning verrichten tijdens de woonstcontroles. Ze zouden daarover RIR’s opstellen:
ongeveer een vijftal per jaar en deze gaan over drugs, ontmoetingen tussen mensen die ze
aantreffen tijdens een woonstcontrole, verdachte handelingen, etc. Ten opzichte van het totaal
aantal RIR’s voor het gehele korps is dit een laag cijfer. RAR’s worden niet opgesteld. Er
wordt intern ook wel veel informatie doorgegeven tussen de diensten.
Wijkinspecteurs zelf stellen dat ze indien nodig een RIR opmaken en de informatie doorgeven
aan de recherchedienst. Afhankelijk van de wijk zullen er tot 20 RIR’s per jaar worden
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opgemaakt of slechts een paar.
Tekenen van radicalisme, aanwezigheid van wapens in de woning, de bewoner die de
wijkinspecteur bedreigde, sociale problematiek, enz. zijn redenen om een rapport op te
stellen.
70. Volgens de wijkcoördinatoren zouden de wijkagenten verschillende andere aspecten met
politioneel belang bekijken bij de woonstcontroles. Of er wapens zijn, of er huisdieren zijn,
of er sprake is van kinderverwaarlozing, of de kinderen naar school gaan, of er hulp nodig is
van het OCMW of hulpdiensten, enz.
71. Wijkcoördinatoren stellen dat bij vreemdelingen wordt gevraagd uit welke regio ze
afkomstig zijn om deze informatie vervolgens te melden aan het LIK.
Bij vreemdelingen zit er in het dossier van de woonstcontrole soms ook een formulier dat
ingevuld aan DVZ moet worden toegezonden.
Er wordt in dit domein nauwgezet een opvolging georganiseerd met de gemeente en in de
praktijk loopt dit vlot.
Volgens de wetgeving moet een EU-burger die zegt op een adres te wonen, ook daar worden
ingeschreven. De wijkagent wordt pas nadien gevraagd om dit te gaan controleren. Die
burger kan dan eventueel geschrapt worden als dit niet het geval blijkt te zijn.
72. Een ander spanningsveld dat de coördinatoren aanreiken, is dit van de mensen die naar de
gevangenis moeten en nog niet uit de woning willen, terwijl de huisbaas ze eruit wil krijgen
om de woning opnieuw te verhuren wanneer die persoon effectief in de gevangenis zit. Er is
daar een bijkomend spanningsveld omdat de gevangene meestal zelf ook niet weet hoelang hij
opgesloten zal blijven en ook zelf een nieuw adres nodig heeft als hij wil vrijkomen.
De wijkinspecteurs vertellen over een gelijkaardig geval waarbij de man zijn vrouw probeerde
te vermoorden en ervoor in voorlopige hechtenis zit. De vrouw probeert de man te laten
schrappen van haar adres zodat ze hem de toegang tot de woning kan ontzeggen, maar de
burgerlijke stand weigert dit te doen.
73. Een spanningsveld waarover de wijkcoördinatoren getuigen, heeft te maken met het
bestaan van een aanhoudingsbevel van iemand waarvoor een woonstcontrole moet worden
uitgevoerd. De vraag rijst of je de persoon eerst zal aanhouden of eerst zal inschrijven?
74. Wijkinspecteurs geven talrijke redenen op die iemand kan aanreiken om al of niet op een
woonplaats te worden ingeschreven. Werkloosheidsuitkering, subsidies, premies, het
vermijden van belasting op leegstand, enz.
Ten aanzien van deze misbruiken zouden fraudeonderzoeken opgestart kunnen worden.
4.1.5.
-

Medewerkersgericht

Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie, kennis en
ondersteuning beschikken

75. De korpsleiding maakt melding van een sterke verjonging die aan de gang is in het korps.
De komende vijf jaar zijn er bijvoorbeeld 10 pensioneringen te verwachten. De verjongingen
worden opgevangen door een paar maanden vooraf de jonge wijkagenten te introduceren (drie
à zes maanden). De overdracht gebeurt niet op basis van documenten, maar enkel mondeling.
Volgens de korpsleiding zijn er korpsrichtlijnen over de uitvoering van de woonstcontroles.
Volgens de wijkcoördinatoren zijn die er evenwel niet.
De jongere wijkagenten stellen dat ze het zelf allemaal moeten uitzoeken wanneer ze op de
dienst beginnen en er geen inloopperiode is om vertrouwd te geraken met de opdracht. De
formulieren voor de woonstcontrole vinden ze eerder onduidelijk en er is ook onduidelijkheid
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over de te volgen werkwijze. Dit zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat men in het begin veel
zaken vergeet te vragen of te controleren, bijvoorbeeld voertuigbezit, school van de kinderen,
beroep, … Contextinformatie die nuttig kan zijn voor politionele doeleinden.
Ze stellen ook geen onderrichtingen te krijgen.
Oudere wijkagenten vinden dat ze er wel voldoende ‘ingegroeid’ zijn en dat de werkwijze
duidelijk is.
De ambtenaren van de drie gemeenten bevestigen dat er vanuit het niveau van de gemeenten
geen richtlijnen zijn.
De korpschef voegt na lezing van het ontwerprapport toe dat er informatieverlies is als een
wijkagent een langere tijd uitvalt of vervangen moet worden. In het korps is het theoretisch
zo dat de wijkagent drie à zes maanden voor zijn pensionering wordt bijgestaan door de
nieuwe wijkagent. Zo heeft de nieuwe wijkagent een inloopperiode en wordt hij of zij
voorgesteld aan de wijkbewoners. In de praktijk kan dit wel eens mislopen door een gebrek
aan kandidaten voor de wijkwerking.
76. Wijkcoördinatoren stellen dat het goed zou zijn dat de wijkagenten nog eens de
gelegenheid zouden krijgen om, bovenop de basisopleiding, hierover een bijkomende
opleiding te kunnen volgen.
De basisopleiding van de wijkagent zou onvoldoende ingaan op de praktische kant en enkel
de wetgeving behandelen.
77. Coördinatoren stellen dat ze door de wijkagenten worden aangesproken wanneer die
ergens problemen verwachten en ze raden de wijkagenten aan om zelf ook een gedetailleerd
verslag op te maken en bij te houden.
De wijkcoördinatoren geven aan dat er verschillende werkwijzen zijn voor het uitvoeren van
controles in de ANG of het uitvoeren van een bevel tot gevangenneming. In ROESELARE
en IZEGEM worden de ANG-controles uitgevoerd door een bediende.
De wijkcoördinator van HOOGLEDE stelt dat de wijkinspecteur zelf eerst de ANG-controle
uitvoert vooraleer hij een huisbezoek uitvoert. Als er verhoord moet worden, dan vraagt hij
ook eerst de dossiers op.
De uitvoering van een bevel tot gevangenneming gebeurt ofwel met bijstand (flex-team)
ofwel enkel door de wijkagent. Het flex-team is een bijstandsteam voor de wijk dat overal
assistentie levert.
De wijkcoördinator uit IZEGEM stelt dat indien een burger geseind staat, deze eerst wordt
uitgenodigd op het bureel vooraleer de controle woonstinschrijving zal plaatsgrijpen. Dit
gebeurt niet in iedere gemeente, soms wordt de opdracht tot verhoor meegenomen ter plaatse.
DIV en RRN worden niet gecontroleerd of dit is althans niet met zekerheid geweten door de
coördinatoren.
Wat de ANG-controle op technisch vlak betreft, bestaat de gemakkelijkste werkwijze erin om
vanuit het RRN door te klikken naar de controle van de ANG, maar daardoor komen bepaalde
seiningen evenwel niet aan het licht. Daarom nemen sommige wijkinspecteurs het initiatief
om ook een SIS-controle uit te voeren.
Indien maatregelen lastens een persoon moeten worden uitgevoerd, dan voeren de
wijkinspecteurs die zelf uit. Indien er bijstand nodig is, dan komen de interventieploegen
helpen.
Over de seiningen zijn de wijkinspecteurs van mening dat ze geen rem mogen zijn op de
woonstinschrijving. Indien er een verhoor moet worden afgenomen, dan gebeurt dit
bijvoorbeeld tijdens de woonstcontrole door de wijkinspecteur.
Uit onze analyse van de gegevens ANG blijkt dat er voor acht gezinshoofden in de steekproef
voor de politiezone RIHO geen ANG-opzoekingen zouden zijn gebeurd. Een opzoeking
gebeurde na een periode van 30 dagen. Dit kan door een probleem met de woonstvaststelling
zijn. Vier andere niet-gecontroleerde personen hebben de Poolse, Roemeense of Tunesische
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nationaliteit. Het komt voor dat vreemdelingen zonder medeweten van de stad of de politie in
het bevolkingsregister worden ingeschreven. Zo blijven er nog drie Belgische gezinshoofden
over, waarvoor we in de ons aangeleverde databanken geen gegevens vinden. We kunnen
niet uitsluiten dat dit geringe aantal te wijten is aan de methodologische keuzes die werden
gemaakt of niet gekende referentieadressen zijn.
We kunnen stellen dat voor de controles hoofdverblijfplaats in de politiezone RIHO
systematisch een controle in de ANG gebeurt, hetzij rechtstreeks in de ANG of door in het
RRN door te “klikken” naar de ANG. Manuele controle voor deze zone gaf aan dat er heel
vaak al controle is de dag na de aanvraag bij de gemeente. Meer dan de helft van deze
controles zou via het RRN gebeuren. We willen wel wijzen op de beperkingen hiervan. De
link tussen en RRN en ANG komt tot stand via het nationaal nummer van burgers. Bij de
vatting van niet-permanente maatregelen is het nationaal nummer van de persoon waarop de
maatregel betrekking heeft niet steeds gekend, maar wel de naam. Indien men de opzoeking
via het RRN uitvoert, zullen zo niet steeds alle maatregelen zichtbaar zijn.
Eind juni 2012 stonden nog vijf niet-permanente maatregelen open voor drie personen die
zich hadden ingeschreven in de gemeenten van de politiezone RIHO. Een man die zich
inschreef te ROESELARE had een voorwaardelijke werkstraf. Een andere man die zich
wenste in te schrijven in ROESELARE had drie niet-permanente maatregelen ‘verhoor’.
Indien de persoon niet ingaat op de uitnodiging van de politie, blijven deze openstaan. Ten
slotte was er voor een vrouw ingeschreven te IZEGEM een CSB-signalement. Voor het
‘openstaan’ van elke van deze niet-permanente maatregelen kon een verklaring worden
gevonden.
78. Andere databanken zoals het centraal wapenregister of de inschrijvingen van de
voertuigen worden volgens de wijkinspecteurs soms wel, soms niet gecontroleerd.
79. Wijkinspecteurs stellen dat het gebrek aan een dienst-gsm zich laat voelen wanneer er op
de deur een briefje hangt: ‘bel doet het niet, gelieve dit nummer te bellen’.
Verder zijn ze te bereiken per e-mail en vaste lijn.
Een wijkinspecteur heeft er geen probleem mee om zijn persoonlijk gsm-nummer en emailadres te verspreiden en burgers mogen hem bellen terwijl hij bijvoorbeeld in het
buitenland met vakantie is, ook al moet hij daardoor een deel van de communicatiekosten zelf
betalen.
-

Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in de
uitvoering van deze opdrachten

80. Wijkcoördinatoren uit de drie gemeenten gaan verschillend om met de controle op het
werk van de wijkagenten. In ROESELARE worden die gecontroleerd omdat de ervaring
leert dat de wijkagenten doorheen de jaren te weinig gaan schrijven. In IZEGEM zijn geen
controles. In HOOGLEDE worden de probleemgevallen of bijkomende uitlegbladen
bekeken.
Wijkinspecteurs uit de verschillende wijkposten onderschrijven dit en getuigen over een
regelmatig formeel of informeel overleg met de wijkcoördinatoren.
De korpschef voegt na lezing van het ontwerprapport toe dat de directeurs van de posten een
algemene controlebevoegdheid hebben. Er is volgens hem een duidelijk zicht op de
uitvoeringstermijn van de “verhuizingen” daar ze in ISLP ingeschreven worden onder
“briefwisseling”.
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-

Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming zijn met
deze van de organisatie

81. De wijkcoördinatoren stellen in het algemeen tevreden te zijn over het uitgevoerde werk
van de wijkagenten.
Informele overlegmomenten zijn volgens de coördinatoren in alle sites voldoende aanwezig
en in HOOGLEDE is er ook een overleg in groep mede omdat de wijkagenten er ook instaan
voor het onthaal en het belangrijk is dat ze van alles op de hoogte zijn.
De wijkcoördinatoren zijn tevreden over het werk van de medewerkers als ze de
woonstcontroles correct en tijdig uitvoeren.
5.

CONCLUSIE(S)

5.1.

Overheidsgericht

82. De gemeenten vragen aan de politie om alle verhuizingen aan een onderzoek
woonstcontrole te onderwerpen, met uitzondering van de rusthuizen die in ROESELARE niet
moeten worden gecontroleerd.
HCP NEYRINCK voegt na lezing van het ontwerprapport toe dat vanuit de opdrachtgever
geen specifiek beleid is ontwikkeld. Deze opdrachten worden door de politie dus
werkprocesmatig uitgevoerd.
83. De noden en verwachtingen van de gemeentelijke overheden en diensten worden door de
medewerkers afgeleid uit wat op de aanvraagformulieren staat.
84. Er is voldoende duidelijk gebleken dat de opdrachten tot algemene tevredenheid van de
bestuurlijke overheden van de drie gemeenten worden uitgevoerd. Dit resultaat is evenwel
niet het gevolg van een planmatige, doordachte aanpak, maar wordt bereikt op routinematige
wijze zonder structurele opvolging noch bijsturing vanwege de leiding van het korps.
Te ROESELARE stelt men evenwel dat sommige wijkagenten meer gedreven te werk gaan en
echt zoeken, maar dat anderen toch wel te snel afronden. Sommige verslagen zijn uitgebreid,
andere zijn zeer kort. Er is behoefte aan voldoende uitgebreide verslagen en dit zou niet
steeds het geval zijn in ROESELARE.
Te HOOGLEDE stelt men dat de wijkinspecteurs hun onderzoeken soms wel eens te grondig
uitvoeren.
85. De korpsleiding en de wijkinspecteurs stellen dat de uitgebrachte adviezen meestal
gevolgd worden door de gemeentelijke diensten en ze voor bijna 100% aandeel hebben in de
eindbeslissing, terwijl ze zelf terecht stellen dat zij formeel de beslissing daarover niet nemen
en dit ook wettelijk niet de bedoeling is.
86. Structureel overleg met de drie gemeenten is vrijwel onbestaande, maar er is regelmatig
contact op het niveau van de wijkcoördinator en de wijkinspecteur. De verantwoordelijken
van de diensten bevolking uit de drie gemeenten bevestigen dat er op dagelijkse basis contact
is met de politieambtenaren van het terrein voor het afhalen en binnenleveren van de
aanvragen. Dit lijkt voor iedereen te werken, al zou de verantwoordelijk uit IZEGEM het
handig vinden indien er eens overleg zou plaatsgrijpen met alle wijkinspecteurs.
87. Tijdens de woonstcontroles worden er vanuit de gemeenten bijkomende opdrachten
gevraagd aan de wijkinspecteurs die verder gaan dan de loutere vaststelling of een bewoner al
dan niet op het aangegeven adres woont. Deze opdrachten zijn enigszins verbonden met de
problematiek van de domiciliëring, maar gaan toch verder dan wat noodzakelijk is in dit
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verband. Het gaat met name om het controleren van de huis- of busnummers en de
bewoonbaarheid van een pand.
De problematiek van de bewoonbaarheid en stedenbouwkundige aspecten is evenmin
verbonden aan de inschrijving op de woonplaats op het niveau van de gemeente, al zullen de
wijkagenten die overtredingen vaststellen dit meestal ook uit eigen beweging terugkoppelen
naar de gemeente. Onder meer gelet op het feit dat een groot aantal onder hen het er zelf
moeilijk mee heeft dat iemand zou worden ingeschreven in een onbewoonbaar pand.
88. Over ambtshalve schrappingen verschillen ook in deze zone de verwachtingen en
overtuigingen van politie en gemeente.
Wijkinspecteurs willen schrappingen meestal snel uitgevoerd zien na hun vaststellingen van
niet-woonst, terwijl gemeentelijke ambtenaren dit als het allerlaatste middel moeten
beschouwen volgens de regelgeving en daarom ook wachten tot er voldoende tijd is
verstreken om alle nazicht te kunnen doen en de burger ook de kans te geven zich in regel te
stellen.
De frustratie langs de kant van de politie zou kunnen worden bijgestuurd indien hierover
duidelijk wordt overlegd en gecommuniceerd tot op het uitvoerende niveau.
5.2.

Burgergericht

89. De mate waarin de burger tevreden is, kan worden ingeschat op basis van occasionele
feedback vanwege de burger, voornamelijk over de timing, een ambtshalve inschrijving of
schrapping. De op deze wijze verkregen feedback betreft meestal de gevallen van negatieve
ervaringen want over eventuele positieve ervaringen wordt weinig automatische feedback
verkregen. Feedback zou positief en proactief kunnen worden gevraagd aan de burger.
Wijkcoördinatoren ontvangen al eens een klacht van mensen die om fiscale redenen zo snel
mogelijk ingeschreven willen worden en volgens hen te lang op de wijkinspecteur ‘zitten te
wachten’. Of nog gebeurt het dat een burger, als deze niet tevreden is over zijn nietinschrijving, daarvoor contact opneemt met de coördinator.
De verantwoordelijken van de dienst bevolking stellen evenwel nooit klachten te hebben
ontvangen van burgers over de manier waarop woonstcontroles worden uitgevoerd, maar wel
over de uitvoeringstermijnen.
90. De korpsleiding heeft kennis van, maar weinig structureel zicht op de wijze waarop de
wijkinspecteurs tijdens de woonstcontrole voldoende transparant en met respect voor de
privacy hun taak uitvoeren.
Wijkcoördinatoren zijn van mening dat het niet zou mogen dat wijkagenten niet binnengaan
in de woning bij een woonstcontrole. De wijkagenten moeten volgens hen altijd eens binnen
geweest zijn of op zijn minst ter plaatse zijn geweest.
Sommige wijkinspecteurs stellen dat ze steeds de woning zullen binnengaan en bijvoorbeeld
zullen vragen naar de tandenborstel(s) of scheermachine en sommigen zien ook een
mogelijkheid in het navragen bij buren of sleutelpersonen. Er is dus een verschil in ziens- en
werkwijze, waardoor niet alle burgers gelijkwaardig worden bediend en er is in het domein
van de woonstcontrole een dunne lijn tussen wat noodzakelijk gecontroleerd moet worden en
het schenden van de privacy van de burger.
91. In dezelfde context getuigen de korpsleiding, de coördinatoren en de wijkinspecteurs over
de noodzaak voor de wijkinspecteurs om zelf persoonsgegevens bij te houden over de
bewoners. Na een opmerking van het Vast Comité P werd evenwel beslist dat deze gegevens
niet meer in wijkfiches konden worden bijgehouden maar dat elke wijkagent die nu
persoonlijk dient bij het houden.
Het bijhouden van deze gegevens kan voor de politiediensten bijzonder nuttig zijn maar dient
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wel te gebeuren conform de privacywetgeving. De actuele werkwijze blijft hieromtrent
vragen oproepen.
De korpschef voegt na lezing van het ontwerprapport toe dat het vroegere systeem van
wijkfiches de overgang gemakkelijker maakte. Veel informatie kon op de wijkfiches worden
teruggevonden. Het was voor de directeur van de posten een stuk gemakkelijker om de
opvolging van de wijken te controleren. Elke verandering werd gedateerd zodanig dat bij de
raadpleging onmiddellijk kon worden vastgesteld of de wijkagent zijn wijkfiches en controles
behoorlijk bijhield.
92. Op het niveau van de wijkcoördinatoren is er, met uitzondering van IZEGEM, niet overal
zicht op de uitvoeringstermijnen noch op de wijze waarop de woonstcontroles worden
uitgevoerd. Aangezien er weinig tot geen klachten zijn, zou er ook geen nood zijn aan
opvolging.
93. Wijkinspecteurs zelf stellen dat ze meestal ter plaatse kunnen gaan binnen een week à een
maand en vinden de termijn van acht dagen niet realistisch. De verantwoordelijken van de
bevolkingsdiensten zijn in het algemeen tevreden over de uitvoeringstermijnen die meestal
korter dan twee weken zijn en stellen dat er in vakantieperiodes wel eens problemen kunnen
ontstaan omdat wijkinspecteurs niet vervangen worden tijdens hun verlof.
In ROESELARE is er vanuit de dienst bevolking evenwel begrip voor het feit dat burgers niet
altijd thuis aangetroffen kunnen worden en dat er soms wel wat tijd nodig is. In HOOGLEDE
zou men het liefst alles nog wat sneller zien verlopen en is men ervan overtuigd dat met wat
meer capaciteit de politie deze taak nog sneller zou kunnen uitvoeren.
5.3.

Samenlevingsgericht

94. De gemeentelijke verantwoordelijken, de leiding en de wijkinspecteurs vinden het
interessant dat de politie de woonstcontroles blijft uitvoeren. Het is een unieke gelegenheid
om contact te kunnen hebben met alle bewoners in de wijk en het contactmoment is ook
belangrijk om politionele informatie in te zamelen.
Binnen de zone is er anekdotisch bewijs dat er een mechanisme in plaats is gesteld om de
verworven kennis over de bevolking te delen met de collega’s. Op het opstellen van enkele
RIR’s of RAR’s en het opmaken van een ‘dia’ op het LIK na, is er evenwel geen structuur om
informatie over de bevolking langdurig consulteerbaar te houden voor bestaande of later
toetredende collega’s. Het verloop van medewerkers en de pensioneringen zorgen voor
bijkomende moeilijkheden in dit verband en worden ervaren als een pijnpunt.
Dit is merkwaardig omdat net de kennis van de bevolking voor alle partijen het argument bij
uitstek blijkt om deze taak maatschappelijk als een politietaak te blijven beschouwen.
95. De wijkinspecteurs getuigen over verschillende werkwijzen per gemeente als het erop
aankomt om een nieuwe bewoner in te schrijven op een adres waar reeds iemand woont. In
een bepaalde gemeente verwacht men dat de bewoner die er reeds woont voor akkoord tekent
voor de nieuwe inschrijving, in de andere gemeente niet. Daar waar het niet wordt gevraagd
door de gemeente, controleren wijkinspecteurs dan weer uit eigen beweging of de lijst van
bewoners nog altijd klopt.
Verschillende werkwijzen zorgen voor onduidelijkheid bij de burger en de medewerker.
De verantwoordelijken van de bevolkingsdiensten en de leden van de politiediensten
ontbreekt het aan duidelijkheid en betere richtlijnen over:
-

de te hanteren werkwijze voor de ambtelijke schrappingen;
de mogelijkheid om gegevens op te vragen bij energiemaatschappijen;
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-

5.4.

de mogelijkheden om iemand een inschrijving te weigeren op een adres waar reeds
iemand woont die niet akkoord is met de inschrijving van de nieuwe bewoner;
wat nu nodig is om over een woning te kunnen spreken en;
de mogelijkheid om in de gevallen van co-ouderschap een kopie van het vonnis af te
dwingen teneinde te kunnen uitmaken waar de kinderen officieel moeten worden
ingeschreven.
Resultaatgericht

96. Er worden door de korpsleiding geen concreet meetbare doelen nagestreefd of opgevolgd
in de zone en de tijdsbesteding kan globaal moeilijk worden ingeschat.
Op een overzicht van het aantal controles na, kan op geen enkel niveau (beleid, coördinator,
terreinwerker) worden ingeschat welke werklast gepaard gaat met de woonstcontroles en kan
dus bijgevolg niet worden aangegeven of deze taak in een evenwichtige verhouding staat ten
opzichte van andere (kern)taken.
97. Er bestaan spanningsvelden tussen de opdrachten van woonstcontrole en andere
politionele opdrachten die tijdens deze woonstcontroles moeten worden uitgevoerd, zoals daar
zijn: vreemdelingenproblematiek, gevangenen of fraudebestrijding. Voor de wijkinspecteurs
is het niet steeds duidelijk hoe met dit spanningsveld dient te worden omgegaan, en dit zowel
naar inhoud als naar tijdsbesteding.
98. Er gebeurt systematisch een controle in de ANG, hetzij rechtstreeks in de ANG of door in
het RRN door te “klikken” naar de ANG (meer dan de helft). Heel vaak is de controle al de
dag na de aanvraag bij de gemeente.
Eind juni 2012 stonden nog vijf niet-permanente maatregelen open voor drie personen die
waren ingeschreven in de gemeenten van de politiezone RIHO, maar voor het ‘openstaan’ van
elke van deze niet-permanente maatregelen kon een verklaring worden gevonden.
5.5.

Medewerkersgericht

99. De korpsleiding en de coördinatoren gaan verschillend om met de controle op het werk
van de wijkagenten. In ROESELARE worden die gecontroleerd omdat de ervaring leert dat
de wijkagenten door de jaren heen te weinig gaan schrijven. In IZEGEM zijn er geen
controles en in HOOGLEDE worden de probleemgevallen of bijkomende uitlegbladen
bekeken.
Wijkinspecteurs uit de verschillende wijkposten onderschrijven dit en getuigen bovendien
over een regelmatig formeel of informeel overleg met de wijkcoördinatoren.
100.Coördinatoren zien groeimogelijkheden voor de overdracht van kennis en kunde. Ze zien
ook de nood aan meer en betere opleidingsmogelijkheden.
101.Volgens de korpsleiding zijn er korpsrichtlijnen over de uitvoering van de
woonstcontroles. Volgens de wijkcoördinatoren zijn die er evenwel niet en de ambtenaren
van de drie gemeenten bevestigen dat er vanuit het niveau van de gemeenten geen richtlijnen
zijn. De jongere wijkagenten stellen dat ze het zelf allemaal moeten uitzoeken wanneer ze op
de dienst beginnen en er geen inloopperiode is om vertrouwd te geraken met de opdracht. De
formulieren voor de woonstcontrole vinden ze eerder onduidelijk en er is ook onduidelijkheid
over de te volgen werkwijze, die verschilt tussen de gemeenten. Ze stellen ook geen
onderrichtingen te krijgen.
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Oudere wijkagenten vinden dan weer dat ze voldoende ‘ingegroeid’ zijn in de opdrachten en
dat de werkwijze duidelijk is.
5.6.

Algemene bedenkingen van de korpschef van de politiezone RIHO

102.HCP NEYRINCK kadert dat het koninklijk besluit inzake het onderzoek naar de reële
verblijfplaats dateert van 16 juli 1992, een hele tijd voor de integratie van de politiediensten.
103.De uitvoering van de opdracht is in de politiezone RIHO sedert het KB niet essentieel
veranderd. Er werden enkele politionele opdrachten toegevoegd, onder andere de interne
richtlijnen qua ANG-controle van de nieuwe inwoner, het verstrekken van informatie aan het
lokaal informatiekruispunt.
104.Over de wijze van controle en wat moet en kan worden gecontroleerd tijdens het
huisbezoek naar aanleiding van een woonstverandering moeten volgens de korpschef
algemene richtlijnen worden opgesteld. Volgens hem moeten niet enkel binnen zijn
politiezone maar in het ganse land de controles op identieke wijze gebeuren. Het louter
bepalen dat deze grondig moeten gebeuren laat interpretatie toe.
6.
-
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BIJLAGE 5

POLITIEZONE RIHO (5453)
De politiezone RIHO omvat de gemeenten ROESELARE, IZEGEM en HOOGLEDE.
1. Steekproef
Aantal verstuurde vragenlijsten aan gezinshoofden:
- Roeselare:74 gezinshoofden
- Izegem: 35 gezinshoofden
- Hooglede: 14 gezinshoofden
Leeftijdsverdeling
 Zone - algemeen

38



Hooglede



Izegem

39



Roeselare

Nationaliteiten
Gemeente

Nationaliteit
Hooglede

Izegem

Roeselare

Totaal

Albanië

0

1

0

1

Polen

3

0

1

4

Roemenië

1

0

3

4

Italië

0

0

1

1

Nederland

0

0

1

1

Tsjechische Republiek

0

0

1

1

Rusland (Federatie van)

0

0

2

2

Bosnië-Herzegovina (Rep.)

0

0

1

1

10

34

61

105

Armenië (Rep.)

0

0

2

2

Niger

0

0

1

1

Marokko

0

0

1

1

Tunesië

0

0

1

1

14

35

76

125

België

Totaal

40

Verhuisfrequentie
Gemeente

Aantal verhuizingen
Hooglede

Izegem

Roeselare

Totaal

1

7

22

40

69

2

6

10

14

30

3

0

2

14

16

4

0

1

4

5

5

1

0

3

4

6

0

0

1

1

14

35

76

125

Totaal

2. Antwoorden
Er werden 124 vragenlijsten verstuurd en we ontvingen 36 antwoorden = 29%.
- Hooglede: 4 antwoorden (op 14)
- Izegem: 7 antwoorden (op 35)
- Roeselare: 25 antwoorden (op 74)

Soort woning
Gemeente

Soort woning
Hooglede

Izegem

Roeselare

Totaal

Huis

2

5

16

23

Appartement/studio

2

2

8

12

Andere

0

0

1

1

4

7

25

36

Roeselare

Totaal

Totaal

Naam op de deurbel
Gemeente

Naam op deur of bel
Hooglede

Izegem

ja

2

2

14

18

neen

2

5

11

18

4

7

25

36

Totaal
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Controle gekregen van een andere dienst dan de politie
Gemeente
Hooglede

Izegem

Roeselare

Totaal

Ja

2

1

3

6

Neen

2

6

21

29

Meerdere

0

0

1

1

4

7

25

36

antwoorden
Totaal

Contact met de politie - hoe probeerde de politie de burger te bereiken?

Hooglede

Izegem

Roeselare

Telefoon

0

2

9

Gewone brief

0

0

1

Onaangekondigd bezoek

2

4

11

Telefoon + onaangekondigd

0

1

1

Schriftelijke convocatie

0

0

1

Andere

1

0

2

bezoek

Kwam de politie langs?
Bij alle respondenten is de politie langsgekomen! In de drie gemeenten.
Hoeveel keer kwam de politie thuis?
Gemeente

Aantal keer langsgekomen
Hooglede

Izegem

Roeselare

Totaal

Blanco

1

2

7

10

1

3

5

13

21

2

0

0

5

5

4

7

25

36

Totaal

42

Dag van het bezoek
Gemeente
Hooglede

Izegem

Roeselare

Totaal

MA

0

0

2

2

DI

0

0

4

4

WO

1

1

1

3

DO

2

0

3

5

VR

1

0

3

4

ZA

0

3

2

5

Neen

0

1

5

6

BLANCO

0

1

4

5

Meerdere

0

1

1

2

4

7

25

36

antwoorden
Totaal

Tijdstippen van het bezoek
Gemeente

Uren
Hooglede

Izegem

Roeselare

Totaal

0

3

9

12

08:30

0

0

1

1

10

0

0

3

3

10:30

0

0

1

1

11

1

1

1

3

12

0

0

1

1

14

0

1

0

1

14:45

0

1

0

1

15

1

0

0

1

16

1

0

0

1

16:35

0

0

1

1

17

0

0

1

1

18

0

1

1

2

18:30

0

0

1

1

19

1

0

3

4

8:35

0

0

1

1

9:30

0

0

1

1

4

7

25

36

Totaal
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Legitimatie politie
Hooglede
4
0
0
0
0

Uniform
Uniform + Dienstkaart
Politievoertuig
Kennismaking
Gekend als wijkagent

Izegem
6
0
0
0
1

Roeselare
20
2
1
2
0

Kende men deze persoon al?
Gemeente
Hooglede

Izegem

Roeselare

Totaal

Als wijkagent

0

4

5

9

Ik kende die niet

4

3

19

26

Meerdere

0

0

1

1

4

7

25

36

antwoorden
Totaal

Kwam de politie-inspecteur de woning binnen? + Vroeg deze de toestemming?
Gemeente
Hooglede

Izegem

Roeselare

Totaal

Ja

4

6

24

34

Neen

0

1

1

2

4

7

25

36

Totaal

Werd door de burger de toestemming gegeven tot het binnenkomen van de woning?
Gemeente
Hooglede

Izegem

Roeselare

Totaal

Ja

3

7

22

32

Neen

0

0

1

1

Ik weet het niet meer

0

0

2

2

BLANCO

1

0

0

1

4

7

25

36

Totaal

44

Bezochte vertrekken

Keuken
Slaapkamer
Woonkamer
Badkamer
Berging
Gang/inkom
Geen

Hooglede
2
0
4
0
0
0
0

Izegem
1
1
6
0
1
0
1

Roeselare
11
3
19
1
1
2
2

Welke documenten werden gevraagd?

Huurcontract
ID-kaart
Brief gemeentehuis
Notariële akte aankoop + akte met
bewijs domicilie kinderen
Geen

Hooglede
1
1
0
1

Izegem
0
2
0
0

Roeselare
1
6
2
0

1

2

14

Welke vragen werden gesteld?

Werkgerelateerd
School van de kinderen
Relatie t.o.v. huisgenoten
Geen

Hooglede
3
1
1
0

Izegem
2
0
1
3

Roeselare
14
1
3
9

Extra, handgeschreven opmerkingen:
Roeselare:
- agent was hierbij uiterst vriendelijk
- nummerplaat auto, moto
- telefoon van familie voor noodgevallen
Izegem:
- hoeveel kinderen ik had en of ik hier alleen woonde met mijn kind
Hooglede:
- relatie met ex, evt. huisdieren (hond), automerk + kleur + kenteken
Werd verwezen naar andere verplichtingen?

Wapenwetgeving
Neen

Hooglede
1
2

Izegem
0
6

Roeselare
2
20

45

Werd aan de burger informatie gegeven tijdens de controle?

Politiezone
Preventie - inbraak
Gemeentediensten
Neen

Hooglede
2
1
0
0

Izegem
1
0
2
4

Roeselare
6
3
5
12

Opm.:
Roeselare
- als er een probleem was, dat ik mocht telefoneren
- hij beantwoordde al mijn vragen geduldig en correct
Inbreuk op de privacy?
De mensen die antwoordden, vinden de controles geen inbreuk op hun privacy.
Tevredenheid
../10
8,46
8,43
9,41
9,4
9,06
8,37
8,86

bezoek vrij snel na melding adreswijziging
bezoek op een tijdstip dat paste
reden van bezoek duidelijk
politiemedewerker was beleefd
politiemedewerker was discreet
politiemedewerker gaf duidelijke en correcte informatie
politiemedewerker stond open voor vragen

ANG
Aantal personen

%

Geen of >30d

8

7%

ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

24

19%

73

59%

19

15%

124

100%

Aard opzoeking
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BIJLAGE 11/10 – POLITIEZONE SECOVA

1.

OPDRACHT

1. Een globaal beeld krijgen van de wijze waarop de politiediensten hun controletaak
voorafgaandelijk aan de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister,
een verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen, uitoefenen.
2.

PROBLEEMSTELLING

2. Er werden verscheidene klachten geregistreerd over de manier waarop de
politiediensten onderzoeken ingevolge een vraag tot domiciliëring hadden gevoerd.
Bijgevolg werd beslist om een toezichtsonderzoek te openen naar de wijze waarop deze
aan de politiediensten toevertrouwde taak concreet uitgeoefend werd in een steekproef
van twaalf politiezones.
3. In eerste instantie werd informatie over de betrokken politiezones ingewonnen via
raadpleging van de korpschefs, een steekproef uit het rijksregister (RRN), de analyse van
gegevens uit de algemene nationale gegevensbank (ANG) en de te nemen maatregelen,
de resultaten van een peiling bij de bevolking en de dossiers vervat in de database van het
Vast Comité P (VCP).
4. In tweede instantie werd een terreinfase georganiseerd, waarin gesprekken
plaatsvonden met de korpschef en/of de coördinator wijkwerking van de politiezone, een
focusgroep van wijkagenten en het hoofd van de dienst bevolking van de gemeenten die
tot de politiezone behoren.
5. Daarna werd een ontwerpverslag opgesteld waarin alle informatie, vaststellingen,
resultaten en conclusies verwerkt zijn. Dat verslag werd overgemaakt aan de korpschef
van de politiezone SECOVA zodat hij eventuele opmerkingen daaromtrent kon
formuleren. Hij heeft laten weten dat hij geen opmerkingen had.
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3.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

3.1. Gesprek met de korpschef en de verantwoordelijke wijkwerking
6. Op 29 januari 2013 hadden we een ontmoeting met de korpschef van de politiezone
SECOVA, hoofdcommissaris (HCP) WILLEMART en commissaris (CP) NETTEN,
verantwoordelijke wijkwerking, verbonden aan het zonaal informatiekruispunt. Nadat we
hen het voorwerp en de methodologie van ons onderzoek hadden uiteengezet, legde de
korpschef uit dat elke gemeente haar eigen procedure had en dat elke wijkagent zijn
werkwijze aanpaste aan die procedure. Hij verklaarde ook dat hij van plan was om de
verantwoordelijken van de diensten bevolking van de vijf gemeenten waaruit de
politiezone samengesteld is bijeen te brengen teneinde een uniforme procedure op poten
te zetten en goede praktijken uit te wisselen opdat alle wijkagenten onderling
inwisselbaar zouden zijn tussen de gemeenten, en dit zonder de aanbevelingen van het
Vast Comité P af te wachten. Op het einde van het gesprek meldde dat korpschef dat een
dergelijk onderzoek de gelegenheid bood om zich te buigen over een proces dat eerder
niet als prioriteit beschouwd werd, en dit temeer tegelijkertijd andere vragen gesteld
worden met het oog op het uitvoeren van bepaalde controles waarbij het aspect
“domicilie” aan bod komt. Als voorbeeld haalt hij terrorisme/radicalisme en sociale
fraude aan.
7. De politiezone strekt zich uit over het grondgebied van vijf gemeenten, met name
AYWAILLE, CHAUDFONTAINE, ESNEUX, SPRIMONT en TROOZ. Ze is op
gedecentraliseerde en gedeconcentreerde wijze georganiseerd. Naast de leiding van de
zone die instaat voor de coördinatie, is er een commissariaat per gemeente en een
bijkantoor
in
VAUX-SOUS-CHEVREMONT
(CHAUDFONTAINE).
Deze
commissariaten zijn stevige posten die, naast de wijkwerking, instaan voor het onthaal en
beschikken over interventiepersoneelsleden die volgens een beurtrol interventieploegen
vormen die ingezet worden over het ganse grondgebied van de politiezone. De nadruk
ligt op polyvalentie, met name de wijkagenten doen ook interventieshifts en zowel de
wijkagenten als het interventiepersoneel verzekeren het onthaal volgens een beurtrol.
Wanneer een wijkagent onbeschikbaar is, wordt hij vervangen door een lid van het
interventiepersoneel van het commissariaat en niet door een wijkagent van een ander
commissariaat. De politiezone beschikt over 35 wijkagenten, zijnde één wijkagent voor
zowat 2400 inwoners. Zij besteden ongeveer 65% van hun tijd aan het eigenlijke
wijkwerk.
8. De leiding is momenteel bezig met de herziening van het concept van decentralisatie
dat, wanneer men het tot het uiterste drijft, een zekere concurrentie teweegbrengt tussen
de posten en leidt tot een gebrek aan solidariteit. De processen worden bijgevolg
opnieuw gecentraliseerd. Er wordt verduidelijkt dat elk commissariaat geleid wordt door
een commissaris, postoverste, die de gesprekspartner is van de burgemeester in de
gemeente. De korpschef vervult deze rol van gesprekspartner van de burgemeesters niet,
tenzij in geval van conflict tussen een postoverste en de burgemeester, op uitdrukkelijke
vraag of wanneer de korpschef van mening is dat de materie van enig belang is.
9. Met onze twee gesprekspartners hebben wij een hele reeks domeinen besproken die
verband houden met de problematiek van de domiciliëringen. De antwoorden die zij ons
meegedeeld hebben, komen aan bod in punt 4 infra.
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3.2. Gesprek met de wijkagenten
10. Op 21 februari 2013 hadden wij een ontmoeting met een focusgroep bestaande uit vijf
wijkagenten afkomstig uit de wijkcommissariaten van de vijf gemeenten die samen de
politiezone
vormen.
Hun
meningen
en
beschouwingen
over
onze
onderzoeksproblematiek komen aan bod in punt 4 infra.
3.3. Gesprek met de verantwoordelijken van de dienst bevolking van de gemeenten
die de PZ SECOVA vormen
11. Op 29 mei 2013 hadden wij een ontmoeting met de heren KAZMIERCZAK en
PEETERS, respectievelijk gemeentesecretaris en ambtenaar bij de dienst bevolking van
ESNEUX. Op 6 juni 2013 hadden wij een ontmoeting met de heer COMPERE,
verantwoordelijke van de dienst bevolking van AYWAILLE. Op 11 juni 2013 hadden
wij achtereenvolgens een gesprek met de heer ETIENNE, verantwoordelijke van de
dienst bevolking van SPRIMONT en met drie vrouwelijke ambtenaren van de dienst
bevolking van TROOZ. Hoewel ze op kantoor aanwezig was toen wij daar waren en
niettegenstaande een afspraak gemaakt was op een datum die haar het beste uitkwam,
weigerde de verantwoordelijke van de dienst bevolking van die gemeente deel te nemen
aan het gesprek en verwees ze ons door naar haar medewerksters. Op 25 juni 2013
hadden wij een ontmoeting met mevrouw TATON, hoofd van de dienst bevolking van
CHAUDFONTAINE. Het verslag van deze gesprekken is opgenomen onder punt 4 infra.
4.

ANALYSE

4.1. Gegevens voorafgaandelijk aan de terreinfase
12. De cijfergegevens die vergaard werden voorafgaandelijk aan de terreinfase (cf.
paragraaf 3 supra) zijn weergegeven in bijlage 1 bij dit verslag.
4.2. Terreinfase
4.2.1.
-

Overheidsgericht

Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?

13. Voor zover een burgemeester en zijn diensthoofd bevolking soms van mening
verschillen, kan het wel eens gebeuren dat de verwachtingen van de gemeenten ten
aanzien van de politiediensten niet eenduidig zijn. Alle wijkagenten stellen echter goede
contacten te onderhouden met de dienst bevolking van hun gemeente. De
verantwoordelijken van de diensten bevolking delen deze mening, niettegenstaande een
ontmoete persoon wenste te verduidelijken dat niet alle gemeenten binnen de politiezone
dezelfde contacten onderhielden met hun commissariaat, maar hij kon niet zeggen
waaraan dit te wijten was. Geen enkele gemeente legt een bepaalde termijn op voor de
indiening van de adviezen. Er is echter een onuitgesproken wens dat dit zo snel mogelijk
gebeurt. De wettelijk voorziene termijn van 8 dagen wordt in elk geval slechts zeer
zelden nageleefd. Wanneer een vraag tot domiciliëring dringend behandeld moet worden,
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is dit op het document aangeduid en wordt het onderzoek dan ook vrij snel afgerond en
teruggestuurd. Twee gemeenten sturen rappels zodra er een maand tijd verstreken is. In
een van die twee gemeenten gebeurt deze herinnering automatisch en schriftelijk in die
zin dat er een afschrift van de eerste aanvraag wordt gestuurd, terwijl dit in de andere
gemeente telefonisch gebeurt, doorgaans nadat de burger die de aanvraag had ingediend
van zich laten horen heeft. Geen enkele gemeente verlangt ook dat de politie een aantal
keer langsgaat alvorens een negatief advies uit te brengen. Hoewel ze uitgegeven zijn
door verschillende gemeenten, staat op alle formulieren een gsm-nummer vermeld
waarop de aanvrager gecontacteerd kan worden, alsook de tijdsintervallen waarbinnen hij
beschikbaar is. Deze inlichtingen worden ter informatie meegedeeld en zijn in geen geval
bindend.
14. In alle gemeenten wordt de nadruk gelegd op de rechtstreekse contacten, per telefoon
of face to face, tussen de wijkagent en de verantwoordelijke van de dienst bevolking. Er
is niet echt nood aan het periodiek organiseren van overlegvergaderingen omdat de
eventuele punctuele problemen rechtstreeks aangepakt worden. Slechts één
verantwoordelijke van de dienst bevolking wees erop dat er formele
overlegvergaderingen worden gehouden wanneer de behoefte zich laten voelen, maar
verduidelijkte dat de afgelopen vijf jaar slechts drie of vier dergelijke vergaderingen
georganiseerd werden tijdens dewelke er veel informatie uitgewisseld werd: verklaring
van bepaalde begrippen, uiteenzetting van hetgeen van elkeen verwacht wordt en van de
moeilijkheden die de ene of de andere ondervindt.
15. De vragen om advies worden rechtstreeks aan de post gestuurd en autonoom
afgehandeld binnen die post. In twee gemeenten rijdt een koerierdienst van de gemeente
langs de verschillende vestigingen van de gemeente, onder meer het politiecommissariaat
en geeft er de vragen tot onderzoek af en neemt de uitgevoerde onderzoeken mee. In de
drie andere gemeenten gaat een wijkagent de briefwisseling bestemd voor de politie,
waartoe de vragen om domicilieonderzoek behoren, op min of meer frequente basis halen
en neemt de verrichte onderzoeken mee. De codering in en out van de vragen om
onderzoek afkomstig van de gemeente gebeurt rechtstreeks op het plaatselijk
commissariaat. Er is geen controle op de uitgebrachte adviezen. Volgens de wijkagenten
worden ANG-controles systematisch verricht. Ze worden verricht door degene die de
vraag codeert (middenkader of secretariaat) of nog door de wijkagent. Wanneer de
persoon gekend is, worden de gegevens afgedrukt en worden de eventuele te nemen
maatregelen met een markeerstift aangeduid om de aandacht te trekken van de wijkagent
die zal overgaan tot het domicilieonderzoek. De meeste wijkagenten wijzen erop dat ze
hun advies niet laten afhangen van de uitvoering van de te nemen maatregelen omdat
deze maatregelen losstaan van de vaststelling betreffende het werkelijke verblijf. Slechts
een van de wijkagenten heeft zich van de anderen onderscheiden door te stellen dat in
zijn gemeente de domiciliëring pas wordt toegekend wanneer de te nemen maatregelen in
orde gebracht zijn. Wanneer er een te nemen maatregel “opsporen verblijfplaats”
openstaat, wordt, zodra de domiciliëring toegekend is, het proces-verbaal ad hoc
opgesteld en de maatregel geschrapt. Volgens de gegevens aangeleverd door de
politiezone wordt de controle in het RRN daarentegen systematisch uitgevoerd in twee
commissariaten, terwijl in de drie andere commissariaten de informatie afkomstig uit
deze databank uit eigen beweging wordt gevoegd bij de vraag om onderzoek door de
dienst bevolking. De raadpleging van andere databanken zoals de DIV of het Centraal
wapenregister hangt veel meer van het toeval af. Uit onze gegevens blijkt dat slechts 52%
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van de personen die een adreswijziging gevraagd hadden in de ANG gecontroleerd werd
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de indiening van de vraag om
adreswijziging.
16. Voor domiciliëringen bij het OCMW wordt geen advies gevraagd aan de wijkagent.
De beslissing wordt rechtstreeks op gemeentelijk niveau genomen op basis van een
maatschappelijk onderzoek van het OCMW. Aan de politiediensten wordt evenmin
informatie doorgezonden met betrekking tot de nieuw ingeschrevenen op dat
referentieadres, wat een probleem kan zijn omdat sommige ingeschreven personen soms
in de ANG gekend zijn en er voor hen te nemen maatregelen voorgeschreven zijn. In een
van de gemeenten is het OCMW gekant tegen domiciliëringen op een referentieadres. De
ontmoete persoon van de gemeente heeft bijgevolg geen weet van de burgers die er op
een referentieadres ingeschreven zouden zijn. In elk geval werd ons verduidelijkt dat in
dergelijk geval aan de wijkagent niets gevraagd zou worden omdat, per definitie, de
persoon daar niet werkelijk verblijft.
17. Voor vragen tot domiciliëring in een rusthuis wordt het advies van de wijkagent
gevraagd. In een gemeente werd benadrukt dat het mogelijk is dat de wijkagent zich ertoe
beperkte naar het rusthuis te bellen om te weten of de aanvrager daar effectief verblijft,
wat op zich geen probleem is omdat hij zijn onderzoek voert zoals hij dat wenst, het
voornaamste is dat hij een advies formuleert op basis van een klassieke vraag. Twee van
de vijf gemeenten hebben geen rusthuis op hun grondgebied.
18. Wat de vragen tot domiciliëring in de drie centra voor vluchtelingen of asielzoekers
gelegen op het grondgebied van de politiezone betreft, gebeuren de inschrijvingen op
basis van de aanwezigheidslijsten die rechtstreeks afkomstig zijn van het centrum. In
twee centra komt de wijkagent niet langs. In het derde wordt de aanwezigheidslijst
doorgegeven aan de wijkagent, die ter plaatse gaat om na te kijken of de persoon daar
werkelijk verblijft.
19. De specifieke problematiek van de campings waar mensen het ganse jaar door
verblijven werd aangehaald. Hoewel het maximum gedaan wordt om domiciliëringen op
deze campings zo veel mogelijk te vermijden, worden de eventuele vragen die
geformuleerd zouden worden behandeld als zogenaamde klassieke vragen tot
domiciliëring, dit wil zeggen met een vraag om advies van de wijkagent.
20. Soms dienen de wijkagenten voorstellen tot ambtshalve schrapping of inschrijving
(minder vaak) in op basis van vaststellingen die ze gedaan hebben in het kader van hun
wijkwerk. Meestal worden die voorstellen tot ambtshalve schrapping geformuleerd in een
standaardverslag, dat niet altijd goed gemotiveerd en vrij beknopt is, waarin altijd
dezelfde elementen vermeld zijn maar dat toch volstaat om een beslissing op te baseren.
In een gemeente gebeurt het voorstel tot ambtshalve schrapping uitgaande van de
wijkagenten niet spontaan: de wijkagent die twijfelt, vraagt aan de verantwoordelijke
bevolking dat hij hem een vraag om onderzoek richt. Pas wanneer hij dit
onderzoeksformulier krijgt, vult hij het voorstel tot ambtshalve schrapping in. In een
gemeente werd er ook op gewezen dat de voorstellen tot ambtshalve schrapping zelden
uitgaan van de wijkagenten, maar veeleer van de gemeentediensten. Volgens de
cijfergegevens verstrekt door de politiezone werden in 2012 niet minder dan 350
voorstellen tot ambtshalve schrapping ingediend vanuit de vijf commissariaten in de
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politiezone SECOVA. Aan een zeer grote meerderheid van die voorstellen werd gevolg
gegeven.
-

Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?

21. Geen enkele gemeente stelt specifieke vragen over de wijze waarop de controle
verricht moet worden. De uitvoeringsmodaliteiten van deze opdracht worden aan het
oordeel van de wijkagenten overgelaten. Zij beslissen hoe ze hun onderzoek uitvoeren.
Sommige verantwoordelijken van de diensten bevolking vinden daarenboven dat het
absoluut noodzakelijk is dat de wijkagent de persoon ontmoet om zich een mening te
vormen op basis van concrete elementen zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een
buurtonderzoek. In geval van twijfel over de werkelijkheid van de woonst vestigt de
verantwoordelijke van de dienst bevolking daarop de aandacht van de wijkagent opdat hij
bijzonder aandachtig zou zijn tijdens zijn controle.
22. Wanneer de wijkagent een negatief advies uitbrengt, voegt hij een motivering toe met
de objectieve redenen voor dat advies. Dat advies wordt meestal gevolgd. De ontmoete
wijkagenten voegen eraan toe dat in geval van niet-opvolging van een advies, wat zeer
zelden gebeurt, ze daarover ingelicht worden maar dat de redenen waarom het advies niet
gevolgd werd hen niet worden meegedeeld. De diverse verantwoordelijken van de
diensten bevolking bevestigen dat de adviezen over het algemeen gevolgd worden.
Indien hen elementen ter kennis zouden worden gebracht die een aanvankelijk negatief
advies van een wijkagent zouden kunnen veranderen, zou hem een nieuwe vraag tot
onderzoek worden gericht, zodat de wijkagenten daar minstens onrechtstreeks van in
kennis gesteld zijn. In een van de gemeenten werd verduidelijkt dat, op basis van nieuwe
elementen ter kennis gebracht van de verantwoordelijke bevolking, de vraag tot
domiciliëring in die staat wordt overgemaakt aan de burgemeester, zonder vraag om
bijkomend onderzoek aan de politie. De burgemeester hakt de knoop door en wanneer
het aanvankelijk uitgebrachte advies van de wijkagent veranderd wordt, wordt die
wijkagent ingelicht over de redenen waarom zijn advies gewijzigd werd.
23. Het advies dat aan de wijkagent gevraagd wordt, heeft betrekking op het werkelijke
verblijf. Er worden geen specifieke vragen gesteld over stedenbouw of
bewoonbewaarheid. Indien de wijkagent evenwel vaststellingen in die domeinen doet,
vermeldt hij die in zijn advies en wordt de ad-hocdienst daarover ingelicht. In sommige
gemeenten deelt de wijkagent dit zelf rechtstreeks mee aan de bevoegde dienst, meestal
via een specifiek verslag waarvan de dienst bevolking niet noodzakelijk een afschrift
krijgt.
-

Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?

24. Hoewel er niet systematisch op periodieke wijze een formele overlegvergadering
georganiseerd wordt, wordt er in werkelijkheid samengewerkt tussen de dienst bevolking
van de gemeenten en de wijkagenten. Die samenwerking wordt gekenmerkt door
rechtstreekse en punctuele contacten, en in een gemeente zelfs door
overlegvergaderingen wanneer daar behoefte aan is.
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-

Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover
feedback vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig

25. De ontmoete verantwoordelijken van de diensten bevolking zeggen over het
algemeen tevreden te zijn over het werk dat de wijkagenten leveren in het kader van de
domicilieonderzoeken, maar verduidelijken dat sommigen beter en/of sneller werken dan
anderen. Sommige verantwoordelijken van de diensten bevolking zeggen te hebben
vastgesteld dat de afhandelingstermijn toeneemt tijdens vakantieperiodes of wanneer een
wijkagent ziek is. Een van hen zou willen dat een vraag om onderzoek niet wordt gestopt
wanneer de titelvoerende wijkagent afwezig is en dat de continuïteit van de
dienstverlening in dit kader op meer systematische wijze wordt georganiseerd teneinde
rappels te vermijden.
4.2.2.
-

Burgergericht

De noden en de verwachtingen kennen van de burger

26. De noden en verwachtingen van de burger zijn gemakkelijk te definiëren, met name
dat het onderzoek zo snel mogelijk wordt uitgevoerd en dat wordt besloten tot de
werkelijkheid van het verblijf. De korpschef heeft soms kennis van bepaalde grieven van
burgers in verband met de termijn waarbinnen een negatief advies wordt ingediend door
de wijkagent. Soms wordt ook bepaalde kritiek geuit op de houding van de
politieambtenaar. De korpschef zegt begrip te hebben voor het feit dat mensen die kritiek
uiten maar vindt dat de wettelijke termijn van acht dagen die aan de wijkagent gelaten
wordt om zijn advies in te dienen onmogelijk gehaald kan worden. Volgens hem is een
termijn van een maand redelijk. Hij vraagt echter aan zijn wijkagenten om te noteren op
welke tijdstippen ze zijn langsgegaan om daarna een negatief advies te kunnen
rechtvaardigen of een langere termijn te kunnen verklaren.
27. De ontmoete wijkagenten van hun kant hebben geen weet van klachten of grieven
over hun houding of een advies dat ze hebben ingediend want, in de mate van het
mogelijke, zetten ze de redenen voor een negatief advies uiteen. Wat de termijn
waarbinnen ze hun adviezen uitbrengen betreft, doen ze, wanneer het dringend is, al het
mogelijke om er haast mee te maken. Ze verduidelijken dat sommige burgers hen al
hebben toevertrouwd dat ze aangenaam verrast waren door de korte termijn waarbinnen
het advies werd uitgebracht. Er wordt enige aandacht besteed aan de tijdstippen waarop
men langsgaat voor de controle om zich aan te passen aan de bevolking, meer bepaald
door zich zo te organiseren dat de wijkagent ’s avonds of in het weekend kan langsgaan.
Er wordt aan herinnerd dat de gsm-nummers en de tijdsintervallen van beschikbaarheid
die de burger op zijn aanvraagformulier noteert ter informatie worden meegedeeld en
geenszins bindend zijn. Op basis van de vergaarde gegevens is de gemiddelde
tevredenheidsgraad van de burgers over de termijn van uitvoering van het
politieonderzoek gelijk aan 85%.
-

Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende informatie
of diensten te verstrekken

28. Tijdens hun controle verstrekken de wijkagenten ook informatie in verband met de
gemeente wanneer hen daarom gevraagd wordt. Bijvoorbeeld op welke dag het vuilnis
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wordt opgehaald. Wanneer gevraagd, geven ze ook tips inzake technopreventie en wijzen
erop dat er in elke post iemand opgeleid is op het vlak van technopreventie of dat in de
toekomst zal zijn. De burgers zijn vrij tevreden over de gekregen informatie, wat
resulteert in een gemiddelde score van 86%.
29. De wijkagenten zeggen dat ze van deze controle gebruik maken om bijkomende
informatie te vergaren over de nieuwe inwoners. Zo vragen ze soms aan de burgers of ze
in het bezit zijn van wapens, alarmen, honden of nieuwe gezelschapsdieren. Zo ja,
verschaffen ze informatie over de eventuele verplichtingen ter zake. Ze vragen ook meer
algemene inlichtingen zoals het uitgeoefende beroep, de werkplaats, de naam van een
contactpersoon in geval van problemen, of de persoon een gevechtssport beoefent, …
Alle aldus bijeengesprokkelde informatie wordt verzameld in een map die door iedereen
kan worden geraadpleegd. Dat is een papieren, niet-geïnformatiseerd register dat ter
beschikking staat van allen. Alleen de geïnventariseerde telefoonnummers worden gevat
in de module briefwisseling van ISLP met de naam en voornaam van de betrokken
persoon.
-

De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke
termijn uitvoeren

30. Alle wijkagenten uit de focusgroep zeggen dat ze de aanvragers willen ontmoeten
tijdens hun controle. Het maximum wordt gedaan opdat ze die personen zouden kunnen
bereiken indien ze dat nodig achten. Op het aanvraagformulier wordt het gsm-nummer
van de burger vaak genoteerd, zodat de wijkagent, indien nodig, na een aantal keer
tevergeefs te zijn langsgegaan, die persoon kan contacteren. Daarnaast kan, ter
informatie, worden ingevuld op welke tijdstippen van de week de kans dat de burger
thuis is het grootst is. Er wordt echter aan de aanvragers meegedeeld dat de informatie
betreffende de uren waarop ze thuis aanwezig zijn en de contactnummers (gsm of
telefoon) in geen geval bindend zijn voor de wijkagent.
31. De controle is effectief voor zover er moet worden vastgesteld dat de persoon
daadwerkelijk verblijft op de plaats waar hij vraagt om te worden ingeschreven. Deze
controle kan tijdens een eenmalig bezoek aan de woning indien er met zekerheid kan
worden gesteld dat de betrokkene daar daadwerkelijk verblijft. Er wordt niet opgelegd
hoeveel keer de wijkagent minstens moet langsgaan. De ontmoete wijkagenten hebben
nooit meegemaakt dat hen de toegang tot de woning ontzegd werd. Allemaal betreden ze
systematisch de woning en controleren afhankelijk van hun zekerheid: hoe meer ze
twijfelen aan het werkelijke verblijf, hoe verder ze gaan in hun controle, o.m. door
verschillende vertrekken te bekijken. De keuken (43%) en de living (71%) wordt het
vaakst bekeken, de slaapkamers (23%) en de badkamer (11%) worden meer occasioneel
betreden.
32. Wanneer ze geconfronteerd worden met iemand die geen Frans spreekt, slagen ze er
altijd in om zich verstaanbaar te maken, hetzij met gebaren, hetzij via de schoollopende
kinderen of nog door via gsm contact op te nemen met iemand die de taal spreekt. Ze
formuleren nooit een negatief advies op grond van onbegrepenheid wegens de taal.
33. In het kader van de vragen tot domiciliëring op een adres waar al iemand
ingeschreven is, voorziet een van de gemeenten dat de reeds ingeschreven persoon het
onderzoeksformulier ondertekent voor kennisname en voor akkoord als
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referentiepersoon. Wanneer deze rubriek ingevuld moet worden, is ze gemarkeerd en
moet ze absoluut ingevuld worden. In een andere gemeente is voorzien dat de eerder
ingeschreven persoon tekent, hetzij op het formulier wanneer de wijkagent zich aanbiedt
om zijn controle uit te voeren, hetzij op de gemeente wanneer hij de nieuwe aanvrager
vergezelt bij diens inschrijving. Een derde gemeente licht de wijkagent in over het feit
dat iemand reeds op het adres ingeschreven is, maar voorziet niet dat de wijkagent die
persoon daarover informeert. Sommige wijkagenten doen dit wel, maar volgens de
betrokken verantwoordelijke van de dienst bevolking zou dat vooral zijn om zich in te
dekken. In de vierde gemeente stuurt de gemeente een brief aan de eerder ingeschreven
persoon om hem hierover in te lichten. De laatste gemeente stelt het op prijs dat de
wijkagent de eerder ingeschreven persoon laat tekenen om alle onduidelijkheid weg te
nemen, maar formuleert deze eis niet uitdrukkelijk.
-

Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door
indien mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen

34. Er wordt geen feedback gevraagd aan de burger. De eventuele klachten, die vrij
zelden voorkomen, worden echter onderzocht en, indien nodig, worden de nodige
maatregelen genomen (cf. paragrafen 26 en 27 supra).
4.2.3.
-

Samenlevingsgericht

Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken

35. Alle ontmoete personen stellen eensgezind dat het uitbrengen van advies in het kader
van vragen tot domiciliëring, hoewel dit een louter administratieve taak is, een opdracht
voor de politiediensten moet blijven want, als eerste contact met een inwoner, stelt ze de
wijkagent in staat om die persoon te ontmoeten en bijgevolg zijn bevolking te leren
kennen. Het is ook een middel om te weten wie waar woont, meer bepaald voor als er
later plichten zouden moeten worden uitgevoerd. Dit gaat gepaard met een zekere
veiligheid in de gemeente. De ontmoete wijkagenten zijn bovendien van mening dat
indien deze opdracht bijvoorbeeld zou worden overgenomen door een
gemeenteambtenaar, er een probleem qua tijdschema zou kunnen rijzen omdat het
dienstrooster van die ambtenaren niet altijd even flexibel is.
36. Die eensgezindheid is er echter niet altijd geweest. Bij de politiehervorming zouden
de wijkagenten blijkbaar geklaagd hebben over het feit dat ze de domicilieonderzoeken
dienden uit te voeren, omdat ze vonden dat dit geen politiewerk was. Thans houden de
klachten veeleer verband met de algemene werklast, die ongegrond is volgens de
korpschef, die eraan toevoegt dat sommige wijkagenten wel eens opnieuw gemotiveerd
moeten worden en dat hen nogmaals het belang van deze opdracht uitgelegd moet
worden, namelijk een positieve ontmoeting met de burger en geen opdracht van
“postbode van de gemeente”.
37. De ontmoete verantwoordelijken van de diensten bevolking van hun kant vinden dat
het uniform de wijkagent een zeker gezag geeft, dat een burger die dezelfde opdracht
moet vervullen nooit zal hebben. Deze verantwoordelijken zijn zich bewust van het feit
dat er steeds meer aan de politieambtenaren gevraagd wordt, maar ze vinden het
9

belangrijk om samen te werken. Een van de ontmoete personen vindt het jammer dat de
politiehervorming, die onder meer tot doel had om meer gemeenschapsgericht te werken,
anders is uitgedraaid. Volgens hem leidt de gedecentraliseerde en gesplitste
beslissingsbevoegdheid tot minder mogelijkheden om samen te werken. Diezelfde
persoon verduidelijkt dat er binnen zijn gemeente om budgettaire redenen nooit zal
worden voorgesteld om de onderzoeken inzake woonstcontrole door gemeentepersoneel
te laten uitvoeren.
-

Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde gemeente

38. Volgens de korpschef zou de werkwijze idealiter dezelfde moeten zijn in de ganse
politiezone, maar hiervoor zouden de processen moeten worden aangepast. De ontmoete
wijkagenten zijn van mening dat een zekere harmonisatie gunstig zou zijn bijvoorbeeld
op het vlak van de formulieren, de wijze om de appartementen en de brievenbussen te
nummeren, … maar ze vinden dat de uitgevoerde controles over ’t geheel genomen
gelijksoortig verlopen over het ganse grondgebied van de politiezone.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze
en met respect voor de waarden en normen

39. Hoewel geen enkele dienstnota of interne richtlijn voorschrijft welke houding de
wijkagent moet aannemen wanneer hij geconfronteerd wordt met een belangenconflict,
meer bepaald in het kader van een controle van werkelijke verblijfplaats, wordt eraan
herinnerd dat de wijkagent in teamverband werkt en bijgevolg een beroep kan doen op
een collega wanneer hij zich in een problematische situatie bevindt.
40. De wijkagenten lijken deze opdracht te willen vervullen vanuit een geest van
dienstverlening aan de bevolking. In de mate van het mogelijke en voor zover dat de
controle niet vertekent, kunnen de wijkagenten, gezien hun variabele werktijden,
rekening houden met de tijdsintervallen die de aanvrager heeft aangeduid op zijn vraag
om inschrijving.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader

41. De korpschef herinnert zich geen situaties waarin leden van de politiedienst zelf niet
in orde zouden zijn geweest met hun domiciliëring. Het is daarentegen wel voorgekomen
dat een vals advies werd uitgebracht om iemand een plezier te doen of om informatie in
ruil te krijgen. Dit geval werd op gerechtelijk vlak behandeld.
4.2.4.
-

Resultaatgericht

Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?

42. De adviezen worden ingediend binnen termijnen die de gemeentelijke overheid
aanvaardbaar acht. Bij gebrek aan klachten en/of rappels in dit verband wordt geoordeeld
dat deze overheid tevreden is over de uitvoering van de gevraagde opdracht.
43. Volgens de gegevens meegedeeld door de officieren die verantwoordelijk zijn voor
de gedeconcentreerde commissariaten, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de
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gemiddelde tijd die nodig is om een geobjectiveerd advies inzake adreswijziging te geven
één uur bedraagt. Gelet op het aantal dossiers op het grondgebied van de politiezone op
jaarbasis vereist deze opdracht over ’t geheel genomen tussen 3,5 en 4 fulltimeequivalents (FTE).
-

Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken

44. Van de wijkagenten wordt verwacht dat ze hun bevolking kennen en de overheden
wensen dat de politie op het terrein aanwezig is. De uitvoering van domicilieonderzoeken
door de wijkagenten lost deze dubbele verwachting in.
45. De opdracht die de wijkagenten uitvoeren in het kader van de woonstcontroles heeft
een impact op andere politietaken (wapens, nieuwe gezelschapsdieren, technopreventie,
…).
4.2.5.
-

Medewerkersgericht

Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie,
kennis en ondersteuning beschikken

46. Er zijn geen richtlijnen noch dienstnota’s over de wijze waarop de controles in het
kader van domicilieonderzoeken uitgevoerd moeten worden. De wijkagenten zeggen
evenwel dat ze door hun oudere collega’s gecoacht worden en de nodige mondelinge
uitleg krijgen indien nodig. Ze menen dat ze over voldoende middelen beschikken om
hun opdrachten uit te voeren. Ze hebben geen dienst-gsm noch een persoonlijk mailadres.
Ze beschikken wel over functionele mailboxen. Doorgaans werken ze alleen en altijd in
uniform want ze moeten zichtbaar zijn omdat ze wijkwerk verrichten.
47. Niet alle wijkagenten hebben de opleiding wijkagent gevolgd, die trouwens niet
gebonden is aan het functieprofiel. In het zonaal veiligheidsplan heeft de politiezone een
maximale operationele capaciteitsnorm vastgelegd die aan opleiding in het algemeen
besteed kan worden, zijnde 6%. De korpschef vindt de opleiding wijkagent niet prioritair.
Hij is eerder voorstander van een lerende organisatie, waarbij nieuwe wijkagenten
gecoacht worden door oudere collega’s en een overgave-overname gebeurt wanneer een
wijkagent met pensioen gaat. De wijkagenten zijn geen vragende partij want volgens hen
wordt dit werk op het terrein aangeleerd en wordt de kennis die verworven moet zijn
tijdens al de basisopleiding onderwezen. Ze zouden daarentegen wel geïnteresseerd zijn
in kortere opleidingen die specifiek gericht zijn op hun werk op het terrein en hen
vertrouwd zouden maken met concrete en praktische materies, zoals bijvoorbeeld nieuwe
gezelschapsdieren of opleidingen gegeven door de Dienst Vreemdelingenzaken.
48. Het uurrooster van de wijkagenten is erg flexibel. Ze verklaren dat ze hun dienst
nogal vrij kunnen organiseren zodat ze de kans om de bevolking te ontmoeten kunnen
vergroten, met name ’s avonds en in het weekend.
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-

Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in de
uitvoering van deze opdrachten

49. Er is geen formele interne controle op de kwaliteit van het politiewerk inzake
domiciliëring. De korpschef stelt tevreden te zijn over de wijze waarop de wijkagenten
werken maar wijst erop dat, zoals overal trouwens, sommigen beter werken dan anderen.
Hij zegt zich daarvan bewust te zijn en probeert de koers bij te stellen. Gelet op het
geringe aantal klachten wordt evenwel gemeend dat er verantwoordelijk wordt
gehandeld.
-

Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming zijn
met deze van de organisatie

50. Tussen de wijkagenten van de verschillende gemeenten worden geen vergaderingen
belegd, wat hen niet belet om op informele wijze contacten te onderhouden. In elk
commissariaat wordt daarentegen dagelijks een briefing gehouden en wekelijks een
personeelsvergadering. Voor het personeel van het basiskader wordt elk jaar een twee
dagen durende gezamenlijke opleiding voorzien. Om de zes weken komen de
diensthoofden bijeen en op die vergaderingen kunnen ervaringen op meer gestructureerde
wijze worden uitgewisseld.
5.

CONCLUSIE(S)

51. Zowel de politiehiërarchie als de wijkagenten kennen de behoeften en verwachtingen
die worden geuit door de gemeentelijke overheid, via de dienst bevolking, enerzijds, en
door de burgers die een adreswijziging aanvragen, anderzijds, en houden er rekening
mee. Zo zijn de afhandelingstermijn en het tijdstip van het woonstbezoek
sleutelbegrippen waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed door de wijkagenten
die een onderzoek voeren voordat ze een politioneel advies formuleren. De
onderzoeksmodaliteiten worden in alle vrijheid bepaald door de wijkagent zelf. Blijkbaar
tot tevredenheid van de burgers en de plaatselijke overheid, gelet op het geringe aantal
klachten of rappels en het feit dat de overheid de uitgebrachte adviezen nagenoeg
systematisch volgt. Toch moet worden onderstreept dat, hoewel stilzwijgend aanvaard is
dat de afhandelingstermijn een maand bedraagt in plaats van de wettelijk voorziene
termijn van acht dagen, deze termijn langer wordt tijdens verlofperiodes of in geval van
onbeschikbaarheid van een wijkagent, in meer of mindere mate al naargelang het
betrokken commissariaat.
52. Voorafgaandelijk aan de terreinfase worden controles uitgevoerd in de ANG en het
RRN, maar niet systematisch voortgaande op de cijfers die ons werden meegedeeld. Op
die manier kunnen de eventuele te nemen maatregelen ten uitvoer worden gelegd, zonder
dat dit het advies betreffende het werkelijke verblijf van de betrokken personen
beïnvloedt.
53. Het politieonderzoek op het terrein wordt blijkbaar uitgevoerd met respect voor de
privacy. De datum en het uur van het woonstbezoek kan worden gekozen afhankelijk van
de activiteiten van de aanvrager die vermeld staan op het aanvraagformulier. Welke
kamers in de woning bezocht worden, is bovendien afhankelijk van de omstandigheden,
waarbij de slaapkamers en de badkamer niet vaak bekeken worden.
12

54. Het partnerschap tussen de politiezone en de dienst bevolking van de gemeenten
komt tot uiting in punctuele maar rechtstreekse contacten tussen de wijkagenten en de
verantwoordelijke van de dienst bevolking. Die contacten kunnen ingegeven zijn door de
overschrijding van de redelijke afhandelingstermijn of door een behoefte aan informatieuitwisseling, meer bepaald wanneer een burger een negatief advies betwist. Een gemeente
betreurt evenwel het gebrek aan dagelijks contact met de wijkagenten, waardoor een
echte gemeentelijke verankering wordt vervlakt.
55. De uitvoering van domicilieonderzoeken door de wijkagenten wordt door alle
partijen op prijs gesteld. Op die manier ontmoeten burgers de politie in het kader van een
niet-repressieve benadering waarbij heel wat informatie wordt of kan worden
uitgewisseld (wapens, alarmen, nieuwe gezelschapsdieren, honden, technopreventie, rol
van de politiediensten en contactgegevens van de politie, …), hetzij spontaan, hetzij op
vraag. De gemeentelijke overheid van haar kant ontvangt een geobjectiveerd advies van
een competent (opgeleid en/of gecoacht) persoon, terwijl de politie zichtbaar is en de
bevolking op haar grondgebied leert kennen.
6.

BIJLAGE

56. Bijlage 1: cijfergegevens.
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BIJLAGE 1

Politiezone 5283 - Secova
1. GEMEENTEN DIE DE POLITIEZONE VORMEN
Aywaille
Chaudfontaine
Esneux
Sprimont
Trooz
2. STEEKPROEF
Samenstelling
De steekproef bestaat uit 124 “gezinnen” gespreid over alle gemeenten waaruit de politiezone
samengesteld is, op basis van de volgende verdeling:
-

22 voor Aywaille

-

36 voor Chaudfontaine

-

24 voor Esneux

-

27 voor Sprimont

-

15 voor Trooz

Sommige geselecteerde adressen zijn referentieadressen bij OCMW’s of het Centrum van het
Rode Kruis in Sprimont. Aangezien voor dit soort van domiciliëringen de gemeentelijke
overheid geen politieonderzoek vraagt, werd aan die adressen geen vragenlijst gestuurd. In
totaal werden dus 98 vragenlijsten gestuurd aan burgers, als volgt verdeeld:
-

12 onderzoeken in Aywaille

-

33 onderzoeken in Chaudfontaine

-

23 onderzoeken in Esneux

-

15 onderzoeken in Sprimont

-

15 onderzoeken in Trooz
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Leeftijdsverdeling
De leeftijdsverdeling van de gezinshoofden waaruit de steekproef samengesteld is, is als
volgt:

Voor de politiezone

Voor de gemeente Aywaille

15

Voor de gemeente Chaudfontaine

Voor de gemeente Esneux

Voor de gemeente Sprimont

16

Voor de gemeente Trooz

Nationaliteit van de aanvragers
Gemeenten
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

Albanië

0

0

0

1

0

1

Frankrijk

0

0

3

1

1

5

Griekenland

0

0

1

0

0

1

IJsland

0

1

0

0

0

1

Polen

0

0

1

0

0

1

Macedonië

1

0

0

1

0

2

België

10

32

18

14

12

86

Servië

1

0

0

0

0

1

Kosovo

1

0

0

0

0

1

Armenië

0

0

0

1

0

1

Afghanistan

1

1

0

0

0

2

Irak

0

0

0

1

0

1

Pakistan

0

0

0

1

0

1

Syrië

1

0

0

0

0

1

Burundi

2

0

0

0

0

2

Congo

3

0

0

6

0

9

Burkina Faso

0

0

0

1

0

1

Guinee

0

2

0

0

1

3

Rwanda

1

0

0

0

0

1

Tunesië

0

0

1

0

0

1

Persoon van Bulgaarse origine

0

0

0

0

1

1

Persoon van Turkse origine

1

0

0

0

0

1

22

36

24

27

15

124

Turkije
Totaal
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We stellen vast dat er zich in de gemeenten Aywaille en Sprimont meer niet-Belgen
inschrijven (Congolezen, Burundezen of Guineeërs en Oost-Europeanen).
Index van de domiciliëringen uit de steekproef
Gemeenten
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

17

28

10

16

9

80

0001

0

1

1

1

1

4

0003

0

0

0

1

0

1

0004

0

0

0

1

0

1

0011

0

2

2

0

0

4

0012

0

1

0

0

1

2

0013

0

1

0

0

0

1

0021

0

0

3

0

0

3

0022

0

0

1

0

0

1

0031

0

1

0

0

0

1

0032

0

0

1

0

0

1

A000

0

1

2

1

1

5

A001

0

0

0

0

1

1

A002

0

0

0

0

1

1

A021

0

0

2

0

0

2

A1

0

0

0

1

0

1

Ap.2

0

0

0

1

0

1

B000

0

1

1

2

1

5

bte2

2

0

0

0

0

2

bte3

1

0

0

0

0

1

bte4

1

0

0

0

0

1

C

1

0

0

0

0

1

Ch.8

0

0

0

1

0

1

CPAS

0

0

0

1

0

1

F000

0

0

1

0

0

1

G1

0

0

0

1

0

1

22

36

24

27

15

124

Totaal

De indexen worden vooral gebruikt in de gemeenten Esneux en Sprimont.
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3. ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST
Er werden 98 vragenlijsten gestuurd, waarvan er 35 ingevuld werden teruggestuurd (=
35,7%).
Verdeling van de antwoorden per gemeente en per postcode
%

Antwoorden

Aywaille

14,3

5/12

Chaudfontaine

37,1

13/33

Esneux

22,9

8/23

8,6

3/15

Trooz

17,1

6/15

Totaal

100,0

35/98

Sprimont

Aantal

%

4050

2

5,7 Chaudfontaine

4051

3

8,6 Vaux-sur-chevremont

4052

6

17,1 Beaufays

4053

2

5,7 Embourg

4130

8

4140

1

2,9 Sprimont

4141

2

5,7 Louveigne

4870

6

17,1 Trooz

4920

5

14,3 Aywaille

Totaal

35

22,9 Esneux - Tilff

100,0

Nationaliteit
Gemeenten
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

België

4

13

6

3

5

31

Frankrijk

0

0

1

0

0

1

Polen

0

0

1

0

0

1

Congo

1

0

0

0

0

1

Blanco

0

0

0

0

1

1

5

13

8

3

6

35

Totaal

31 van de 35 respondenten hebben de Belgische nationaliteit.
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Soort woning
Gemeenten
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

Huis

2

9

4

1

3

19

Appartement/studio

3

4

4

2

3

16

5

13

8

3

6

35

Totaal

Over het geheel genomen, is de verdeling per soort woning fiftyfifty behalve in
Chaudfontaine, waar meer respondenten in een huis wonen.
Naam op de deurbel
Gemeenten
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

Ja

1

6

3

1

2

13

Neen

4

7

5

2

4

22

5

13

8

3

6

35

Totaal

Slechts een derde van de respondenten verklaart dat ze hun naam op de bel van hun woning
hebben gehangen. De helft van de personen die op een appartement wonen, zegt zijn naam op
de bel te hebben gehangen, tegenover 25% van de personen die in een huis wonen.
Woonstcontrole door een andere dienst
Gemeenten
Aywaille

Totaal

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

Ja

0

3

2

0

1

6

Neen

4

10

6

3

5

28

Blanco

1

0

0

0

0

1

5

13

8

3

6

35

Zes respondenten verklaren dat ze bezoek hebben gehad van een andere dienst
(Chaudfontaine 3, Esneux 2, Trooz 1), zonder nadere precisering.
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Wijze waarop de politie contact neemt met de aanvrager
Aywaille
Per telefoon
1
Per brief
0
Onaangekondigd 3
bezoek
Telefoon +
0
bezoek
Convocatie
0

Chaudfontaine
3
0
7
1
2

Esneux
0
0
7

Sprimont
0
0
1

Trooz
0
1
4

0

1

0

0

0

0

Twee derde van de respondenten verklaart een eerste bezoek te hebben gekregen, zonder
voorafgaandelijk contact.
Woonstbezoek door een politieambtenaar
7 respondenten verklaren dat ze in hun woning geen bezoek gekregen hebben van een
politieambtenaar in het kader van de procedure voor adreswijziging.

Gemeenten
Aywaille

Totaal

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

Ja

4

11

5

2

6

28

Neen

1

2

3

1

0

7

5

13

8

3

6

35
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Aantal politiebezoeken aan de woning
Gemeenten
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

0

0

2

0

2

4

0

1

0

0

1

0

2

1

4

11

5

1

4

25

2

0

2

0

0

0

2

3

0

0

0

1

0

1

4 of 5

0

0

1

0

0

1

5

13

8

3

6

35

Totaal

In slechts 4 dossiers was meer dan één controle nodig.
Tijdstip waarop de politie een bezoek bracht aan de woning
Gemeenten
Aywaill
e

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

Dinsdag

0

0

1

0

0

1

Woensdag

1

2

0

1

0

4

Donderdag

1

1

0

0

0

2

Vrijdag

1

2

0

0

0

3

Zaterdag

1

3

1

0

1

6

Zondag

0

0

3

1

0

4

Geen

0

3

1

0

2

6

Blanco

1

1

2

1

2

7

Meerdere

0

1

0

0

1

2

5

13

8

3

6

35

antwoorden
Totaal
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Gemeenten
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

1

4

2

1

2

10

10

0

0

1

0

1

2

10:30

0

3

1

0

1

5

11

1

0

1

0

0

2

11:30-12

1

0

0

0

0

1

13

0

0

0

1

0

1

13:30-14

0

1

0

0

0

1

14

0

1

0

0

0

1

15:45

0

1

0

0

0

1

17

0

0

1

0

0

1

19:30

1

1

0

0

0

2

20

1

0

0

0

0

1

9

0

0

1

0

0

1

ochtend

0

1

0

0

2

3

ochtend of vroege namiddag

0

1

0

0

0

1

avond

0

0

0

1

0

1

rond de middag

0

0

1

0

0

1

5

13

8

3

6

35

Totaal

Wijze van legitimatie

Uniform
Uniform +
kaart
Uniform +
andere

Aywaille
3
0

Chaudfontaine Esneux
8
6
1
0

Sprimont
1
0

Trooz
5
1

0

1

0

0

0

Andere:
-

Aywaille: alleen de man heeft zich voorgesteld, de vrouw niet.
Chaudfontaine: hij heeft zich voorgesteld en is met een dienstwagen gekomen
(3 maal).
Esneux: ik ken hem persoonlijk.
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Kennis van de functie van de politieambtenaar

Wijkinspecteur
Interventie
Andere
Ik ken die
persoon niet

Aywaille
2
0
0
3

Chaudfontaine
0
0
0
12

Esneux
0
1
1
5

Sprimont
1
0
0
1

Trooz
3
0
0
3

Andere:
Esneux: klant van mijn mama (bakkerij), zoals de meeste politieambtenaren uit Esneux.
Kwam de politieambtenaar de woning binnen?
Gemeenten
Aywaille

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

Ja

4

13

5

2

6

30

Neen

1

0

2

1

0

4

Blanco

0

0

1

0

0

1

5

13

8

3

6

35

Totaal

Opmerking: hoewel 7 personen verklaren dat ze geen bezoek hebben gekregen van de
wijkagent, antwoorden slechts 5 respondenten vervolgens dat hij niet in de woning is
binnengegaan. Na kruising van de antwoorden blijkt dat van de 7 respondenten er 3 verklaren
dat er een effectieve controle in de woning heeft plaatsgevonden. Bijgevolg kan redelijkerwijs
worden gesteld dat slechts 4 personen geen bezoek hebben gehad van de wijkagent.
Toestemming om de woning te betreden
Gemeenten
Aywaille

Totaal

Chaudfontaine

Esneux

Sprimont

Trooz

Totaal

Ja

4

13

3

2

6

28

Neen

1

0

2

0

0

3

Blanco

0

0

3

1

0

4

5

13

8

3

6

35

In 80% van de gevallen heeft de politieambtenaar de toestemming gevraagd om de woning binnen
te gaan.
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Bezochte vertrekken
Aywaille
0
0
3
0
0
2

Keuken
Slaapkamer
Living
Badkamer
Hall
Geen

Chaudfontaine
7
5
11
3
2
0

Esneux
4
1
5
0
0
1

Sprimont
1
1
1
0
0
1

Trooz
3
1
5
1
0
0

In Chaudfontaine lijken de controles grondiger te zijn. Bovendien werd de inhoud van de
kasten twee keer bekeken in Chaudfontaine en een keer in Trooz.
Gecontroleerde documenten

Huurcontract
ID-kaart
Geen

Aywaille
0
1
4

Chaudfontaine
1
3
6

Esneux
1
1
4

Sprimont
0
0
2

Trooz
1
1
1

Gecontroleerde informatie

Werkgerelateerd
School van de
kinderen
Band met
medehuurders
Gekend bij
gerecht/politie
Geen
Hoeveel personen

Aywaille
2
0

Chaudfontaine
3
1

Esneux
4
0

Sprimont
1
0

Trooz
3
1

0

3

1

0

1

2

0

1

0

4

1
0

5
2

2
1

1
0

0
0

Trooz: soms worden er vragen gesteld over wapens, verdedigingssporten of voertuigen.

Andere formaliteiten ter sprake gebracht door de politieambtenaren

Straffen
Wapenwet
Alarm
NEEN

Aywaille
0
0
0
4

Chaudfontaine
0
1
2
10

Esneux
0
1
0
4

Sprimont
0
1
0
0

Trooz
0
4
2
1
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Informatie meegedeeld door de politie

Politiezone
Inbraakpreventie
Gemeente
Geen

Aywaille
1
0
2
1

Chaudfontaine
5
1
2
6

Esneux
2
1
0
4

Sprimont
0
0
0
2

Trooz
4
2
3
1

Trooz is de gemeente waar het meeste informatie wordt meegedeeld.
Respect voor de privacy
Er werden twee bedenkingen geformuleerd in Chaudfontaine, in de wijk Vaux-sousChèvremont.
- Een vrouw (1992) verklaart dat haar appartement, haar keuken, haar slaapkamer en
haar badkamer bezocht werden en dat de politieambtenaar gezegd heeft dat de vrouw
te mooi was voor zo’n appartement.
- Een andere vrouw (1956) verklaart dat haar appartement, haar keuken, haar
slaapkamer met kleerkast en haar living bezocht werden.
In Esneux werden twee bedenkingen geformuleerd.
- Een man (1964) verklaart dat zijn huis en meer in het bijzonder de keuken, de
slaapkamer en de living zonder toestemming betreden werden, dat het huurcontract
gevraagd werd en dat er hem verschillende vragen gesteld werden.
- Een vrouw verklaart dat de politieambtenaar haar gevraagd zou hebben of zij een
vriend had (antwoord gegeven zonder nadere precisering maar in het kader van de
eerbiediging van de privacy).
In Sprimont werd één bedenking geformuleerd.
- Een man (1959) verklaart dat de keuken, de slaapkamer en de living van zijn
appartement bekeken werden en dat hem verschillende strikvragen gesteld werden.
In het kader van het respect voor de privacy werden andere bedenkingen geformuleerd:
- “Te vroeg voor een zondagochtend, ik werk in de horeca”.
Twee personen uit Esneux vinden dat het niet nodig is dat de politie nieuwe inwoners
controleert.
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4. TEVREDENHEID – PERCEPTIE VAN DE BURGER
Gelet op de vrij lage responsgraad worden deze cijfers louter ter indicatie meegedeeld.
Gemeenten

Geschiktheid van
Bezoek-

het

termijn

ogenblik
van

Minimum

Discretie

heid van

Beleefdheid

het doel

van de politie-

van het

ambtenaar

van de

Relevantie van

Politie-

de informatie

ambtenaar

verstrekt door luistert naar

politieambtenaar

bezoek

bezoek
Aywaille

Duidelijk-

de politie-

de verwach-

ambtenaar

tingen

4

7

8

8

8

8

8

7,75

8,25

9,00

9,25

9,25

9,00

9,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Chaudfontaine Minimum

1

4

8

4

1

1

6

8,54

8,23

9,62

9,23

8,08

8,23

9,08

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

5

1

7

5

5

3

7

8,29

6,43

9,29

9,00

8,71

8,17

9,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

5

8

10

10

8

6

8

7,50

8,00

10,00

10,00

9,00

8,00

9,00

Maximum

10

8

10

10

10

10

10

Minimum

8

8

8

10

8

10

10

9,33

9,33

9,67

10,00

9,67

10,00

10,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

1

1

7

4

1

1

6

8,47

8,03

9,50

9,37

8,72

8,65

9,23

10

10

10

10

10

10

10

Gemiddelde

Gemiddelde

Esneux

Gemiddelde

Sprimont

Gemiddelde

Trooz

Gemiddelde

Totaal

Gemiddelde
Maximum

5. ANALYSE VAN DE DATABASE VAN HET COMITÉ P
Voor de periode tussen 2003 en mei 2013 vinden we in de database van het Comité P
4 dossiers inzake domiciliëringsproblematiek terug. Die vier dossiers hebben betrekking op
hetzij een ambtshalve inschrijving, hetzij een voorstel tot schrapping. Deze handelingen
worden bekritiseerd maar geen enkel onderzoek heeft enige fout of enige disfunctie in hoofde
van de politie aangetoond. Alle voorstellen werden door de bevoegde gemeentelijke overheid
gevolgd.

27

6. RAADPLEGINGEN ANG - RRN
Voor domiciliëringen op een referentieadres bij het OCMW of in de vluchtelingencentra gaat
de politie niet ter plaatse controleren. Voor de PZ SECOVA bevatte onze steekproef 26
dergelijke adressen. Aan die adressen werd geen vragenlijst gestuurd en ze zijn ook niet in
aanmerking genomen voor deze analyse over de raadplegingen in de ANG.
Types raadpleging

Aantal personen uit de % uit de
steekproef
steekproef

Geen of > 30 dagen
ANG
RRN

24

24%

38

39%

23

23%

ANG en RRN
Totaal

13

13%

98

100%

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat slechts een kwart van de gezinshoofden (= 24) uit de
steekproef door de politie gecontroleerd werd.
Niet-permanente maatregelen
Lastens 3 personen staan nog 9 niet-permanente maatregelen open.
Voor één persoon gelden 6 maatregelen waaronder een voor opsporing van verblijfplaats en 3
voor een verval van het recht tot sturen. Deze persoon werd ook meermaals gecontroleerd in
de ANG.
Voor de twee persoon staat nog altijd een maatregel voor opsporing van verblijfplaats open.
Deze maatregel werd ingevoegd door een andere politiezone maar na afloop van de
domiciliëringsprocedure binnen de PZ SECOVA, werd ze niet gedesactiveerd (ontseind).
Voor die persoon werd geen raadpleging in de ANG vastgesteld. Redelijkerwijze kan men dus
aannemen dat die persoon niet door de politiediensten gecontroleerd werd in de databanken.
Voor de derde persoon stellen we vast dat die kort na de aanvraag van zijn adreswijziging in
de ANG gecontroleerd werd. Toch zijn nog steeds twee maatregelen actief. Ze hebben
betrekking op een verval van het recht tot sturen.
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BIJLAGE 11/11 - POLITIEZONE SINT-GILLIS-WAAS /
STEKENE

1.

OPDRACHT

1. Het dossier betreft een toezichtsonderzoek waarbij het Vast Comité P een beeld wenst te
krijgen van de wijze waarop en de resultaten die politiediensten boeken bij
woonstcontroles voor de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister,
een verantwoordelijkheid van de lokale gemeentebesturen.
2. Het opstellen van een samenvattend rapport voor de politiezone SINT-GILLISWAAS/STEKENE.
2.

PROBLEEMSTELLING

3. Omdat het Vast Comité P door de jaren heen diverse klachten ontving over de wijze
waarop in verschillende politiediensten de controles op de hoofdverblijfplaats worden
uitgevoerd, startte het daaromtrent een toezichtsonderzoek.
3.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

4. Om zicht te krijgen op de wijze waarop de lokale politiezones de woonstcontroles
uitvoeren in opdracht van de gemeentelijke overheden, werd een toevalsgewijze
gestratificeerde steekproef1 van 12 politiezones genomen. De politiezone SINT-GILLISWAAS/STEKENE maakt deel uit van deze steekproef.
5. Voorafgaandelijk aan het bezoek aan elke zone werd een vragenlijst gestuurd aan 125
recent in de politiezone ingeschreven gezinshoofden. Het zijn allemaal externe mutaties om
te vermijden dat in het onderzoek een non-respons zou bestaan indien de politiezones de
controle voor interne mutaties niet zouden uitvoeren.
Indien de politiezone een

1

De politiezones werden ingedeeld volgens typologie van de politiezones (gaande van 1 tot 5) en volgens gewest
(Vlaams, Brussels en Waals). Bij deze laatste werd nog rekening gehouden met de Duitse taalrol. Er werd voor
Vlaanderen en Wallonië per toeval per type zone één politiezone gekozen, één politiezone uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en één politiezone uit de Duitstalige gemeenschap.
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meergemeentenzone betreft, werd het aantal gezinshoofden per gemeente bepaald a rato van
het jaarlijks aantal inschrijvingen in de gemeente2. Deze steekproef van 125 gezinshoofden
biedt voor elke zone een beeld van de populatie waarmee wijkagenten naar aanleiding van de
woonstcontroles kunnen worden geconfronteerd. Relevante bevindingen hieromtrent worden
verwerkt in dit rapport.
6. Voor de politiezone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE gaat het over de inschrijving van
71 gezinshoofden tussen 05/12/2011 en 03/03/2012 in de gemeente SINT-GILLIS-WAAS en
54 gezinshoofden tussen 30/11/2011 en 29/02/2012 in de gemeente STEKENE.
7. De vragenlijst werd niet verstuurd naar vermoedelijke referentieadressen. Doorgaans
vragen de bestuurlijke overheden voor dit soort adressen geen woonstcontroles aan de
politiediensten. Het heeft dan ook geen zin om de op deze adressen ingeschreven burgers te
bevragen over het verloop van de politiecontrole. De adressen uit de steekproef waarvan
werd vermoed dat het referentieadressen zijn, werden voor elke politiezone geventileerd. De
voor de hand liggende adressen zijn deze bij OCMW’s en asielcentra. Indien een burger bij
een particulier een referentieadres heeft, was dit niet geweten.
8. Voor de politiezone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE werden 41 antwoorden voor 124
verstuurde vragenlijsten ontvangen (33%).
9. Verder werd aan de diensten van de federale politie, dienst telematica gevraagd om na te
gaan of deze respectievelijke gezinshoofden gekend zijn in de politionele databanken, of er
openstaande maatregelen voor deze personen zijn en of er opzoekingen ANG gebeurden door
de politiezone3. Deze bevindingen zullen naast de informatie uit de diverse gesprekken
worden geplaatst.
10. De terreinfase in de zone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE vond plaats op donderdag
17 januari 2013 en vrijdag 18 januari 2013. Onderzoekers hadden volgende gesprekken:
a) met de korpschef, HCP DE WITTE en de verantwoordelijke wijkwerking CP DE
ZUTTER op 17/01/2013;
b) een focusgesprek met de wijkcoördinatoren op 17/01/2013 en een focusgesprek met
meerdere wijkinspecteurs op 18/01/2013.
11. Tijdens een gesprek met de gemeentelijke verantwoordelijken dienst bevolking in de
politiezone werd gevraagd naar hun visie over de wijze waarop de politie de woonstcontroles
uitvoert. Volgende gesprekken vonden plaats:
a) met mevrouw Veerle SMEKENS, verantwoordelijke dienst bevolking van de
gemeente STEKENE op 11/06/2013;

2

Gegevens FOD Economie.
Er werd aan de diensten DST gevraagd om voor elke politiezone in de steekproef de loggegevens van de ANG
te krijgen voor de periode waarin de gezinshoofden zich in de bevolkingsregisters van de gemeenten in de
politiezone inschreven. Hierbij werd rekening gehouden met het feit dat de politie ook via het Rijksregister kan
‘doorklikken’ naar de ANG. Daar waar we voor de opzoekingen in de ANG nominatief kunnen nagaan of de
persoon al dan niet werd geverifieerd, moest dit voor de opzoekingen via RRN gebeuren op basis van de
geboortedatum. De privacycommissie liet ons niet toe om over het nationaal nummer van elk gezinshoofd te
beschikken.
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b) met mevrouw Ilse VEREECKEN, verantwoordelijke dienst bevolking van de
gemeente SINT-GILLIS-WAAS op 11/06/2013.
12. Op 10 september 2013 werd een ontwerpverslag voor de politiezone SINT-GILLISWAAS/STEKENE aan korpschef HCP DE WITTE overgemaakt om hem toe te laten
eventuele opmerkingen op het ontwerprapport voor zijn politiezone te formuleren. Hij
maakte deze op 26 september 2013 per mail over aan het Vast Comité P.
13. Onderzoekers namen op 27 september 2013 telefonisch contact op met HCP DE WITTE
om na te gaan of er eventuele bijkomende bedenkingen zouden zijn bij het voor zijn
politiezone opgemaakte ontwerprapport.
4.

ANALYSE

4.1.

Bevindingen voor de terreinfase

14. Bij aanvang van het onderzoek naar de wijze waarop de politiediensten de
woonstcontroles uitvoeren, werd bij diverse korpschefs gepolst of in hun politiezone deze taak
ook effectief wordt uitgevoerd. We kregen hierop het antwoord van HCP DE WIITE dat de
medewerkers van zijn politiezone deze onderzoeken uitvoeren, conform de bepalingen van de
omzendbrief van 1 december 20064.
15. De politiezone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE is een politiezone die grenst aan
Nederland. Men zou kunnen verwachten dat de politiezone als grenszone meer te maken
heeft met de inschrijving van personen van Nederlandse nationaliteit. Wanneer we de
steekproef van gezinshoofden bekijken, hebben 115 van de 125 gezinshoofden de Belgische
nationaliteit, terwijl 6 gezinshoofden de Nederlandse nationaliteit hebben. Uit de steekproef
kunnen we geen invloed van de geografische ligging aan de grens afleiden, maar tijdens de
gevoerde gesprekken werd de thematiek wel aangehaald.
16. De gezinshoofden uit gemeente SINT-GILLIS-WAAS hebben gemiddeld een iets jongere
leeftijd (38 jaar) dan de gezinshoofden in STEKENE (42 jaar).
17. Voor 81 van de 125 gezinshoofden is het volgens de gegevens van het rijksregister de
eerste maal dat men een adreswijziging aanvraagt, voor 28 gezinshoofden is dit de tweede
keer.
4.2.

Terreinfase

18. De politiezone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE bestaat uit twee gemeenten, SINTGILLIS-WAAS en STEKENE.
In de wijkwerking werken 11 medewerkers,
5 wijkinspecteurs en een wijkondersteuner in SINT-GILLIS-WAAS en 4 wijkinspecteurs en
een wijkondersteuner in STEKENE.
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Omzendbrief van 1 december 2006 – Richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige
administratieve taken van de lokale politie – Opheffing en vervanging van de omzendbrief van 16 februari 1999.
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19. Wat de hierna volgende aandachtsdomeinen betreft, werden de uitspraken van de drie
niveaus – korpsleiding, wijkcoördinator en wijkinspecteur – tegenover elkaar geplaatst om
aan te tonen of en in welke mate er binnen het korps een coherente visie en uitvoering is van
de opdrachten inzake woonstcontrole. Waar mogelijk en relevant, werd dit ook getoetst aan
de ervaringen van de verantwoordelijke van de gemeentelijke bevolkingsdienst.
4.2.1.

Overheidsgericht

- Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?
20. Voor de korpsleiding van de zone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE is het duidelijk wat
de bestuurlijke overheden van de gemeenten SINT-GILLIS-WAAS en STEKENE van de
politiezone verwachten inzake de controle hoofdverblijfplaats van natuurlijke personen. De
gemeentebesturen verwachten dat de politie het uitvoerend deel van de woonstcontrole op
zich neemt, en dit zowel op aanvraag van de respectievelijke gemeente als ambtshalve. Dit
impliceert volgens de korpschef ook de verwachting om domiciliefraude aan te pakken.
21. De coördinatoren wijkwerking delen die mening en melden hierover dat de gemeente niet
wil dat er mensen ‘verdwijnen’ of zich niet inschrijven.
22. Hoe dichter bij het uitvoerend niveau, hoe onduidelijker de verwachtingen van de
gemeentelijke overheden.
De verschillende wijkinspecteurs in de zone worden
geconfronteerd met de praktische uitvoering. Tijdens de gesprekken kwam uit de groep naar
voor dat de wijkinspecteurs de perceptie hebben dat ze nog nooit echte richtlijnen hebben
gekregen van de bestuurlijke overheden. Voor hen is het een opdracht die overgaat van
wijkinspecteur op wijkinspecteur, ‘je wordt erin gegooid en je moet zwemmen’.
23. Beide verantwoordelijken bevolking bevestigen dat de gemeenten niet over uitgeschreven
richtlijnen beschikken voor de uitvoering van de woonstcontroles, een gemeente verwijst
hierbij naar de geldende wettelijke bepalingen voor de uitvoering van deze controles.
24. De wijkagenten stellen vast dat bij de twee gemeenten ook verschillende verwachtingen
bestaan. Een praktisch voorbeeld betreft de inschrijving van minderjarige kinderen op een
adres. De wijkinspecteurs uit STEKENE zeggen hiervoor van de gemeente een aparte brief
mee te krijgen. De verantwoordelijke bevolking van STEKENE ontkende dit evenwel.
Volgens haar wordt naar aanleiding van de inschrijving van minderjarigen enkel naar een
vonnis gevraagd. De gemeente licht wel de andere ouder van de minderjarige kinderen in,
zoals reglementair is voorzien. De gemeente SINT-GILLIS-WAAS kent geen echte
problemen met vaststellingen bij co-ouderschap. Bij problemen wordt een extra onderzoek
door de politie aangevraagd.
25. Ook voor de ‘extra inschrijving’ van personen op een adres zou er volgens de
wijkinspecteurs bij de twee gemeenten een verschillende verwachting en werkwijze bestaan.
Op het gemeentelijk aanvraagformulier adreswijziging staan ook de reeds op dat adres
ingeschreven personen vermeld. Indien iemand extra zich op hetzelfde adres wenst te
domiciliëren, wordt in de gemeente STEKENE de toestemming gevraagd van de reeds
aanwezige bewoner. Die persoon moet tekenen voor akkoord. Dit wordt niet door de
gemeente SINT-GILLIS-WAAS gevraagd. Deze situatie komt bijvoorbeeld voor wanneer
volwassen kinderen terug bij hun ouders gaan inwonen. De verantwoordelijke bevolking van
STEKENE bevestigt deze werkwijze, de gemeente vraagt steeds de toestemming van de reeds
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aanwezige persoon voor een extra inschrijving. In principe stellen de onderrichtingen van de
FOD Binnenlands Zaken dat aantreffen gelijkstaat met inschrijven. Maar de gemeente vraagt
de handtekening om te vermijden dat personen op een later tijdstip verhaal komen halen bij de
gemeente onder het mom van ‘we wisten het niet’. De verantwoordelijke bevolking haalt aan
dat burgers die extra bewoner ‘na een tijdje niet meer kennen’.
- Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?
26. Reeds bij de eerste verkennende rondvraag bij verschillende korpschefs van het land
antwoordde HCP DE WITTE voor zijn korps dat “de politie deze onderzoeken uitvoert
conform de bepalingen opgenomen in de omzendbrief van 1 december 2006 ‘de richtlijnen tot
het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie’”.
27. De burger die zich wenst in te schrijven in één van de gemeenten van de politiezone kan
zich aanmelden bij de dienst bevolking om een adreswijziging aan te vragen, waar de
aanvraag in het softwareprogramma CEVI wordt verwerkt. In de gemeente STEKENE werkt
het e-loket voorlopig niet, de burger kan daar ook per mail of per telefoon een adreswijziging
aanvragen. De aanvragen worden tweemaal per week door de gemeente STEKENE
overgemaakt aan de politiezone, waar ze worden behandeld. In SINT-GILLIS-WAAS
worden de aanvragen dezelfde dag nog per mail overgemaakt aan de politie.
28. Volgens de korpsleiding is er in de politiezone een verantwoordelijke voor de
woonstcontroles, iemand van de administratie, die instaat voor de communicatie met beide
gemeenten. Deze medewerker houdt de termijnen van uitvoering bij via een in-outregister.
29. Beide verantwoordelijken bevolking verwachten een controle voor elke adreswijziging,
zowel de interne als de externe mutaties. Wat de rusthuizen betreft, gebeuren de controles
voor rusthuizen te STEKENE vaak telefonisch, behalve in private rusthuizen waar een
controle ook wegens de nummering van de kamers noodzakelijk is. Te SINT-GILLIS-WAAS
worden deze wel aan de politie overgemaakt. De korpschef en de coördinatoren bevestigen
dat alle woonstveranderingen in de gemeente worden behandeld door het korps. In het
verleden (begin politiehervorming) waren dit enkel de verhuizingen van buiten de gemeente.
Ook voor de rusthuizen zijn de coördinatoren op de hoogte van het feit dat dit wel eens
telefonisch en in vertrouwen met de directie van het rusthuis gebeurt. In de praktijk blijkt er
inderdaad een goed contact te bestaan met de verpleging of directie van deze instellingen.
Men vermijdt naar de kamer van de bejaarde zelf te gaan, aangezien dit een polemiek zou
kunnen veroorzaken, tenzij de bejaarde dit echt zou willen. In welke mate alle
rusthuisbewoners ook effectief in het rusthuis worden ingeschreven, wordt niet proactief
bekeken. De mate waarin dit een fraudegevoelige materie zou kunnen zijn, was bij de
wijkinspecteurs niet geweten.
30. Voor andere specifieke domiciliëringen wordt volgens de korpsleiding dan weer geen
politiecontrole gevraagd, zoals voor referentieadressen, adressen voor asielzoekers en
transitadressen voor vreemdelingen. De coördinatoren melden dat de gemeenten de politie in
kennis stellen van de inschrijvingen op referentieadressen. Dit werd enkel door de gemeente
STEKENE bevestigd. De coördinatoren gaan er ook van uit dat indien de wijkinspecteurs
bepaalde inwoners van hun wijk goed kennen, de woonstcontrole niet altijd zo grondig moet
gebeuren. Dit moet volgens hen wel voor mensen die van buiten de gemeente komen. Ook
de manier waarop de controle wordt uitgevoerd, zou al eens kunnen verschillen. Deze
controles zijn vaak maar een momentopname en zijn een facet van het takenpakket van de
wijkinspecteur. Na een positieve woonstvaststelling gaan de wijkagenten ook niet meer
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hercontroleren, dat vergt te veel capaciteit.
De wijkinspecteurs bevestigen dat ze op het moment van de controle niet steeds merken dat
personen slechte bedoelingen hebben. Het komt dus voor dat een week na de controle
personen weg zijn uit de kamer/woning en er dan een voorstel tot ambtshalve schrapping
moet worden opgesteld. Sommige mensen zouden enkel een vast adres nodig hebben en
verdwijnen dan weer.
31. De wijkinspecteurs bevestigen de visie van de korpschef, de gemeenten vragen geen
controles voor referentieadressen. Dergelijke adressen vormen voor de medewerkers een
probleem, wat blijkbaar reeds werd aangekaart door de wijkinspecteurs uit STEKENE. Voor
deze adressen krijgen ze brieven of kantschriften, vaak voor mensen die deurwaarders wensen
te ontwijken. In sommige gevallen weten de wijkinspecteurs deze mensen effectief wonen op
een ander adres in de gemeente maar toch hebben deze burgers een referentieadres. De
wijkinspecteurs gaan voor deze mensen een voorstel tot ambtshalve inschrijven indienen voor
de plaats waar ze reëel verblijven. Ook de verantwoordelijken van de gemeente bevestigen
dat referentieadressen jaarlijks steeds meer voorkomen. Mensen gebruiken dit om ‘van alles’
te ontduiken. De voorwaarden om zo’n adres te bekomen, zouden rekbaar kunnen worden
toegepast. In de gemeente STEKENE stelt de verantwoordelijke bevolking vast dat er steeds
meer referentieadressen om sociale redenen zijn, die normaal tijdelijk zouden moeten zijn.
Daarom verwacht zij dat de politie dit aan de gemeente meldt als er personen op een bepaald
adres verblijven, zodat kan worden overgegaan tot een inschrijving van ambtswege. Ook de
verantwoordelijke van SINT-GILLIS-WAAS speelde met het idee om de politie te informeren
over referentieadressen om voor de hierop ingeschreven personen na te gaan of ze niet elders
een hoofdverblijfplaats hebben.
32. Dit bevestigt wat de korpsleiding ons initieel meedeelde. Als de wijkagent ziet dat er
iemand effectief woont op een bepaalde plaats, dan zal die ambtshalve de inschrijving in gang
zetten. Ook omgekeerd, als wordt vastgesteld dat iemand niet meer ingeschreven is, zal een
schrapping worden voorgesteld. De wijkcoördinatoren stellen vast dat ambtshalve schrappen
frequenter gebeurt dan ambtshalve inschrijven. Een voorstel tot schrapping kan voortkomen
uit de melding van een persoon dat de partner vertrokken is en bij de inschrijving van nieuwe
bewoners, terwijl de oude er nog staan ingeschreven.
33. De korpsleiding meldt dat de gemeenten een lijst van alle openstaande ambtshalve
schrappingen aan de politie geven. Op basis van die lijst gaan de wijkagenten na of
betrokkenen niet ergens een nieuw adres hebben. Het betreft de laatste stap in de procedure
van de ambtshalve schrapping. De korpschef vermeldt dat dit voor zijn politiezone vaak
seizoenarbeiders zijn die terug naar hun thuisland zijn vertrokken en zich niet in regel hebben
gesteld, in casu meestal Polen. Aangezien deze personen zelden ergens anders kunnen
worden aangetroffen, worden ze vervolgens definitief geschrapt.
De gemeente stelt soms ook vast dat een nieuw gezin zich is komen vestigen op een adres,
terwijl er nog iemand anders staat ingeschreven. De gemeente vraagt dan om een onderzoek
uit te voeren. Een zeldzame keer zal de wijkagent zelf ook een voorstel tot schrapping
formuleren omdat hij naar aanleiding van een andere opdracht heeft vastgesteld dat deze
persoon niet meer woonachtig is op het adres. Meestal gaat dit gepaard met het opstellen van
een proces-verbaal voor opsporen woonplaats.
34. Volgens de wijkcoördinatoren wordt de lijst van ‘twijfelgevallen ambtshalve
schrappingen’ enkel opgemaakt door de gemeente SINT-GILLIS-WAAS, niet door de
gemeente STEKENE. Volgens de verantwoordelijke bevolking van SINT-GILLIS-WAAS
wordt deze lijst op vraag van de politie opgemaakt. De helft van de gevallen op deze lijst is
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volgens de wijkcoördinatoren vrij snel duidelijk en gemakkelijk op te lossen. De gemeenten
vragen ook wel eens proactief een controle uit te voeren, maar dat zal altijd wel voortvloeien
uit een vraag van een derde, bijvoorbeeld de belastingdienst. Het hoofd bevolking van
STEKENE bevestigt dat de gemeente vraagt om na te gaan of personen nog woonachtig zijn
op een bepaald adres.
35. Volgens de wijkinspecteurs vragen de overheden geen echte proactieve controles, er is
steeds een aanleiding om een hercontrole aan te vragen. Proactieve controles gebeuren in de
praktijk wel, vooral voor adressen met veel kantschriften. Dit kan leiden tot de mogelijkheid
dat de juiste verblijfplaats wordt vastgesteld en dat een voorstel tot ambtshalve inschrijven
aan de gemeente wordt overgemaakt, ook als het officiële adres een referentieadres is.
36. Een specifiek probleem in de politiezone zijn de weekendverblijven. In de politiezone
zijn er volgens de korpschef een paar 100 weekendverblijven waar een permanente bewoning
is. De twee gemeenten hadden daarover een afzonderlijke visie. Recentelijk werd een
gemeenschappelijke visie5 ontwikkeld over de illegale weekendverblijven en de illegale
bewoning in deze woningen. Op basis van de codex wonen van de Vlaamse gemeenschap
schreven beide gemeenten zich in het project in. Deze gemeenschappelijke aanpak is sinds
1 januari 2013 van kracht, waarbij de gemeente STEKENE pilootproject is voor deze
problematiek in de provincie Oost-Vlaanderen. Doel is de illegale verblijven te doen
verdwijnen en de recreatiegebieden te herstellen. Mensen zullen nu nog maar voorlopig in
een weekendverblijf worden ingeschreven, zodat de bouwinspectie in die tijd de nodige
controles kan uitvoeren. De verantwoordelijke van STEKENE denkt dat de politie hiervoor
de nodige processen-verbaal opstelt en samenwerkt met de diensten stedenbouw.
37. In het verleden weigerde de gemeente STEKENE een inschrijving uit te voeren op de
adressen van weekendverblijven. De geweigerde personen gingen dan in beroep bij de FOD
Binnenlandse Zaken, die deze personen na de beroepsprocedure alsnog inschreef. De
gemeente STEKENE werd zo verplicht om die mensen op het adres van het weekendverblijf
in te schrijven. Deze situatie wordt door de wijkinspecteurs van STEKENE bevestigd. De
gemeente had zo jaarlijks 30 tot 40 dossiers. Dergelijke dossiers vragen veel werk om
uiteindelijk vast te stellen dat na een controle van de FOD de mensen toch in het
bevolkingsregister werden ingeschreven. De gemeente SINT-GILLIS-WAAS heeft minder
problemen met weekendverblijven, ze heeft er ook minder. Deze gemeente krijgt soms
adviezen van wijkagenten met de vermelding ‘mag er niet wonen’, maar als uit het verslag
van de controle blijkt dat de persoon daar effectief verblijft, schrijft de gemeente toch in.
Volgens de korpschef worden ook andere politiezones met een dergelijke problematiek
geconfronteerd, zoals in de gemeenten ZELE-BERLARE, MOERBEKE, WACHTEBEKE
maar dan eerder in de context van campings. Dergelijke weekendverblijven zijn volgens de
korpschef politioneel interessante plaatsen. De zone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE zal de
wijkcoördinator en de wijkondersteuner met deze nieuwe aanpak, ingegaan op 1 januari 2013,
belasten.
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Nieuwe procedure: wanneer iemand zich wil inschrijven in een weekendverblijf, meldt de gemeente aan de
burger dat dit illegaal is. De politie wordt hierover geïnformeerd en zal dan de vaststelling doen dat de mensen er
effectief wonen. De burger zal er wel zijn adres krijgen, er zal vervolgens PV worden opgesteld, de mensen
zullen erop gewezen worden dat ze in een illegale situatie verblijven, er zal via de RWO (ruimtelijke ordening)
een procedure worden opgestart en er zal een administratieve boete van 5000 euro per persoon per maand
worden opgelegd. RWO zal ook een herstelvordering in gang zetten en er kan een uitdrijving gebeuren, waarna
de zaken weer worden hersteld.
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38. Bij woonstcontroles in weekendverblijven is het moeilijk om de effectieve woonst vast te
stellen. Door de verstrengde controles en hieraan gekoppelde boetes proberen de daar
verblijvende personen zich in te schrijven bij familieleden. Bij de familie staat dan wel een
bed, maar het is moeilijk om juiste vaststellingen te doen. Indien beide adressen zich in
dezelfde politiezone bevinden, kan de wijkinspecteur beide adressen in de gaten houden, maar
de controlemogelijkheden worden minder als het adres van de familie in een andere zone
gelegen is. De wijkinspecteurs signaleren dergelijke situaties aan de bevolkingsdienst met de
verwachting dat de nodige inlichtingen worden gevraagd aan de gemeente waar de familie
woonachtig is. De bewoners van weekendverblijven beginnen volgens de wijkinspecteurs
door te hebben dat er controles komen6.
39. De gemeente SINT-GILLIS-WAAS heeft in de deelgemeente DE KLINGE te maken met
domiciliëring van Nederlanders. Volgens de wijkagenten worden Nederlanders onmiddellijk
ingeschreven in het rijksregister, de controle gebeurt pas nadien. Indien de persoon dan niet
effectief op het opgegeven adres woont, duurt het volgens hen heel lang voordat deze weer
wordt uitgeschreven.
De verantwoordelijke van de gemeente SINT-GILLIS-WAAS verduidelijkt dat EU-burgers
inderdaad onmiddellijk in het bevolkingsregister worden ingeschreven en dat zij nadien een
woonstcontrole krijgen. Deze mensen staan evenwel in een soort wachtregister ingeschreven,
onder type 210. De politiediensten kunnen bij een consultatie van het rijksregister het
verschil tussen beide soorten register, bevolkings- en wachtregister, niet zien, waardoor er
verwarring ontstaat en de wijkagenten denken dat de persoon definitief werd ingeschreven.
Deze mensen kunnen bij niet-aantreffen op het adres op een vlotte manier worden geschrapt.
De verantwoordelijke bevolking van STEKENE wacht met de inschrijving van buitenlanders.
Ze worden in de gemeente geconfronteerd met Nederlanders die zich in de gemeente
inschrijven met een niet-EU-partner om zo voor deze niet-EU-partner een verblijfsvergunning
te bekomen. De inschrijving van een EU-burger (Nederlander) kan niet worden geweigerd en
de niet-EU-partner wordt op basis van samenwoonst ingeschreven. Het systeem is in
Nederland strenger dan in BELGIË. In de gemeente hebben ze zo een 10-tal dossiers per jaar
en het gaat hierbij over Zuid-amerikaanse, Thaise of Filippijnse nationaliteiten. Deze koppels
blijven twee jaar in BELGIË en keren dan terug naar NEDERLAND. Dit fenomeen is de
laatste twee à drie jaar opgedoken.
40. Wat de concrete uitvoering van de controle betreft, is het volgens de coördinatoren zo dat
de richtlijnen bepalen dat er niet telefonisch mag worden geverifieerd, maar het komt al eens
voor dat er telefonische afspraken worden gemaakt indien de inwoners gedurende lange tijd
niet kunnen worden aangetroffen. De verantwoordelijken bevolking vragen wel een
telefoonnummer aan de burger die een adreswijziging aanvraagt om de politie toe te laten
hem te contacteren als er niemand thuis wordt aangetroffen. De bevolkingsdiensten zouden
niet verwachten dat burgers direct telefonisch worden gecontacteerd.
Verder is het volgens de coördinatoren mogelijk dat de wijkagenten geen contact meer
opnemen met de inwoners zelf, bijvoorbeeld indien via andere bronnen zoals een
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Er wordt een voorbeeld van een woning gegeven waar een extra gezin komt inwonen. Er doet een man open,
die er al ingeschreven staat. Hij laat verstaan niet veel tijd te hebben, laat niemand binnen maar bevestigt dat het
tweede gezin er woont. In feite blijkt dat tweede gezin te verblijven in het weekendverblijf, maar het gezin wil
het adres van die kameraden gebruiken om boetes te ontwijken.
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buurtonderzoek de aanwezigheid van de personen op het adres wordt bevestigd. Dit stemt
overeen met de antwoorden die we op de vragenlijsten gestuurd aan recent ingeschreven
gezinshoofden kregen. 7 op 41 gezinnen deelden mee dat zij telefonisch door de politie
werden gecontacteerd, volgens vier gezinnen was dit een brief van de politie en bij twee
gezinnen een schriftelijke convocatie. Een viertal gezinnen stelt dat de wijkinspecteur niet
zou zijn langsgekomen.
- Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?
41. De korpschef meent dat de geïntegreerde werking met de gemeenten goed verloopt en
verduidelijkt dat hijzelf tweewekelijks overleg heeft met de gemeentelijke overheden. Er is
tevens een paar keer per jaar zonaal managementoverleg tussen de korpschef, de
politiesecretaris, de gemeentesecretaris en de OCMW-secretarissen van beide gemeenten.
Een concreet resultaat van dit overleg is de uitwisseling van de lijst van de ambtshalve
schrappingen.
42. Op uitvoerend niveau waren er ook vergaderingen waarbij de gemeentelijke diensten
zoals de bevolkingsdienst, de maatschappelijke assistenten OCMW en alle wijkagenten samen
zaten. Deze vergaderingen werden gehouden met beide gemeenten samen wat de wettelijke
kwesties betreft, maar er vonden ook bijeenkomsten plaats per gemeente. De vergaderingen,
tweejaarlijks, waren zeer dossiermatig en gaven goede resultaten. Uit deze vergaderingen
kwamen ook de werkafspraken en richtlijnen naar voor. Vorig jaar (2012) werd dit overleg
stopgezet omdat een gemeente steeds meer beleidsmatige aspecten bij de wijkagenten naar
voor bracht, zonder deze eerst met de korpschef te hebben overlegd. Dit probleem deed zich
vooral voor in de gemeente STEKENE. Dit overleg zou dit werkjaar 2013 opnieuw worden
opgestart. Volgens de leiding hebben de wijkinspecteurs heel veel contacten met de
bevolkingsdiensten en het OCMW, wat ook noodzakelijk is.
43. Wat het overleg met de politie betreft, bevestigde de verantwoordelijke dienst bevolking
van STEKENE dat dit is doodgebloed. Voor de gemeente was het ook niet echt meer een
meerwaarde omdat persoonlijke dossiers niet meer werden behandeld. Door de goede
contacten tussen de wijkagenten en de gemeente worden probleemdossiers informeel
opgelost. Mevrouw heeft op haar niveau ook geen contact met de korpschef. Ook in de
gemeente SINT-GILLIS-WAAS werden de vroegere tweejaarlijkse multidisciplinaire
vergaderingen vermeld.
44. Volgens de wijkinspecteurs is er op individuele basis contact met de gemeentelijke
overheid. Volgens hen zorgt de nieuwe procedure met de weekendverblijven ervoor dat er
frequenter overleg is met de gemeentediensten. Voor de rest zijn er geen richtlijnen en zoekt
men informatie bij collega’s.
45. Volgens de korpschef verloopt enkel het contact met de dienst stedenbouw iets stroever
en iets bureaucratischer. De politie heeft bij de aanpak van weekendverblijven nood aan de
plannen van deze gebouwen om na te gaan of de constructie conform de stedenbouwkundige
vergunningen werd opgetrokken. Om de vaststellingen over ruimtelijke ordening uit te
voeren, beschikt de zone over het nodige materiaal. Maar voorafgaandelijk aan elke controle
moet de politie over de gegevens van de dienst stedenbouw beschikken. Gezien het complexe
opzoekingswerk verlopen deze contacten wat stroever. In de zone zijn de wijkinspecteurs
omzeggens een ‘halve landmeter’.
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46. De gemeente STEKENE vraagt de wijkagenten om bij de vaststelling van
stedenbouwkundige inbreuken, deze te noteren op het formulier van de woonstcontrole. Als
er een probleem bestaat met de busnummering, neemt de dienst bevolking contact op met de
dienst stedenbouw voor verdere uitleg en wordt aan de wijkagenten gevraagd de nummering
ter plaatse te bekijken. De verantwoordelijke bevolking heeft geen zicht op de samenwerking
van de dienst stedenbouw met de politie wat vaststellingen over de woning betreft. De
gemeente SINT-GILLIS-WAAS verwacht geen politievaststellingen over de bewoonbaarheid
en leefbaarheid van de woningen op het moment van woonstcontrole.
47. De wijkinspecteurs hebben de perceptie dat ze er bij twijfelgevallen alleen voor staan.
Uiteindelijk beslist de gemeente over het al dan niet inschrijven, maar er wordt hen gevraagd
om op het formulier woonstcontrole een ‘Ja’ of ‘Neen’ aan te duiden. Bij twijfelgevallen kan
men wel opmerkingen of vaststellingen noteren, maar de wijkagenten hebben de perceptie dat
de gemeente van hen een beslissing verwacht. Ook naar de burger toe zijn het de
wijkinspecteurs die moeten verduidelijken dat zij enkel een advies geven en dat de gemeente
de beslissing neemt.
- Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover feedback
vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig
48. Omdat de korpschef geen adviezen ziet terugkeren, gaat hij ervan uit dat de bestuurlijke
overheden tevreden zijn over de door zijn korps uitgevoerde woonstcontroles.
49. De gemeenten volgen de politieadviezen soms niet omdat zij nog andere elementen in
rekening kunnen brengen. In de weinige gevallen dat dit gebeurt, krijgt de korpschef
daarover zelf rechtstreeks een bericht van de burgemeester met de reden waarom een advies
niet werd gevolgd. Meestal gaat dit over tijdelijke situaties, bijvoorbeeld iemand die een
nieuw huis bouwt, maar de nieuwe woning nog niet kan betrekken, maar wel uit de oude
moet. Na overleg met de burgemeester wordt dan een tijdelijke inschrijving onder
voorwaarden afgesproken. De korpschef kan zich ook voorstellen dat dit wel eens
rechtstreeks geregeld wordt met de wijkagent. De wijkinspecteurs uit STEKENE bevestigen
dat het soms voorkomt dat burgers gaan zeuren bij de burgemeester omdat ze een negatief
advies hebben gekregen en die personen worden dan wel ingeschreven. Ook tijdens het
gesprek te STEKENE kwam de mogelijke tussenkomst van de burgemeester aan bod.
HCP DE WIITE verduidelijkte na lezing van het ontwerp van onderhavig rapport dat de
contacten met de burgemeester steeds via de korpsleiding verlopen. De burgemeesters nemen
volgens hem enkel contact op om zich verder te informeren over onduidelijke en moeilijke
situaties waarover het bestuur beslissingen moet nemen of waarvoor een oplossing moet
worden gezocht. HCP DE WITTE haalde tijdens ons latere telefoongesprek het voorbeeld
van een recente huisbrand in de politiezone aan, waar de bestuurlijke overheid een
pragmatische oplossing moest zoeken om het gezin te huisvesten.
50. De wijkcoördinatoren vermoeden dat de gemeenten al eens ontevreden zijn over
inschrijvingen in weekendverblijven. Zo heeft de gemeente STEKENE al een voorstel
ambtshalve inschrijving in een weekendverblijf geweigerd. De wijkinspecteurs deden hun
werk goed, maar bleven in het ongewisse over het negatief gevolg dat de gemeente aan
sommige van deze inschrijvingen gaf. De coördinatoren voegen toe dat aangezien de
procedure voor weekendverblijven met ingang van 2013 werd verfijnd, de afstemming tussen
gemeente en politie in de toekomst beter zal zijn. Voor het overige ontvangen ze als
10

coördinatoren geen klachten, wat voor hen impliceert dat alles wel in orde zal zijn. Ze
melden ons verder dat wat de uitvoering van de ambtshalve schrappingen betreft, dit minder
vlot verloopt in de gemeente SINT-GILLIS-WAAS dan in de gemeente STEKENE. Dit
brengt met zich mee dat nieuwe inwoners worden ingeschreven, terwijl de vorige bewoners
nog op hetzelfde adres staan ingeschreven.
Indien reeds afgeleverde adviezen worden teruggestuurd, betreft het negatieve adviezen
waarvoor de bewoner een nieuwe aanvraag deed bij de gemeente, zoals een nieuwbouw in het
stadium van de ruwbouw, domiciliëring van kinderen bij een scheiding of de inschrijving van
meerdere gezinnen in een woning waarbij de huisnummering niet correct is.
51. De wijkinspecteurs bevestigen dat ze in de praktijk vaak een hernieuwde aanvraag van
bewoners ontvangen. De wijkinspecteur maakt een negatief advies op indien er een keer of
vier/vijf langs de woonst werd gegaan zonder iemand aan te treffen. Deze personen dienen
dan een nieuwe aanvraag bij de gemeente te doen. Mensen vragen hun adreswijziging soms
te vroeg aan, bijvoorbeeld omdat men een huis verbouwt dat werd aangekocht onder klein
beschrijf. Binnen de twee jaar na het verlijden van de notarisakte moeten de mensen op het
adres van de woning gedomicilieerd zijn, anders moet een boete worden betaald. Als de
woning nog niet bewoonbaar is, ontstaat er een probleem. Hiervoor heeft elke wijkinspecteur
zijn eigen (andere) beoordelingscriteria. Voor de één moet er verwarming in de woning
aanwezig zijn, voor de ander hangt het ervan af hoever men in de verbouwfase zit: wonen de
mensen voorlopig op de verdieping, is er al een douche en een tv? Deze wijkinspecteur
schrijft in als de personen er verblijven, maar niet als het huis van zolder tot kelder een
ruwbouw is. Een andere wijkinspecteur meldt ook een positief advies te schrijven als die
mensen in een caravan wonen naast het gebouw omdat ze er ook echt verblijven. Voor de
wijkinspecteurs is de doorslaggevende basis dat de personen effectief verblijven op het
opgegeven adres. Indien dit niet met zekerheid kan worden vastgesteld, worden de gedane
vaststellingen op het inschrijvingsformulier vermeld. Wijkinspecteurs krijgen ook te maken
met nonchalante mensen die geen naam op de bel of brievenbus plaatsen. Wanneer er dan een
kaartje in de bus wordt gestoken om met de politie contact op te nemen, laten deze personen
dat ook na.
52. Wijkinspecteurs stellen vast dat hun advies niet steeds door de gemeenten wordt gevolgd
als het gaat over ambtshalve inschrijvingen voor mensen in een sociale problematiek. Ook
wat de schrappingen betreft, wordt vastgesteld dat zes maanden na datum personen nog altijd
op dat adres ingeschreven staan. Zoals ook door de coördinatoren vermeld, is deze termijn
langer in SINT-GILLIS-WAAS dan in STEKENE. De gemeenten meldden dat zij bij
schrappingen van ambtswege een aantal verplichte inlichtingen moeten inwinnen alvorens
deze voorstellen tot schrappingen van ambtswege voor te leggen aan het college van
burgemeester en schepenen dat hierover moet beslissen. In STEKENE heeft men het over een
termijn van al vlug zes weken, te SINT-GILLIS-WAAS sprak men over een maand
uitvoeringstermijn.
53. Volgens de verantwoordelijke bevolking van SINT-GILLIS-WAAS zouden de
voorstellen tot ambtshalve schrappen wat meer gemotiveerd kunnen worden. Meestal heeft
de gemeente hier geen problemen mee, maar de dienst bevolking is niet in staat om de burger
veel informatie te geven over de reden van de schrapping uit het bevolkingsregister.
Mevrouw vermoedt dat de politie een standaarddocument gebruikt dat zou kunnen worden
verbeterd. Zij bracht dit nog niet ter sprake bij de politie, maar vermeldt dit omdat
ambtshalve schrappingen steeds meer voorkomen.
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54. Te STEKENE kan de gemeente in de meeste gevallen het door de politie afgeleverde
advies volgen. Indien er onduidelijkheid is, wordt het dossier met de wijkagent besproken. In
uitzonderlijke gevallen is er al eens een andere beslissing genomen, dit is het geval bij
tussenkomst van de burgemeester.
55. Wat de uitvoeringstermijnen betreft, duren de woonstcontroles in de gemeente
STEKENE gemiddeld drie tot zes weken. De verantwoordelijke bevolking stelt vast dat
voornamelijk de verlofperiodes van de wijkagenten een probleem vormen. Als de inwoners
komen klagen, gaat het vaak over deze termijnen. In de gemeente SINT-GILLIS-WAAS is
men tevreden over de termijnen voor woonstcontrole, sommige gaan heel snel, andere blijven
een maand liggen. Indien er vertraging is, stuurt de gemeente een e-mail naar de politie
waarop meestal respons komt. De gemeente krijgt dan een telefoon met uitleg over het aantal
uitgevoerde plaatsbezoeken waarbij de burger niet thuis kon worden aangetroffen. De
gemeente stelt dan voor om het onderzoek negatief af te ronden. Burgers moeten dan een
nieuwe aanvraag indienen.
4.2.2.

Burgergericht

- De noden en verwachtingen kennen van de burger
56. De korpschef deelde ons mee dat de politiezone binnenkort de tevredenheid van de
burger in het algemeen zal meten. Maar inzake domiciliëringen krijgt de politiezone
nauwelijks klachten. Een belangrijke periode voor de inschrijvingen in de gemeente zijn de
laatste weken van het jaar. Het voor of na 1 januari in een gemeente ingeschreven zijn, zou
fiscaal een invloed hebben. Als er al klachten over de politiewerking zijn, bevestigt de leiding
dat die gaan over de uitvoeringstermijnen, vooral in verlofperiodes. Er zijn geen klachten
gekend over foutieve uitvoering noch over de wijze waarop deze controle woonplaats
plaatsvond. Reacties op ambtshalve schrappingen daarentegen komen al eens voor. Ook bij
het Vast Comité P zijn er geen klachten over de woonstcontroles van de politiezone gekend.
57. Wat deze termijnen betreft, schetst de leiding ons dat zij weinig zicht heeft op de
tijdspanne die verstrijkt tussen de aanvraag van de burger bij de gemeente, de overmaking van
de aanvraag aan de politie en het terugzenden van het advies aan de gemeente. Dit kan
volgens de korpsleiding al vlug een maand in beslag nemen. De uitvoeringstermijn van acht
dagen is te kort.
58. Volgens de wijkinspecteurs zijn er mensen die naar de gemeente gaan en verwachten dat
de politie direct ter plaatse gaat voor controle. Soms bedraagt de termijn tussen de
overmaking van de gemeente aan de wijkinspecteurs reeds 14 dagen. De gemeente spaart de
verschillende adressen soms op of de aanvragen komen toe in een verlofperiode. De controles
kunnen niet altijd op korte termijn worden uitgevoerd, maar het kan al eens snel gaan als men
de mensen direct thuis treft. Het gebeurt ook dat het aanvraagformulier van de gemeente niet
toekomt bij de politie, met klachten van de burgers tot gevolg. De wijkinspecteurs vragen dan
aan de personen waarom ze niet eerder naar de gemeente hebben gebeld om te informeren
naar de stand van zaken. Uiteindelijk doet een wijkinspecteur dan nog vaak het nodige om
het verloren document op te vragen bij de gemeente.
59. Indien nieuwe inwoners het Nederlands niet machtig zijn, wordt volgens de
wijkcoördinatoren een persoon in het huis aangesproken die Nederlands spreekt of wordt op
Frans overgeschakeld. De wijkinspecteurs bevestigen dat men op zoek gaat naar iemand die
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Nederlands kent, vaak een familielid dat in de buurt woont. De kinderen in een gezin spreken
ook vaak beter Nederlands. En anders gebruiken ze een andere taal om hun plan te trekken.
- Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende informatie of
diensten te verstrekken
60. Nieuwe inwoners krijgen volgens de korpsleiding op de gemeente een folder mee met
informatie en normaal zit daar ook een folder met informatie over de wijkinspecteur bij. De
wijkinspecteurs nemen ook deel aan evenementen in de wijk en op de website staat hun foto.
61. Aan de gezinshoofden werd een vraag gesteld die betrekking had op de informatie die
wijkagenten al dan niet aan de inwoners geven. Uit de antwoorden blijkt dat in de politiezone
wel degelijk informatie aan de burgers wordt gegeven, over de werking van de politiezone,
over preventie, over de gemeentediensten tot de gegevens betreffende de wijkagent zelf.
- De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke termijn
uitvoeren
62. Zoals reeds vermeld, worden via het in-outregister op de administratieve dienst van de
politiezone de uitvoeringstermijnen van de controle woonplaats opgevolgd.
63. Ook de korpschef deelde ons mee dat de gemeenten het telefoonnummer van de burger
vragen en op het aanvraagformulier vermelden. Naar zijn mening wordt dit niet in een
afzonderlijke databank bijgehouden. Informatie kan wel in ISLP ingebracht worden. De
wijkinspecteurs beschikken wel over hun persoonlijk informatieboekje. Er zijn intern ook
geen geschreven richtlijnen om bij woonstcontroles andere politioneel interessante materies te
bekijken. Wijkinspecteurs zouden zich soms vragen stellen over de bewoonbaarheid van de
woning en er worden wel vaststellingen gedaan in verband met stedenbouwkundige
voorschriften. Indien de medewerkers tijdens de huisbezoeken zaken opmerken, dan kan een
RIR worden opgesteld, bijvoorbeeld bij drugsgerelateerde vermoedens of signalen van een te
hoge levensstandaard.
De bedoeling is dat de wijkinspecteurs ter plaatse nagaan of de mensen op het adres
woonachtig zijn. Voorafgaandelijk aan deze controle moeten de wijkinspecteurs zelf de
ANG-controle uitvoeren. Indien er uit te voeren seiningen lastens deze nieuwe inwoners
moeten gebeuren, is dit, uitgezonderd de arrestaties, ook een taak voor de wijkinspecteur.
64. De gemeente STEKENE vermeldt dat zij bij de inschrijving van vreemdelingen aan de
politie vraagt of deze mensen in de politionele databanken zijn gekend.
65. We vermeldden reeds dat gezinshoofden uit de bevraging aangaven ook telefonisch door
de politie gecontacteerd geweest te zijn. De wijkinspecteurs doen dit indien ze de personen
niet thuis kunnen aantreffen om informatie te verzamelen over het werkschema en de
gewoonten van de inwoners om een latere controle in te plannen. Er volgt steeds een
onverwacht bezoek. In de vragenlijst meldden toch enkele burgers dat ze geen controle ter
plaatse zouden hebben gehad. 35 op 41 gezinshoofden bevestigen dat de politie persoonlijk
op hun adres langskwam en ook effectief de woning heeft betreden. Hierbij werd gevraagd
om binnen te mogen komen.
66. De wijkcoördinatoren merken dat de burger de politie vrij gemakkelijk in de woning
binnenlaat voor de woonstcontroles. Uit de bevraging van de burgers blijkt dat de
wijkagenten door hun uniform als politieambtenaar worden herkend, want de meeste burgers
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kennen deze persoon op voorhand niet als hun wijkagent.
De controle verloopt in beide gemeenten vrij gedetailleerd. Elke wijkinspecteur heeft zijn
eigen aanpak, daar zijn geen afspraken over. De wijkcoördinatoren vinden dat de controles
niet steeds op eenzelfde niveau moeten worden uitgevoerd. In sommige situaties moet een
controle grondiger gebeuren, bijvoorbeeld indien de kandidaat-bewoner een historiek van
schrappingen heeft of indien het weekendverblijven betreft. Bij twijfelgevallen is het ook niet
abnormaal dat er in de ijskast wordt gekeken. Veel wordt ter plaatse bepaald door de ‘feeling’
van de wijkinspecteur.
67. De wijkinspecteurs merken in de praktijk dat er bij de meeste burgers niets aan te merken
valt, een beperkt aantal is ANG-gekend of heeft reeds een waslijst aan ambtshalve
schrappingen. Bij aankomst aan de woning vragen ze aan de burger of ze de woning binnen
mogen gaan of vraagt men aan de mensen om te bewijzen dat ze echt op het adres wonen.
Ook de antwoorden op de enquête bevestigen dit.
Op deze manier laten de inwoners de wijkinspecteur uit eigen beweging binnen en toont men
vaak zelf de woning tot de slaapkamer toe. Indien de toegang tot de woning wordt geweigerd,
wordt dit op de aanvraag van de gemeente gemeld. Aan Nederlanders moeten de
wijkinspecteurs meer uitleg geven over de reden van controle omdat dit in Nederland niet
gebeurt. De burgers zijn er zich niet van bewust dat er misbruiken voorkomen en wat de
gevolgen kunnen zijn van een frauduleuze inschrijving.
Merken we op dat de
verantwoordelijke bevolking van STEKENE meldt dat adresfraude meer en meer voorkomt.
68. Wijkinspecteurs hebben elk hun eigen manier om de controle uit te voeren. Hierbij speelt
‘de feeling’ van de politieambtenaar inderdaad een rol. Er zijn wijkinspecteurs die het te
verregaand vinden om onderbroeken of kledingstukken te checken, maar het daarentegen
belangrijk vinden dat iedereen een eigen slaapplaats heeft. De aanwezigheid van kleding
wordt wel eens gecontroleerd bij een extra inschrijving op een adres7. Een andere inspecteur
vraagt aan de bewoners om de woning te tonen om na te gaan of ze de woning wel echt
kennen. Als de burger de politiefunctionaris rondleidt en zijn eigen lichtschakelaars niet
vindt, is er iets mis. Er zijn mensen die gewoon wachten op de controle en gastvrij zijn maar
hun weg niet vinden in het huis. Andere wijkinspecteurs vragen briefwisseling om na te gaan
of de post van de burger op het adres toekomt. Dit blijkt ook uit de enquête bij de burger.
Vier gezinshoofden bevestigen dat ze documenten moesten voorleggen: iemand moest een
huurcontract tonen, iemand een energiecontract, iemand briefwisseling en een vierde persoon
een notariële akte. Bij twijfel gaan de wijkinspecteurs over tot hercontrole op een later
tijdstip. Uit de vragenlijst komt naar voor dat de meeste controles zich beperken tot de
woonkamer en de keuken. Slechts bij vier respondenten werd de slaapkamer gecontroleerd en
bij één inwoner werd in de kasten gekeken.
Geen enkele respondent percipieerde de controle als een inbreuk op de privacy.
69. Buurtonderzoek kan informatie bieden over de al dan niet aanwezigheid van bewoners op
een adres. De kennis van de mensen en de wijk zorgt ervoor dat een wijkinspecteur al eens
een positief advies geeft nog voordat hij ter plaatse is geweest, bijvoorbeeld als de dochter
van X en Y opnieuw thuis is gaan inwonen. De wijkinspecteurs delen ook mee dat ze weten
welke woningen in de gemeente te koop staan en zo ook verwachten dat daar een
woonstcontrole nodig zal zijn. Er zijn ook gekende huizen en adressen die ‘hot’ zijn. Dit zijn
7

Indien een persoon zijn hoofdverblijfplaats wenst te bekomen op een adres waar reeds personen staan
ingeschreven, zullen wijkagenten al eens geneigd zijn om na te gaan of deze persoon een eigen slaapplaats heeft,
of de kleren van deze persoon ook echt in de woning aanwezig zijn. Men gaat meer gedetailleerd nagaan of de
‘extra’ persoon er echt verblijft.
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veelal kleine huisjes of adressen die een lage sociale huurklasse aantrekken.
Een controle wordt moeilijker als iemand een partner heeft, waar men bijvoorbeeld enkel in
de week bij is en in het weekend in de eigen woning verblijft. Eenzelfde probleem stelt zich
voor de inschrijving van kinderen bij co-ouderschap. Indien er geen vonnis is dat bepaalt
waar de kinderen ingeschreven moeten worden, komt een pingpong van inschrijvingen bij
vader/moeder voor.
Er zijn ook problemen bij de vaststelling van de woonst van vreemdelingen. Volgens de
wijkinspecteurs verschijnen deze mensen op onregelmatige basis in de wijk. De politie kan
niet achterhalen hoelang deze inwoners in de wijk zijn en wat hun hoofdverblijfplaats is, maar
ze hebben een speciale kaart gelinkt aan familie en ze mogen reizen en de grens passeren en
alle voordelen in ons land behouden. De wijkinspecteurs weten zelfs niet of de mensen in ons
land verblijven. Zo kreeg een wijkinspecteur te SINT-GILLIS-WAAS kantschriften voor
Polen die op zelfstandige basis werken en verblijven in BELGIË zonder te worden
ingeschreven. De vraag rijst hoe je die mensen dan moet vinden bijvoorbeeld in een concreet
geval met een kantschrift voor een rijverbod – je weet niet waar ze verblijven. Als de
wijkinspecteurs dan een vereenvoudigd proces-verbaal opstellen, stellen ze vast dat het parket
hier niets mee doet.
70. Wat de redelijke termijn betreft, zijn alle gesprekpartners in de zone het erover eens dat
de vooropgestelde termijn van acht dagen niet haalbaar is. In de zone wordt een termijn van
een maand nagestreefd. Bovendien hebben de wijkinspecteurs het gevoel dat mensen
tegenwoordig massaal verhuizen.
- Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door indien
mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen
71. Voor de korpschef heeft de politie goed gewerkt als de woonstcontrole snel en goed werd
uitgevoerd en aan de inwoners de werking van de politiezone werd toegelicht. Volgens de
coördinatoren houdt goed werk in dat er geen klachten zijn maar eerder positieve reacties van
de bevolking over de wijze waarop de controle werd uitgevoerd, bijvoorbeeld het was een
vriendelijke wijkagent. Bij eventuele klachten is het evenwel van belang om beide versies
van het verhaal te horen en eerst de versie van de wijkinspecteur te kennen.
72. De korpsleiding en de coördinatoren hebben geen weet van klachten over de
woonstcontroles. De klachten over mogelijk negatieve adviezen komen niet rechtstreeks bij
de politie, maar eerder bij de gemeente. De coördinatoren kregen wel al feedback van
gezinnen die de controle als te verregaand ervoeren. Een gezin heeft zelfs laten verstaan dat
een bepaalde wijkagent niet meer moest langskomen omdat hij te ver was gegaan.
73. In de databank van het Vast Comité P werden voor de politiezone geen klachtendossiers
gevonden over de wijze waarop de controles worden uitgevoerd.
74. In de vragenlijst werd bij de gezinshoofden gepolst naar hun tevredenheid over de
uitvoeringstermijnen (gemiddeld 7,03/10), het moment van de controle (gemiddeld 7,55/10),
de reden van het bezoek (gemiddeld 9,27/10), de beleefdheid van de wijkagent (9,44/10), de
discretie van de wijkagent (9,16/10) of de wijkagent duidelijke informatie verschafte (9/10) en
het openstaan voor vragen (9,10/10).
75. Ook de burger heeft blijkbaar een probleem met de tijd die verloopt tussen de aanvraag
van de adreswijziging bij de gemeente en het moment van de controle. Ook over dat moment
is men minder tevreden. Over de houding van de wijkagenten is men tevreden.
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4.2.3.

Samenlevingsgericht

- Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken
76. De korpschef vindt dat de vaststellingen domicilie een opdracht zijn voor de
politiediensten, waarbij hij de formulering ‘opdracht’ beladen vindt. Door woonstcontroles
uit te voeren, onderhoudt de politie contacten met de burger. Politioneel is dit vanuit
preventief oogpunt heel belangrijk. Indien de politie dit niet zou doen, dan zouden de
politiediensten nadien met veel meer problemen worden geconfronteerd. De politie heeft ook
veel meer mogelijkheden om informatie na te trekken (ANG en andere). Volgens de
korpschef win je ook niet veel capaciteit omdat je nadien veel meer middelen moet inzetten
voor de opkuis of nazorg. Ook de coördinatoren vinden het noodzakelijk dat de politie de
voorgeschiedenis van nieuwe inwoners kent.
77. De korpsleiding vindt dat indien de gemeentelijke overheid deze rol zou overnemen, de
ambtenaar zodanig geïntegreerd zou moeten optreden met het politiewerk dat hij bijna
volledig politieman zou worden. Of er een tussenoplossing mogelijk is? De administratieve
last zou je bij iemand anders kunnen leggen, maar de effectieve informatie die je als
politieman kan inzamelen, kan je niet op een andere manier verzamelen en die informatie is
van onschatbare waarde voor de politietaak. Ook de coördinatoren gaan ervan uit dat de
politie veel zou missen indien ze deze taak niet meer zou uitvoeren. De gemeente heeft
bijvoorbeeld geen toegang tot de ANG. De controle is voornamelijk nodig voor de
‘dossierklanten’ waarmee de politie frequente contacten zal hebben.
78. Ook de verantwoordelijken van de gemeenten vinden dat de politie beter geplaatst is voor
de uitvoering van deze controles. De politie heeft meer autoriteit dan een ambtenaar van de
gemeente. Men denkt ook niet dat men zo vlug bij de burger binnen zou geraken. De taak op
zich wordt door de gemeenten ook gezien als een manier voor de politie om in contact te
komen met nieuwe inwoners.
79. De politie heeft weinig tijd om onderzoek te doen naar domiciliefraude en ook uit eigen
beweging zullen de wijkagenten er niet toe komen. De adrescontrole is maar een
momentopname en er ontbreekt tijd om dit gegeven permanent op te volgen, waardoor het
fraudeonderzoek ook niet volledig noch goed wordt gedaan. Woonstcontroles zijn ook maar
een deel van het ruime takenpakket van de wijkagent. De wijkinspecteurs voegen toe dat de
door hen aan andere diensten, zoals het OCMW, gemelde misbruiken of fraude geen gevolg
krijgen. De wijkinspecteurs werken veel in het belang van andere diensten, maar vragen zich
af wat er uiteindelijk mee gebeurt. De melding van een misbruik zet de vertrouwensband
tussen de inwoner en de wijkinspecteur onder spanning. Wijkinspecteurs zijn achteraf vaak
niet meer welkom. Voorbeelden van misbruik zijn leefloners met twee aparte woningen,
hoewel ze samen op één adres een gezin vormen.
80. De wijkinspecteurs vinden de woonstcontrole een taak voor hen, ze benadrukken zelfs dat
indien deze taak door bijvoorbeeld interventiediensten zou worden uitgevoerd, er geen
meerwaarde voor de politie zou zijn. Je leert als wijkinspecteur de burgers in je wijk beter
kennen, burgers die je anders nooit ziet. Adrescontroles mogen dan wel eens een belasting
zijn, ze hebben wel hun nut naar kennis van de wijk toe. Dit stelt men bijvoorbeeld vast na
een vakantieperiode als een collega tijdelijk de wijk heeft overgenomen en nieuwe inwoners
inschreef. Als er nadien kantschriften komen voor deze mensen, ervaren de wijkagenten het
nut van die eerste contactname.
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81. De inspecteurs merken op dat zij nog de enigen zijn die een overzicht van de wijk
hebben. De sociale controle die er vroeger was door bijvoorbeeld de pastoor of de postbode
neemt steeds verder af. Indien de gemeentediensten deze taak zouden overnemen, zullen
problematische thuissituaties misschien minder worden opgemerkt. Burgers zullen hen
misschien ook minder vlug in de woning laten, de politie kan nog steeds meer afdwingen.
Burgers vragen bij de woonstcontrole al vlug eens hoe de inspecteurs bereikbaar zijn indien er
iets zou voorvallen.
- Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde gemeente
82. Volgens de korpschef is het best mogelijk dat wijkinspecteurs niet steeds een controle ter
plaatse uitvoeren. In sommige gevallen zullen ze al weten dat iemand ergens verblijft.
83. Maatwerk in functie van de burger in kwestie is voor de korpsleiding geen probleem,
want ‘wijkwerk is maatwerk’, maar een minimum aan standaarden is noodzakelijk. Een
checklist zou hierbij een handige tool kunnen zijn.
84. Volgens de wijkcoördinatoren gaan de wijkinspecteurs proberen om iedere bewoner te
zien, ook de kinderen. Maar als deze bijvoorbeeld naar school zijn, is dit niet mogelijk. Ze
zullen ook voor alle personen de nodige ANG-maatregelen nakijken en uitvoeren en indien
nodig een RIR opstellen. Daartegenover staat dat de coördinatoren een onderscheid maken
tussen de ‘dossierklanten’ en de anderen, waarvoor een woonstcontrole sneller kan gaan. De
wijkinspecteurs bevestigen dat zij een gemoduleerde aanpak met een persoonlijke toets
hanteren.
85. Er werd voor de politiezone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE nagegaan of ieder
gezinshoofd werd gecontroleerd in de ANG. De gezinshoofden uit de steekproef werden
meestal ANG gecontroleerd via het RRN, voor 21 gezinshoofden vonden we geen link naar
een mogelijke opzoeking. We merken op dat niet alle niet-permanent te nemen maatregelen
door de politie werden uitgevoerd.
Onder de gezinshoofden in de steekproef zijn er nog vijf personen waarvoor niet-permanente
maatregelen openstonden na de woonstcontrole door de politiediensten, twee personen te
SINT-GILLIS-WAAS en drie personen te STEKENE.
Voor een persoon te SINT-GILLIS-WAAS stond nog een maatregel ‘opzoeken verblijfplaats’
open. Voor de tweede persoon stonden nog drie maatregelen open, twee gaan over de
voorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidstelling en de derde betrof ‘verhoren (old)’.
Merken we wel op dat we voor de personen met deze openstaande maatregelen noch in de
ANG noch via het RRN een opzoeking hebben teruggevonden. Misschien vroeg de gemeente
geen woonstcontrole voor deze personen.
De openstaande niet-permanente maatregelen voor de drie personen die zich inschreven te
STEKENE zijn ‘verhoren (old)’, ‘betekenen gerechtelijke beslissing’ en de voorwaarden van
iemands voorlopige hechtenis.
30% van de voor de steekproef geselecteerde gezinshoofden in de politiezone SINT-GILLISWAAS/STEKENE was gekend in de ANG. Wat veiligheid betreft, stimuleert de korpschef
de 1-manspatrouille voor de wijkwerking, hij is het idee van een 2-manspatrouille niet
genegen.
86. Indien de ANG-controles gebeuren via opzoekingen in het rijksregister, is het mogelijk
dat bepaalde permanente en niet-permanente maatregelen niet zichtbaar worden. De link
tussen beide databanken wordt gemaakt op basis van het nationaal rijksregisternummer.
Indien op het moment van de te nemen maatregel de politiedienst niet over dit nationaal
17

nummer van de persoon beschikte en de maatregel op naam invoerde in de ANG, zal bij een
opzoeking ANG via het RRN deze maatregel niet naar boven komen.
- Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze en met
respect voor de waarden en normen
87. Wat het integer uitvoeren van opdrachten door medewerkers betreft, deelt de korpschef
ons mee dat er in zijn zone een grote sociale controle bestaat. Bij een probleem met
voorbeeldgedrag van een wijkinspecteur, zou hij dit zeker weten, ook als de bestuurlijke
overheid klachten van burgers zou krijgen. Het kan altijd voorvallen. Zo werd een voorbeeld
aangehaald van een medewerker die zelf in een weekendverblijf woonachtig was.
88. De wijkcoördinatoren zeggen geen zicht te hebben op de inhoudelijke uitvoering van
woonstcontroles door de wijkinspecteurs. Deze opdrachten gaan na verdeling op het
secretariaat direct naar de wijkinspecteurs en hun rol ter zake is niet groot.
- Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader
89. Voor de korpsleiding is de regelgeving in verband met referentieadressen en
weekendverblijven voor de politie wat onduidelijk en moeilijk te begrijpen. Voor
weekendverblijven wordt de politie geconfronteerd met zowel het recht als het verbod om er
te wonen.
90. We herhalen de uitvoeringstermijn voor politie binnen de acht dagen. Deze termijn zou
volgens de coördinatoren eerder op drie weken tot een maand moeten worden gebracht. Ook
de wijkinspecteurs vinden de termijn onhaalbaar.
91. De coördinatoren worden regelmatig geconfronteerd met de vraag wat een grondig
onderzoek of het ‘persoonlijk aantreffen’ van de persoon juist inhoudt. Verder mag het
onderzoek niet per telefoon worden gevoerd, maar soms worden afspraken per telefoon
gemaakt om te kunnen langskomen. Volgens hen zou er ergens in de regelgeving voorzien
zijn dat pas na zes maanden iemand ambtshalve geschrapt mag worden, het in de zone door de
politie gegeven advies is er meestal sneller. Indien de politie de woonstcontroles zou
uitvoeren zoals het in de onderrichtingen staat, dan moet ze daar elke dag iemand exclusief
voor voorzien. Dit is niet haalbaar. De wijkinspecteurs vermeldden dat ze over weinig
richtlijnen beschikken, waardoor ze niet op de hoogte zijn van de beperkingen van
woonstcontroles.
92. De verantwoordelijke bevolking van de gemeente SINT-GILLIS-WAAS meldde dat er
onduidelijkheid bestaat over de definitie van hoofdverblijfplaats en over het spanningsveld
tussen ‘het niet mogen verblijven’ en ‘inschrijving’ in een recreatiegebied.
93. Ten slotte vermeldden de inspecteurs dat het binnengaan in de woning niet kan worden
afgedwongen. Indien ze niet tot de woning worden toegelaten, wordt dit op het formulier van
de gemeente vermeld. De gemeenten voegen hieraan toe dat het voor de politiediensten niet
duidelijk is hoever zij mogen gaan bij een woonstcontrole. Nieuwe wijkagenten stellen deze
vraag soms aan de dienst bevolking.
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4.2.4.

Resultaatgericht

- Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?
94. Wat de uitvoering van deze opdracht betreft, werd er meermaals op gewezen dat de
uitvoeringstermijn van acht dagen niet haalbaar is en dat het maar één van de opdrachten
binnen het brede takenpakket van de wijkinspecteurs betreft. De snelste woonstcontrole duurt
een dag, de langste een maand.
95. Bij deze controle wordt verwacht dat de politionele databanken worden geverifieerd, dat
mogelijk openstaande maatregelen worden uitgevoerd en indien andere relevante
vaststellingen gebeuren, hierover een RIR of RAR wordt opgesteld. Voorbeelden van
dergelijke vaststellingen zijn: het aantreffen van beschermde spinnen (leefmilieu),
drugsgerelateerde vaststellingen (wietgeur), verdachte handelingen, de sociale toestand van
kinderen (kleding, …) of de situatie van huisdieren. Alle wijkinspecteurs zeggen dat ze
regelmatig een RIR/RAR opstellen. In de praktijk wordt wel eens op voorhand naar de
collega’s van de recherche gebeld. Een wijkinspecteur zegt de RIR zelf op te stellen en een
kopie te geven aan de collega die het nodig heeft. De wijkinspecteurs krijgen vaker geen
feedback dan wel en dat stoort hen wel eens.
96. Voor vreemdelingen wordt in de gemeente SINT-GILLIS-WAAS een SIS-controle
uitgevoerd. De DIV-gegevens worden gecontroleerd als men de bewoners een hele tijd niet
thuis aantreft, maar er wel een wagen op de oprit staat. Ook aan de hand van deze gegevens
kan men nagaan of iemand al veel verhuisd is.
97. Volgens de wijkcoördinatoren zijn er maandelijks tussen 20 en 27 controles per
wijkagent. De inspecteurs hadden het over 360 tot 400 stuks per jaar en per persoon. Dit
hangt ook af van de wijk waar men werkzaam is, landelijk zijn er minder woonstcontroles.
We vermoeden dat de wijkagenten het dan niet enkel hebben over woonstcontroles voor
adreswijzigingen. De korpschef zocht het aantal woonstvaststellingen voor het jaar 2012 op:
1 034 voor de gemeente SINT-GILLIS-WAAS en 1 042 voor de gemeente STEKENE8.
De capaciteit die aan woonstcontroles wordt besteed, is moeilijk in te schatten, aangezien de
uitvoering van deze taak in stukken verloopt. Veel hangt af van de werkwijze van elke
inspecteur. Er wordt wel wat tijd in gestoken omdat mensen, meer dan vroeger, moeilijk
overdag aan te treffen zijn. Een inspecteur beschrijft zijn werkwijze als een ‘facteur’ die zijn
route uitstippelt om de woonstcontroles uit te voeren. De tijd die men aan deze taak kan
besteden, hangt ook af van de overige aan de wijkinspecteur toegewezen opdrachten.
- Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken
98. Volgens de korpsleiding worden de wijkinspecteurs gestimuleerd om het werk uit te
voeren op de noodzakelijke momenten. Ze hebben geen geregelde dienstplanning. Ze zijn
niet verplicht om een avonddienst of weekenddienst uit te voeren. Hierbij is het steeds
zoeken naar een evenwicht, want mensen moeten ook niet alleen maar in het weekend komen
werken. De wijkinspecteurs komen dan speciaal ’s avonds of in het weekend werken om de
mensen alsnog thuis te vinden. In de gemeente SINT-GILLIS-WAAS zal dit meer op
zaterdag gebeuren, wat wordt bevestigd door de resultaten van de enquête, en in STEKENE

8

Mail d.d. 17 januari 2013 van HCP DE WITTE aan onze diensten.
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meer op maandag- of donderdagavond.
dienstregeling van de wijkinspecteurs.

Dit heeft ook te maken met de persoonlijke

99. Uit de bevraging van de bevolking bleek dat de wijkinspecteurs in de gemeente
STEKENE meer woonstcontroles op avonden uitvoeren, wat de korpschef kon beamen. De
specificiteit van de inwoners in de wijk bepaalt dit mee. Zo wonen er in MEERDONK
voornamelijk boeren die alle dagen thuis te vinden zijn (op hun land), maar mensen die in een
appartement in het centrum wonen, vinden hun weekend dan weer heilig.
100.Naar aanleiding van deze woonstcontroles wordt niet nagelaten om ook aandacht te
hebben voor andere politionele vaststellingen die een invloed hebben op het beheren van de
wijk.
101.De wijkinspecteurs wijzen op de negatieve tendens wat hun aanwezigheid in de wijk zelf
betreft. Zij moeten behalve hun corebusiness wijkwerking ook onthaal, verkeersacties of
HYCAP uitvoeren. Een inspecteur maakte een optelsom en stelde vast dat hij de afgelopen
maand maar zes à zeven dagen echt in zijn wijk aanwezig was. Dan heeft hij nauwelijks de
tijd om de woonstcontroles uit te voeren en wordt het een echte rush. Een collega uit SINTGILLIS-WAAS meldt dat hij nog het geluk heeft om de meeste mensen op zaterdag aan te
kunnen treffen, wat voor de gemeente STEKENE blijkbaar moeilijk wordt door de
zaterdagmarkt. Alle wijkinspecteurs benadrukken dat zij een late of weekenddienst zeker niet
voor het plezier inplannen. Als men naar vergoedingen kijkt, is men immers beter af in de
interventiedienst. Er werd aangehaald dat men bij de inplanning van een zaterdagdienst ook
op zondag wenst te werken, aangezien het weekend toch ‘om zeep is’.
4.2.5.

Medewerkersgericht

- Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie, kennis en
ondersteuning beschikken
102.Volgens de korpschef zijn er geen geschreven richtlijnen, maar de notulen van de
verschillende overlegfora met gemeenten en intern voorzien in afdoende informatie voor de
medewerkers. Om de twee weken is er overleg met de medewerkers, waarbij de problematiek
van de inschrijvingen aan bod komt alleen al wegens de eventuele achterstand. Zelden komt
er een inhoudelijk aspect van deze controles naar boven. Het personeel heeft hem hierover
nog geen klachten kenbaar gemaakt dus wordt verondersteld dat er zich inzake richtlijnen
voor het personeel geen problemen voordoen. De leiding van de zone gaat er ook van uit dat
er tussen de burger en de wijkinspecteur een vertrouwensrelatie moet bestaan die niet te veel
gereglementeerd mag worden. Soms is er wat vrees voor de persoonlijke veiligheid en dan
wordt voorgesteld om met een collega te gaan. Volgens de wijkcoördinatoren zijn de
praktische instructies waarover de wijkinspecteurs beschikken voldoende.
103.Wat de kennis over domiciliëringen en de beschikbaarheid van informatie betreft, kunnen
kanttekeningen worden geplaatst als de coördinatoren ons meedeelden dat de onderrichtingen
van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van onze komst eens werden afgeprint om de
regelgeving na te gaan. Eerder hadden de coördinatoren deze richtlijnen nog niet gekregen.
104.Volgens de korpsleiding hebben de medewerkers wel nood aan het efficiënter beheren
van de bekomen wijkinformatie op een geïnformatiseerde wijze. De huidige juridische
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omkadering maakt dit onmogelijk. De medewerkers vinden volgens de leiding dat het te lang
duurt voordat in het RRN zichtbaar is dat iemand werd ingeschreven.
105.De korpsleiding meldt verder dat alle wijkinspecteurs gebrevetteerd wijkagent zijn. Ze
zitten ook allemaal in het netwerk slachtofferbejegenaars. De korpschef vermeldt dat dit wat
tegenstand met zich meebracht, maar de visie van de korpsleiding stelt voorop dat een
wijkinspecteur iemand moet zijn met inlevingsvermogen naar de bevolking toe. Sommigen
doen dit niet graag en hebben ook iets tegen die permanentierol.
106.De zone heeft op 18 oktober 2012 een opleiding, een infosessie van Binnenlandse Zaken
over domiciliefraude georganiseerd voor de coördinatoren met de bedoeling een betere
controle in plaats te stellen. Men wil deze opleiding herhalen voor een grotere groep met de
wijkinspecteurs. De bundel van deze sessie werd nadien verdeeld aan de wijkagenten. De
bundel beschrijft wat kan en niet kan onder andere in verband met tijdelijke inschrijvingen.
De coördinatoren vonden de opleiding interessant omdat die samen met de RVA werd
gegeven.
Bij de wijkinspecteurs bestaat effectief de behoefte om meer opleiding te krijgen over waarom
mensen willen frauderen met adressen. Ze vinden dat ze daar te weinig over weten, hoewel
ze ervan uitgaan dat 90% van de inschrijvingen geen fraudeprobleem oplevert.
107.De wijkcoördinatoren voegen toe dat in 2011 drie medewerkers de cursus voor Belgische
en vreemde nationaliteiten bij OPAC hebben gevolgd. De inspecteurs bevestigen dat dit een
interessante opleiding was, maar klagen dat er jammer genoeg maar plaats was voor drie
personen, een vierde inspecteur was ook graag geweest. Voor het overige heeft iedereen de
basisopleiding wijkwerking gekregen en kijken de meesten uit naar de opleiding in
samenwerking met de RVA. Volgens de coördinatoren is er steeds mogelijkheid tot het
volgen van een opleiding maar dit wordt niet opgelegd.
108.De coördinatoren hebben tot op heden ook nog geen klachten van de medewerkers
ontvangen over de voor hen beschikbare middelen.
De wijkinspecteurs stellen daarover dat ze over te weinig voertuigen en dienstgsm’s
beschikken. Verder zou het voor hen een droom zijn als de burger het aanvraagformulier
digitaal zou kunnen tekenen en alle verdere administratie met de gemeenten digitaal zou
kunnen verlopen.
Maar de inspecteurs uit SINT-GILLIS-WAAS melden dat ze niet over internet beschikken.
Dergelijke werkwijze zou ook niet lukken voor de geseinde personen omdat deze bij een
wijkinspecteur eerst naar het bureel moeten komen voordat ter plaatse wordt gegaan voor de
woonstcontrole. De wijkinspecteurs vinden dat de kwaliteit van een geschreven procesverbaal niet goed is en dat de opmaak op pc dient te gebeuren. De Salduz-regelgeving zou het
er bovendien niet gemakkelijker op maken. De rijverboden neemt men wel mee bij de
woonstcontrole ter plaatse.
109.Volgens de coördinatoren kunnen problemen steeds worden gemeld op de
wijkvergadering indien individueel overleg niet zou volstaan. Op zo’n wijkvergadering zal
een persoonlijke ervaring worden doorgepraat of een dossier in een sociale context kan tijdens
een overlegvergadering met de sociale dienst van de politiezone worden besproken. Als we
bij de wijkinspecteurs toetsen of ze inderdaad problemen kunnen melden, krijgen we als
antwoord ‘problemen kunnen worden gemeld, maar of ze worden opgelost, dat is iets anders,
het is eerder van trekt uw plan en los het zelf op’.
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- Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in de
uitvoering van deze opdrachten
110.Bij de vraag of medewerkers al ooit klachten hadden over de uitvoering van de controle
woonplaats, stelt de korpschef dat wijkinspecteurs de zaken die ze zelf niet belangrijk vinden
als overbodig percipiëren. Sommige wijkinspecteurs zouden volgens hem durven te zeggen
dat dit een administratieve taak is voor de gemeente.
De leiding probeert in dergelijke situaties de wijkinspecteurs te overtuigen met het feit dat ze
via de controle woonplaats ‘gratis’ bij iemand in de woning binnenkomen.
111.Wat de controle van deze opdracht voor wijkinspecteurs betreft, melden de zonale leiding
en de coördinatoren dat er geen inhoudelijke controle gebeurt. De administratieve bediende
verdeelt de formulieren rechtstreeks naar de wijkinspecteurs, waarna ze rechtstreeks ingevuld
worden teruggestuurd naar de twee gemeenten. Hierbij primeert de snelheid van overmaking
op de kwaliteitscontrole. Ook de coördinatoren controleren de opgestelde adviezen niet. De
wijkinspecteurs verwachten evenwel wel input van de coördinatoren. Nu ervaren ze geen
input of ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens de vakantieperiode toen een wijkinspecteur er 3 à
4 weken alleen voor stond. Er is geen leidinggevende die toen vroeg hoe hij de
woonstvaststellingen voor de andere wijken kon opvolgen. Volgens hem ligt niemand
daarvan wakker. Het wordt normaal gevonden dat men inspringt voor collega’s. Pas als er
klachten komen, als de burger belt naar de coördinator, zoeken de coördinatoren de
wijkinspecteurs op om uitleg te vragen.
112.Niet-integere handelingen van de eigen medewerkers zouden de coördinatoren ter ore
moeten komen via de persoon die er een klacht over heeft. Mocht een medewerker meerdere
malen een afwijkend gedrag vertonen, dan zouden ze dit wel vernemen. Als coördinator staan
ze immers nog dicht bij de bevolking.
- Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming zijn met
deze van de organisatie
113.De korpschef, net zoals de wijkcoördinatoren, stelt in het algemeen tevreden te zijn over
de wijze waarop de wijkinspecteurs de door de gemeenten gevraagde controles uitvoeren.
Het enige waar de korpschef soms wat moeilijkheden mee heeft, is dat de wijkagenten het
belang van de inschrijvingen niet zo goed inzien. Dit gaat wat samen met de wijze waarop de
politiemensen zelf naar de uitvoering van hun werk kijken. Er zijn wijkagenten die eerder
pragmatisch te werk gaan, anderen werken heel exact. Niet alle wijkinspecteurs zouden
dezelfde positieve motivatie in de wijk hebben, een minderheid heeft misschien zelfs niet het
ideale profiel om deze taak uit te voeren.
114.De filosofie van de korpschef is dat de wijkinspecteur ‘burgemeester en korpschef is in
zijn wijk’. De wijkinspecteur moet de ‘regels’ toelichten maar ook oplossingen zoeken.
115.De korpschef benadrukt dat hoe meer de leiding het belang van de wijkwerking aantoont,
hoe meer de wijkinspecteurs bereid zijn om hun best te doen. Ze zijn ook vragende partij om
met de gemeente te overleggen en om frauduleuze zaken op te sporen.
Er is een initiatief lopende om een wijkscan op te maken. Daarbij bundelt elke wijkinspecteur
de belangrijke informatie voor zijn wijk ten voordele van het gehele korps. Dit vanuit de visie
dat wijkwerking meer is dan het louter uitvoeren van kantschriften. Deze wijkscans zullen via
het intranet consulteerbaar zijn. Op deze manier zou volgens de korpschef de informatie die
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de wijkinspecteur verzamelt, onder meer via de controle woonplaats, gedeeld en gedragen
kunnen worden door het hele politiekorps.
116.De wijkinspecteurs gaan ook wel eens samen op controle met de sociale cel (politiedienst
– jeugd, gezin en welzijn) indien men tijdens het uitvoeren van de controle woonplaats een
sociale problematiek kan verwachten.
5.

CONCLUSIE(S)

5.1.

Overheidsgericht

117.Het politiekorps en de gemeentelijke verantwoordelijken bevolking bevestigen dat de
gemeenten niet over uitgeschreven richtlijnen beschikken voor de uitvoering van de
woonstcontroles door de politie.
118.De visie van de korpschef, dat de verwachtingen van de bestuurlijke overheden voor de
woonstcontroles bij adreswijzigingen duidelijk zijn, wordt ook door het middenkader
gedragen. Voor de personeelsleden die deze opdracht dagdagelijks op het terrein uitvoeren,
lijkt dit minder het geval te zijn en geconfronteerd met de praktische uitvoering is dit voor hen
eerder een abstract gegeven. De gemeenten verwachten woonstcontroles voor alle
adreswijzigingen, behalve voor de referentieadressen en sommige inschrijvingen in een
rusthuis.
119.Er is een overheidsgerichte aanpak van de woonstcontroles in de zone SINT-GILLISWAAS/STEKENE. Hierbij kunnen we twee niveaus onderscheiden. De korpschef van de
politiezone staat in voor het beleidsmatig niveau met het politiecollege. Op dit niveau wordt
informatie gedeeld over ‘uitzonderingen’ op de door de wijkagenten afgeleverde adviezen. Er
is ook het uitvoerend niveau, waarvoor de wijkagenten instaan. Zij onderhouden de
dagdagelijkse contacten met de gemeentelijke verantwoordelijken van de dienst bevolking
waarvoor ze in partnerschap de woonstcontroles uitvoeren. Dit zowel voor de aanvragen tot
adreswijziging naar en binnen de gemeenten als voor de schrappingen van ambtswege en de
ambtshalve inschrijvingen.
120.In het algemeen zijn de verantwoordelijken van de diensten bevolking tevreden over de
werking van de politie. Er zijn enkel problemen met de uitvoeringstermijnen, voornamelijk
tijdens de verlofperiodes van de wijkagenten en met de motivering van ambtshalve
schrappingen. De uitvoering van de woonstcontroles duurt gemiddeld drie tot zes weken. De
enige zonale opvolging bestaat uit de opvolging van de termijnen van de stukken
woonstcontroles in een in-outregister.
121.De politiezone kent de specifieke problematiek van de weekendverblijven, waarbij
wijkagenten en overheid een andere eindbeslissing hanteerden. Sinds 2013 werd een
projectmatige aanpak van de woonstcontroles in weekendverblijven opgestart om deze
problemen te verhelpen. De rol van de wijkagent gaat hier verder dan de loutere vaststelling
van het verblijf van de persoon ter plaatse. Om de korpschef te citeren ‘de wijkagent is een
halve landmeter’.
Deze vaststellingen stedenbouw gaan verder dan wat van een
woonstcontrole wordt verwacht.
122.Structureel overleg met de overheden was er tot vorig jaar zowat tweemaal per jaar. Dit
bloedde evenwel dood door de verschillende verwachtingen tussen de zonale leiding en één
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van de gemeentelijke overheden. De goede contacten tussen de wijkinspecteurs en de dienst
bevolking zijn voor deze laatste voldoende om probleemdossiers af te kunnen handelen.
123.De rol van de coördinatoren in relatie tot de overheden lijkt ons eerder beperkt. De
dispatching van de aanvragen woonstcontrole wordt door een administratief bediende van de
politiezone uitgevoerd. De coördinatoren komen tussen bij onderzoek van klachten.
124.De wijkinspecteurs hebben de perceptie dat de gemeenten van hen een beslissing
verwachten inzake de woonstcontrole in de vorm van een ‘ja’ of ‘neen’.
De
verantwoordelijken van de dienst bevolking stellen dan ook, behoudens uitzonderlijke
gevallen, de door de politie geformuleerde adviezen te volgen. Voor één gemeente werd de
tussenkomst van de burgemeester ter zake vermeld.
125.Over ambtshalve schrappingen verschillen ook in deze zone de verwachtingen en
overtuigingen van politie en gemeente. Wijkinspecteurs willen schrappingen meestal snel
uitgevoerd zien na hun vaststellingen van niet-woonst, terwijl gemeentelijke ambtenaren nog
een aantal verplichte opzoekingen moeten doen voordat deze mensen het voorwerp van een
ambtshalve schrapping kunnen uitmaken.
Er bestaat ook een verschillende interpretatie van de onmiddellijke inschrijving van EUburgers in het rijksregister en hun controle na inschrijving.
De frustratie langs de kant van de politie zou kunnen worden bijgestuurd indien hierover
duidelijk wordt overlegd en gecommuniceerd, in overleg met de gemeenten, tot op het
uitvoerend niveau.
126.In één gemeente wordt bij de inschrijving van een bijkomende persoon op een adres de
toestemming van de reeds op het adres verblijvende personen gevraagd.
5.2.

Burgergericht

127.In de politiezone werd de tevredenheid van de burger nog niet gemeten. De politie
baseert zich op occasionele feedback. De op deze wijze verkregen feedback gaat meestal over
negatieve ervaringen van burgers. Bij de korpsleiding zijn weinig klachten gekend over de
wijze waarop de wijkagenten deze opdracht uitvoeren, in voorkomend geval gaat het meestal
over de uitvoeringstermijnen. Op het niveau van de wijkcoördinatoren is er occasioneel
contact met de burger als deze niet tevreden is en daarvoor contact opneemt met de
coördinator.
128.Wat de redelijke uitvoeringstermijn betreft, zijn alle gesprekpartners in de politiezone het
erover eens dat de vooropgestelde reglementaire termijn van acht dagen niet haalbaar is. In
de zone wordt een termijn van een maand nagestreefd.
129.In de politiezone probeert men de burger zo veel mogelijk te informeren. Zo krijgt de
burger bij de melding adreswijziging bij de gemeente een folder mee over de wijkagent. Ook
uit de enquête bij de bevolking komt naar voor dat de wijkagenten bij de woonstcontroles
extra informatie geven aan de bevolking. De wijze waarop de politiezone SINT-GILLISWAAS/STEKENE op die manier de burger informeert, kunnen we als een ‘good practice’
beschouwen.
130.Op alle niveaus – gemeente, korpschef en wijkagenten – vindt men een onverwachte
adrescontrole noodzakelijk. In de praktijk wordt hier wel eens van afgeweken. De wijze
waarop de woonstcontrole wordt uitgevoerd en hoever men hierin gaat, kan ook verschillen
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van wijkagent tot wijkagent. Er is in het domein van de woonstcontrole een dunne lijn tussen
wat noodzakelijk gecontroleerd moet worden en het schenden van de privacy van de burger
bij bijvoorbeeld de controle van kledingstukken.
Een uniforme controle op elk adres is voor de wijkagenten ook niet wenselijk. Iedere
woonstcontrole is weer anders en de wijze van controleren wordt daaraan aangepast.
131.De wijkagenten moeten bij de woonstcontroles in weekendverblijven ook controles
inzake stedenbouw uitvoeren. Indien naar aanleiding van de controles ook andere politionele
informatie wordt bekomen, wordt deze via de gebruikelijke politionele kanalen verwerkt. Dit
omhelst onder meer de ANG-controle van de personen die zich wensen in te schrijven, het
uitvoeren van de te nemen maatregelen, het opstellen van een RIR/RAR of het informeren van
de andere diensten bij gezinnen met een sociale problematiek.
5.3.

Samenlevingsgericht

132.Voor de korpschef moet ‘wijkwerk maatwerk zijn’, waarbij de wijkagent zijn wijk moet
beheren als ‘burgemeester en korpschef’. Hij vindt dat de woonstcontroles een opdracht voor
de politie moeten blijven. Ook coördinatoren en wijkinspecteurs delen deze mening. De
kennis van de voorgeschiedenis van de burgers is een belangrijke voorwaarde voor een goede
wijkwerking. De verantwoordelijken van de dienst bevolking vinden dat een gemeentedienst
nooit hetzelfde gezag, onder meer om in de woning toegelaten te worden, kan doen gelden als
een politiedienst.
133.De gemeenten stellen vast dat er steeds meer sprake is van domiciliefraude. Aangezien
wijkagenten instaan voor kantschriften in hun wijk, stellen ook zij problemen met adressen
vast, voornamelijk met referentieadressen. Maar hier kan men in de huidige wettelijke
context als politiedienst weinig aan verhelpen. Om domiciliefraude echt grondig te gaan
onderzoeken, is er volgens de gesprekspartners weinig capaciteit. Een woonstcontrole is ook
maar steeds een momentopname.
Wijkagenten melden dat fraudeonderzoek de
vertrouwensrelatie tussen de wijkagent en de burger onder druk zet.
134.De politie voert de woonstcontroles uit met de beschikbare mogelijkheden. De
wijkagenten melden dat hun capaciteit niet enkel naar wijkwerking gaat, ze worden ook
ingeschakeld voor andere functionaliteiten, waardoor de beschikbare capaciteit voor onder
meer de woonstcontroles bij momenten heel beperkt is. Controles gebeuren ook niet bij
iedere burger op eenzelfde wijze, maar in functie van de plaatsgesteldheid.
135.De door de gesprekspartners aangehaalde pijnpunten in de regelgeving over
domiciliëringen zijn:







de uitvoeringstermijn van acht werkdagen;
referentieadressen;
het ‘persoonlijk aantreffen van een persoon’;
de ‘hoofdverblijfplaats’;
de afdwingbaarheid van de controle in de woning door de politiediensten;
het ontbreken van een duidelijk wettelijk kader voor het beheer van de wijkinformatie
voor en door de wijkagenten.
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5.4.

Resultaatgericht

136.Het korps volgt op zonaal niveau de uitwisseling van de stukken woonstcontroles met de
gemeente op. Verdere meetbare doelen worden niet geëvalueerd en opvolging naar
tijdsbesteding gebeurt evenmin. Men kan moeilijk inschatten hoeveel capaciteit de
wijkinspecteurs aan deze opdracht besteden.
137.De verantwoordelijken dienst bevolking zijn in staat om aan de hand van de door de
politie afgeleverde adviezen hun bevolkingsregister in orde te brengen. Enkel de termijnen
stellen hierbij een probleem.
138.De ANG-controles gebeuren volgens onze controles via het RRN, waarbij niet elke
persoon per definitie zou worden gecontroleerd. Er werden ook een aantal openstaande nietpermanente maatregelen gevonden waarvan we vermoeden dat deze niet werden behandeld.
5.5.

Medewerkersgericht

139.De korpschef, net zoals de wijkcoördinatoren, stelt in het algemeen tevreden te zijn over
de wijze waarop de wijkinspecteurs de door de gemeenten gevraagde controles uitvoeren.
HCP DE WITTE voegt hieraan toe dat de leiding vaststelt dat de wijkinspecteurs wel zeggen
dat ze het belang inzien van de opdracht, maar zodra deze problematiek wordt besproken,
bijvoorbeeld rond het verkorten van de uitvoeringstermijn, stelt de leiding een negatieve
reactie ten aanzien van het belang van de opdracht vast. Sommige wijkinspecteurs zouden
volgens HCP DE WITTE geneigd zijn om de adreswijzigingen te aanzien als een minder
belangrijke taak, die kan wachten.
140.Er zijn geen geschreven richtlijnen, maar voor de korpschef voorzien de notulen van de
verschillende overlegfora, met gemeenten en intern, in afdoende informatie voor de
medewerkers. De politiezone biedt de wijkinspecteurs de mogelijkheid om opleiding te gaan
volgen.
141.De medewerkers formuleerden een aantal verzuchtingen. Deze gaan over een gebrek aan
steun, zowel in de vorm van concrete middelen als persoonlijke ondersteuning.
Onder middelen verstaan we materiële middelen, beschikbare richtlijnen, opleiding en tijd.
Wat de materiële middelen betreft, vinden de wijkinspecteurs dat ze over te weinig
dienstgsm’s en voertuigen beschikken. Het digitaal afwerken van woonstcontroles zou
volgens hen de meest ideale werkwijze zijn. Richtlijnen zijn er niet, noch van de gemeente,
noch intern de politie. Er is mogelijkheid tot het volgen van een opleiding, maar er zijn meer
geïnteresseerden dan plaatsen en de wijkinspecteurs moeten hiervoor zelf het initiatief nemen.
Aangezien de wijk beheren in de politiezone impliceert dat de wijkagenten ook moeten
inspringen voor onder meer openbare orde en deel uitmaken van het netwerk
slachtofferbejegenaars, vermindert de beschikbare tijd voor de eigenlijke wijkwerking.
Op persoonlijk vlak stellen we een perceptieverschil vast tussen de leiding van de zone en de
wijkagenten. De leiding vindt dat niet alle wijkagenten het belang van de woonstcontroles
inzien en dat sommigen minder geschikt zijn als wijkagent. Tijdens de focusgesprekken leek
het ons dat de meeste wijkagenten achter het belang van deze controles staan en het absoluut
als hun taak zien. Ook de nood aan kennis over domiciliefraude en de wens om hier aandacht
voor te hebben kwam actief naar voor. De wijkagenten voelen zich echter weinig gesteund
door de hiërarchie. Exemplarisch is hun reactie op de vraag of ze met problemen ergens
terechtkunnen: ‘problemen kunnen worden gemeld, maar of ze worden opgelost, dat is iets
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anders, het is eerder van trekt uw plan en los het zelf op’. Een betere interne communicatie
met een actievere rol van de coördinatoren kan dit misschien verhelpen.
6.

BIJLAGEN







Bijlage 1: Formulier woonstcontrole SINT-GILLIS-WAAS
Bijlage 2: Formulier woonstcontrole STEKENE
Bijlage 3: Flyer voor de burger met informatie over de wijkinspecteur
Bijlage 4: Tabellen en grafieken over steekproef en antwoorden gezinshoofden
Bijlage 5: Door Comité P aan gezinshoofden overgemaakte vragenlijst
Bijlage 6: Mail korpschef HCP DE WITTE met bedenkingen bij het voor zijn
politiezone opgestelde ontwerpverslag
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BIJLAGE 4
Tabellen/grafieken over steekproef en antwoorden gezinshoofden politiezone SINTGILLIS-WAAS/STEKENE
Leeftijdsverdeling steekproef gezinshoofden voor de politiezone

Leeftijdsverdeling steekproef gezinshoofden voor de gemeente Sint-Gillis-Waas
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Leeftijdsverdeling steekproef gezinshoofden voor de gemeente Stekene

Overzicht van de nationaliteiten van de gezinshoofden in de steekproef
Gemeente
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Totaal

Spanje

1

0

1

Nederland

3

3

6

België

65

50

115

Servie

1

0

1

Afghanistan

0

1

1

Marokko

1

0

1

71

54

125

Totaal

Aantal maal wijziging adres gezinshoofden
Gemeente
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Totaal

1

45

36

81

2

17

11

28

3

7

5

12

4

1

2

3

Totaal

70

54

124
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Antwoorden politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene
We kregen 41 antwoorden = 33%, een derde van de verstuurde vragenlijsten.
Sint-Gillis-Waas: 71 vragenlijsten verstuurd – 24 teruggestuurd = 33,8%
Stekene: 53 vragenlijsten verstuurd – 17 teruggestuurd = 32 %
Nationaliteit van de respondenten
Gemeente
Sint-Gillis-Waas
nat

Belg

Totaal

22

16

38

2

1

3

24

17

41

Nederlander
Totaal

Stekene

Soort woning
Gemeente
Sint-Gillis-Waas
huis
appartement/studio
Totaal

Stekene

Totaal

17

11

28

7

6

13

24

17

41

Naam op de deurbel
Gemeente
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Totaal

ja

10

10

20

neen

14

6

20

0

1

1

24

17

41

BLANCO
Totaal

36

Kreeg de respondent controle van een andere dienst?
Gemeente
Sint-Gillis-Waas
ja
neen

Totaal

1

3

4

23

13

36

0

1

1

24

17

41

BLANCO
Totaal

Stekene

Contact met de politie - hoe probeerde de politie de burger te bereiken?
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Telefoon

5

2

Gewone brief

3

1

Schriftelijke convocatie

0

2

Onaangekondigd bezoek

16

10

Andere

2

1

Antwoord in het vrije tekstveld over een controle te Stekene:
Heb zelf de politie gecontacteerd nadat de gemeente gemeld had dat zij zouden langskomen om te
laten weten wanneer …
Kwam de politie bij u langs?

Gemeente
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Totaal

1

0

1

19

16

35

neen

4

0

4

BLANCO

0

1

1

24

17

41

ja

Totaal

37

Hoeveel keer kwam de politie bij u langs?
Gemeente
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Totaal

4

1

5

0

2

1

3

1

15

13

28

0

1

1

2

2

1

3

een aantal keer

1

0

1

24

17

41

1 + enkele malen
onaangekondigd

Totaal

Weekdag van het bezoek

Gemeente
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Totaal

1

0

1

WO

1

2

3

DO

0

2

2

VR

1

1

2

ZA

11

0

11

Neen

7

10

17

BLANCO

3

1

4

Meerdere

0

1

1

24

17

41

antwoorden
Totaal

38

Uur van het bezoek

Gemeente
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Totaal

12

9

21

10

1

0

1

10:30

1

0

1

13

1

0

1

14

4

3

7

14:30

1

0

1

15

1

2

3

15:30

2

0

2

16

1

0

1

17

0

1

1

18:30

0

2

2

24

17

41

Totaal

Legitimatie politie
Sint-Gillis-Waas
20
0
1
0
1
0

Uniform
Dienstkaart
Politievoertuig
Postkaart
Telefoon
Nodige papieren

Stekene
16
3
1
1
0
1

Kende men deze persoon al?
Gemeente
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Totaal

1

0

1

Als wijkagent

1

4

5

Andere

1

1

2

19

12

31

2

0

2

24

17

41

Ik kende die niet
BLANCO
Totaal

39

In het vrije tekstveld werd nog toegevoegd:
 Voor Sint- Gillis-Waas: folder + foto meegekregen, hij zei dat hij de wijkagent was,
wij zijn nieuwe inwoners.
 Voor Stekene: was vroeger wijkagent waar wij woonden.
Kwam de politie-inspecteur de woning binnen?
Gemeente
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Totaal

1

0

1

19

16

35

neen

2

1

3

BLANCO

2

0

2

24

17

41

ja

Totaal

Werd hiervoor de toelating gevraagd?
Gemeente
Sint-Gillis-Waas

Stekene

Totaal

1

0

1

17

15

32

neen

2

1

3

Ik weet het niet meer

2

0

2

BLANCO

2

1

3

24

17

41

ja

Totaal

Bezochte vertrekken

Keuken
Slaapkamer
Woonkamer
Badkamer
Berging
Gang/ inkom
Tuin

Sint-Gillis-Waas
8
1
18
0
0
1
1

Stekene
7
3
16
1
1
1
0

In Stekene werden bij een burger de eerste vijf vertrekken allemaal bekeken.
Voor elke gemeente was er een inwoner die meldde dat er in de kasten werd gekeken.
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Welke documenten werden gevraagd?

Huurcontract
Energiecontract
ID-kaart
Briefwisseling
Notariële akte (bewijs adres
vorige bewoners)

Sint-Gillis-Waas
1
0
9
0
1

Stekene
0
1
4
1
0

Welke vragen werden gesteld?

Werkgerelateerd
Relatie t.o.v. huisgenoten
Geen

Sint-Gillis-Waas
3*
4
12

Stekene
3
4
7

Een respondent meldde dat het werk ter sprake kwam in een gezellige babbel.
Er werden geen vragen over het persoonlijk leven gevraagd
Werd verwezen naar andere verplichtingen?
Een persoon uit Sint-Gillis-Waas werd gewezen op de verplichtingen inzake alarm, de overige
antwoorden waren negatief.
Werd aan de burger informatie gegeven tijdens de controle?

Politiezone
Preventie
Gemeentediensten
Gegevens wijkagent
Neen

Sint-Gillis-Waas
6
2
7
1
4

Stekene
7
2
8
1
5

Inbreuk op de privacy?
De mensen die antwoordden, vinden de controles geen inbreuk op hun privacy. Slechts één
iemand uit Sint-Gillis-Waas vindt de controle van nieuwe inwoners niet nodig.

41

Tevredenheid over de werking van de politie – gemiddelde score op 10
bezoek vrij snel na melding adreswijziging
bezoek op een tijdstip dat paste
reden van bezoek was duidelijk
politiemedewerker was beleefd
politiemedewerker was discreet
politiemedewerker gaf duidelijke en correcte
informatie
politiemedewerker stond open voor vragen

SGW
7,25
7,94
9,5
9,69
9,5

Stekene
6,82
7,18
9,06
9,19
8,81

Politiezone
7,03
7,55
9,27
9,44
9,16

9,53

8,53

9

9,6

8,69

9,13

Opzoekingen ANG voor de politiezone SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE
Aard opzoeking
Geen of >30d
ANG
RRN
ANG en RRN
Totaal

Aantal personen
steekproef
21

% steekproef

6

5%

76

61%

21

17%

124

100%

17%
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BIJLAGE 5
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BIJLAGE 11/12 - POLITIEZONE WESER-GÖHL

1.

OPDRACHT

1. Een globaal beeld krijgen van de wijze waarop de politiediensten hun controletaak
voorafgaandelijk aan de inschrijving van natuurlijke personen in het bevolkingsregister,
een verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen, uitoefenen.
2.

PROBLEEMSTELLING

2. Er werden verscheidene klachten geregistreerd over de manier waarop de
politiediensten onderzoeken ingevolge een vraag tot domiciliëring hadden gevoerd.
Bijgevolg werd beslist om een toezichtsonderzoek te openen naar de wijze waarop deze
aan de politiediensten toevertrouwde taak concreet uitgeoefend werd in een steekproef
van twaalf politiezones.
3. In eerste instantie werd informatie over de betrokken politiezones ingewonnen via
raadpleging van de korpschefs, een steekproef uit het rijksregister (RRN), de analyse van
gegevens uit de algemene nationale gegevensbank (ANG) en de te nemen maatregelen,
de resultaten van een peiling bij de bevolking en de dossiers vervat in de database van het
Vast Comité P (VCP).
4. In tweede instantie werd een terreinfase georganiseerd, waarin gesprekken
plaatsvonden met de korpschef en/of de coördinator wijkwerking van de politiezone, een
focusgroep van wijkagenten en het hoofd van de dienst bevolking van de gemeenten die
tot de politiezone behoren.
5. Daarna werd een ontwerpverslag opgesteld waarin alle informatie, vaststellingen,
resultaten en conclusies verwerkt zijn. Dat verslag werd overgemaakt aan de korpschef
van de politiezone WESER-GÖHL zodat hij eventuele opmerkingen daaromtrent kon
formuleren. Relevante informatie die ons bezorgd werd, werd in dit verslag opgenomen.
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3.

ONDERZOEKSVERRICHTINGEN

3.1. Gesprek met de korpschef en de verantwoordelijken wijkwerking
6. Op 22 januari 2013 hadden wij een ontmoeting met de korpschef, hoofdcommissaris
(HCP) SCHLENTER, vergezeld van zijn directeur operaties en de vier commissarissen
die verantwoordelijk zijn voor de vier commissariaten van de politiezone. Ze hebben ons
kort de structuur en de werking van de politiezone uiteengezet, aangezien die een impact
kunnen hebben op de problematiek waarop dit onderzoek ingaat.
7. De politiezone strekt zich uit over het grondgebied van vier gemeenten, alle gelegen
op het grondgebied van de Duitstalige gemeenschap, zijnde EUPEN, LONTZEN, LA
CALAMINE en RAEREN. De korpschef wees ons erop dat het niveau “directie” van de
politiezone van zeer gering belang is aangezien zo veel mogelijk personeelsleden
gedecentraliseerd zijn in de vier commissariaten. Hij legde daarenboven de nadruk op het
feit dat het wel degelijk ging om vier commissariaten, zijnde één in elke gemeente
waaruit de politiezone samengesteld is, en niet om gewone antennes. Deze
commissariaten zijn vrij autonoom omdat er geen zonaal beleid is: het beleid wordt
bepaald door elke gemeente, die instructies geeft aan “haar” commissariaat in de
domeinen die haar bezighouden. De zonale directie bekommert zich enkel om
bovengemeentelijke problemen. Deze werkwijze impliceert dat de situatie inzake
domiciliëringen in elke gemeente verschillend zal zijn.
8. In de gemeente EUPEN zijn 5 wijkagenten werkzaam, in de gemeenten
LA CALAMINE en RAEREN 3 en in de gemeente LONTZEN 1.
9. Met onze gesprekspartners hebben we een reeks domeinen besproken die verband
houden met de problematiek van de domiciliëringen. De antwoorden die zij ons
meegedeeld hebben, worden besproken in punt 4 infra.
3.2. Gesprek met de wijkagenten
10. Op 20 februari 2013 hadden wij een ontmoeting met een focusgroep bestaande uit
wijkagenten afkomstig uit de commissariaten van de vier gemeenten die de politiezone
vormen. Hun meningen en beschouwingen over de problematiek uit ons onderzoek
komen aan bod in punt 4 infra.
3.3. Gesprek met de verantwoordelijken van de dienst bevolking van de gemeenten
die de PZ ZP WESER-GÖHL vormen
11. Op 5 juni 2013 hadden wij een ontmoeting met de heer SMEETS, verantwoordelijke
van de dienst bevolking van EUPEN en daarna met de heer NEUMANN en mevrouw
BROCKMANS, respectievelijk gemeentesecretaris en verantwoordelijke van de dienst
bevolking van LONTZEN. Op 19 juni 2013 hadden wij een ontmoeting met mevrouw
KLINKENBERG, verantwoordelijke van de dienst bevolking van LA CALAMINE en
daarna met mevrouw KEVER, verantwoordelijke van de dienst bevolking van RAEREN.
Het verslag van deze gesprekken is opgenomen onder punt 4 infra.
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4.

ANALYSE

4.1. Gegevens voorafgaandelijk aan de terreinfase
12. De cijfergegevens die vergaard werden voorafgaandelijk aan de terreinfase (cf.
paragraaf 3 supra) zijn weergegeven in bijlage 1 bij dit verslag.
4.2. Terreinfase
4.2.1.
-

Overheidsgericht

Zijn de noden en de verwachtingen van de gemeentelijke overheid gekend?

13. In de vier gemeenten gelast de gemeentelijke overheid de wijkagent een advies te
formuleren naar aanleiding van een vraag tot domiciliëring. De formulieren voor het
aanvragen van een domiciliëring zijn specifiek voor elke gemeente. Een gemeente heeft
haar formulier in het begin van het jaar aangepast en heeft de wijkagenten betrokken bij
de opmaak van het nieuwe formulier en daarvoor ook samengewerkt met een andere
gemeente. In drie gemeenten bestaat het formulier enkel in het Duits, terwijl in een
gemeente het formulier in het Duits en het Frans voorhanden is. In die gemeente bestaat
het verslag over het onderzoek naar het werkelijke verblijf, dat de wijkagent dient in te
vullen, ook in het Duits en het Frans. Het is opmerkelijk vast te stellen dat de Franse
versie twee pagina’s vaststellingen bevat, tegenover één pagina voor de Duitse versie. De
verantwoordelijke voor het commissariaat van die gemeente deelde ons mee dat hij al aan
de gemeente gevraagd heeft waar dat verschil vandaan kwam. Blijkbaar zou dit het
gevolg zijn van een verandering in het informaticasysteem, maar men kon hem niet
verduidelijken waarom die verandering was doorgevoerd in de ene taal en niet in de
andere. Dat wordt bevestigd door de verantwoordelijke van de dienst bevolking.
14. In een van de vier gemeenten wordt, zodra ze geregistreerd is, een vraag tot
domiciliëring per fax doorgestuurd aan het politiecommissariaat. In de drie andere
gemeenten worden nieuwe vragen om onderzoek rechtstreeks overhandigd aan een
wijkagent of aan het personeelslid dat dagelijks de briefwisseling voor de politie komt
ophalen. In een van die gemeenten houdt de wijkagent kantoor in het gemeentehuis: elke
weekdag twee uur in de ochtend en drie uur op dinsdagnamiddag. Zodra ze uitgevoerd
zijn, worden die onderzoeken via dezelfde weg terugbezorgd aan de dienst bevolking
zonder visum noch controle door een middenkader of overste. Volgens de wijkagenten
worden alle personen die een adreswijziging aanvragen in de ANG of het RRN
gecontroleerd. Deze systematische bevraging wordt gerechtvaardigd door het feit dat,
voor zover ze alleen werken, de wijkagenten willen weten met wie ze te maken hebben.
Als er te nemen maatregelen voorgeschreven zijn, worden die uitgevoerd. De wijkagent
behandelt over het algemeen de te nemen maatregelen die verband houden met
adreswijzigingen, maar laat die taak over aan een andere dienst wanneer er meerdere
maatregelen zijn of er actie moet worden ondernomen in een bepaald dossier. In de
gevallen waarin hij zelf de te nemen maatregelen uitvoert, laat de wijkagent zich
vergezellen door een collega. Uit de gegevens betreffende de raadplegingen die gebeurd
zijn in het kader van onze steekproef van 125 personen die een adreswijziging gevraagd
hebben op het grondgebied van de politiezone blijkt dat de controles in ANG en/of RRN
niet systematisch verricht zijn. Het percentage gecontroleerde personen schommelt rond
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60% binnen een termijn van 30 dagen, zijnde de gemiddelde termijn waarbinnen het
politieadvies inzake domicilie doorgaans uitgebracht wordt.
15. Er wordt niet van de wijkagenten verlangd dat ze de wettelijke termijn van acht dagen
naleven om het advies betreffende het werkelijke verblijf op het opgegeven adres uit te
brengen. In een van de gemeenten maakt de gemeente een afspraak met de aanvrager, nl.
een tijdsinterval van een uur op een bepaalde dag, en bezorgt die afspraak aan de
wijkagent. Dit brengt met zich mee dat, als er niets tussen komt, de termijn van
acht dagen in die gemeente nageleefd wordt. In de drie andere gemeenten doen de
wijkagenten dit zo snel mogelijk en wordt, over het algemeen, een termijn van een
maand aanvaardbaar geacht, hoewel er vaak op gewezen wordt dat die termijn zelden
gehaald wordt. Wanneer deze termijn verstreken is of een burger van zich laat horen,
wordt aan de wijkagent gevraagd om vaart te zetten achter zijn controle. In een gemeente
kan de rappel schriftelijk zijn, dan wordt een afschrift van de aanvankelijke aanvraag
verstuurd, maar alle ontmoete verantwoordelijken stellen dat ze de voorkeur geven aan
rechtstreekse communicatie (telefonisch of face to face) met de wijkagenten. Er wordt op
gewezen dat de termijn langer wordt wanneer een wijkagent vakantie heeft en/of
langdurig ziek is, afhankelijk of diens werk al dan niet wordt overgenomen door een van
zijn collega’s. In een van de gemeenten laat deze problematiek zich sterker gevoelen, wat
een stijging van het aantal formele rappels tot gevolg heeft.
16. Er worden geen overlegvergaderingen gehouden tussen de verantwoordelijken
bevolking en de wijkagenten. De diensten zijn nabijgelegen en de wijkagenten lopen
geregeld langs zodat indien er zich een punctueel probleem zou voordoen, dat
onmiddellijk besproken en opgelost zou kunnen worden. Op dezelfde wijze worden
eventuele mededelingen of boodschappen “rechtstreeks” doorgegeven.
17. Wat de vragen om domiciliëring bij de OCMW’s betreft, wordt in drie gemeenten de
beslissing rechtstreeks genomen op het niveau van het gemeentebestuur, op basis van een
aanvraag ingediend door het OCMW vergezeld van een maatschappelijk onderzoek
uitgevoerd door de sociale diensten. Bijgevolg wordt geen vraag om onderzoek gestuurd
aan de wijkagent, maar hij wordt wel ingelicht over de beslissingen ter zake. In de vierde
gemeente werd nog niemand ingeschreven op een referentieadres bij het OCMW.
18. De vragen tot domiciliëring in rusthuizen worden in de vier gemeenten op een andere
manier behandeld. Soms zelfs verschillend binnen eenzelfde gemeente. Immers, in een
van de gemeenten is de wijkagent gelast over te gaan tot een klassiek onderzoek in geval
van vraag tot domiciliëring in een van de twee rusthuizen, terwijl hij daarentegen geen
vraag om onderzoek krijgt voor vragen om inschrijving in het andere rusthuis omdat de
beslissing in die gevallen genomen wordt op basis van een attest van de directeur van het
rusthuis waaruit blijkt dat de persoon daar verblijft. In een andere gemeente geeft een
familielid de adreswijziging aan bij de gemeente, die het rusthuis contacteert om na te
gaan of de persoon daar effectief verblijft. Wanneer dit het geval is, wordt de persoon
ingeschreven. Een derde gemeente heeft geen rusthuis op haar grondgebied. In de vierde
gemeente worden de bewoners van het rusthuis ingeschreven op basis van de
overeenkomst die de aanvrager en het rusthuis hebben ondertekend, zonder tussenkomst
van de wijkagent.
19. Op het grondgebied van een van de gemeenten is een vluchtelingencentrum gelegen.
Het centrum licht de verantwoordelijke bevolking in over de komst van nieuwe
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bewoners. Er wordt een klassieke vraag om onderzoek gestuurd aan de wijkagent, die ter
plaatse gaat voordat hij zijn advies uitbrengt.
20. Twee of drie personen werden ingeschreven op een camping gelegen op het
grondgebied van een van de vier gemeenten, ingevolge een klassiek onderzoek verricht
door een wijkagent en het positief advies dat hij had uitgebracht.
21. Soms dienen wijkagenten voorstellen tot ambtshalve schrapping in (zowat 180 per
jaar) of, zij het beduidend minder vaak, voorstellen tot ambtshalve inschrijving, op basis
van de vaststellingen die ze hebben gedaan in het kader van hun wijkwerk. In een
gemeente stuurt de gemeente, zodra het voorstel overgemaakt is, een specifiek formulier
aan de wijkagent, die het invult en dan terugstuurt aan de gemeente, die beslist. De
procedure verloopt bijgevolg in twee fases. In een andere gemeente wordt verduidelijkt
dat, door personeelsgebrek bij de dienst bevolking, men het voorstel minstens zes
maanden zal laten rusten alvorens het te behandelen. Een derde gemeente heeft het ook
over een termijn van zes maanden tussen het voorstel en de beslissing, zodat het nog
mogelijk is te reageren als er nieuwe elementen opduiken. De vierde gemeente benadrukt
dat ingevolge een voorstel tot schrapping een brief wordt gestuurd aan de burger, die
over een termijn van twee weken beschikt om uitleg te verschaffen. Zodra die termijn
verstreken is, wordt die persoon ambtshalve geschrapt. De voorstellen zijn voldoende
gemotiveerd om een beslissing op te kunnen baseren maar alvorens het voorstel te
aanvaarden en ambtshalve te schrappen, verricht de gemeente toch verscheidene
verificaties. Doorgaans wordt feedback gegeven over de eindbeslissingen genomen op
het niveau van de gemeenten ingevolge de voorstellen tot ambtshalve schrapping.
Volgens de wijkagenten wordt deze informatie in twee gemeenten mondeling verstrekt
en in de twee andere gemeenten schriftelijk. In totaal wordt 70% van de voorstellen tot
ambtshalve schrapping gevolgd.
22. Wanneer er een probleem op stedenbouwkundig vlak wordt vastgesteld, maken de
wijkagenten daarvan gewag via een kanttekening in hun onderzoeksverslag of via een
afzonderlijk verslag, dat hetzij rechtstreeks aan de dienst stedenbouw wordt gestuurd,
hetzij aan de dienst bevolking, die het doorstuurt aan de ad-hocdienst. In twee gemeenten
is het al gebeurd dat de wijkagent een negatief advies uitbracht op basis van een
stedenbouwkundig probleem, terwijl de persoon wel degelijk op dat adres verbleef.
Hoewel hij, in principe, een gunstig advies had moeten uitbrengen met de vermelding dat
er een specifieke bezorgdheid was, werd dit negatief advies gevolgd door de
gemeentelijke overheid, die de inschrijving in een van de gemeenten geweigerd heeft.
Pas nadat de woning in orde was gebracht, werd de domiciliëring toegekend.
-

Opdrachten uitgevoerd zoals gevraagd?

23. De overheid heeft geen specifieke vragen of verwachtingen in verband met de wijze
waarop de opdracht moet worden uitgevoerd. Aan de wijkagent wordt een advies
gevraagd betreffende het werkelijke verblijf. Het is aan de wijkagent om te bepalen hoe
hij zich dat beeld kan vormen. Wanneer er twijfel is over het werkelijke verblijf duidt de
verantwoordelijke van de dienst bevolking van een van de gemeenten dat aan op het
onderzoeksformulier om er zo de aandacht van de wijkagent op te vestigen.
-

Samenwerking met de gemeentelijke diensten in partnerschap?
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24. Wanneer de wijkagent een negatief advies uitbrengt, voegt hij een motivering toe met
de uren waarop hij is langsgegaan en de precieze redenen voor het negatief advies. De
gemeenten stellen geen eisen inzake de motivering. Elke wijkagent motiveert op zijn
manier, logischerwijs, na zo veel mogelijk kansen te hebben benut om de personen aan te
treffen. In de vier gemeenten worden de adviezen uitgebracht door de wijkagent gevolgd
en hebben ze bewijskracht. Soms worden vragen om bijkomend advies of uitleg
geformuleerd. In een gemeente wordt de burger die zich beklaagt over de negatieve
beslissing verzocht contact op te nemen met de wijkagent, die hem de nodige uitleg zal
verstrekken. De wijkagent wordt altijd ingelicht over hetgeen er met zijn adviezen
gebeurt, minstens onrechtstreeks, omdat ze altijd gevolgd worden.
-

Opdrachten uitgevoerd tot tevredenheid van de overheden en diensten, daarover
feedback vragen en de eigen werking bijsturen waar nodig

25. De overheid uit zeer weinig klachten over de uitvoering van deze opdracht door de
wijkagenten. Klachten die wel worden geformuleerd, houden hoofdzakelijk verband met
de verlenging van de termijn van indiening van de adviezen wanneer de wijkagent met
vakantie of met ziekteverlof is. De verantwoordelijken van de diensten bevolking
bevestigen dat de tevredenheid over het politiewerk over het algemeen groot is, dat de
termijn waarbinnen de adviezen worden ingediend in z’n geheel genomen redelijk is en
dat de wijkagenten toegankelijk zijn. In een gemeente wordt er echter op gewezen dat
niet alle wijkagenten hetzelfde professionalisme aan de dag leggen en dat hierdoor de
tevredenheid over sommigen van hen lager ligt. Er wordt aan toegevoegd dat in periodes
van vakantie of ziekte de termijnen voor de indiening van adviezen langer zijn, wat een
toename van het aantal rappels in een gemeente rechtvaardigt.
4.2.2.
-

Burgergericht

De noden en de verwachtingen kennen van de burger

26. De noden en verwachtingen van de burger zijn gemakkelijk te bepalen, namelijk dat
het onderzoek zo snel mogelijk wordt uitgevoerd en uitsluitsel geeft over het werkelijke
verblijf op het adres. De tevredenheid zal bijgevolg afhangen van die twee factoren. De
dienst is zo georganiseerd dat de wijkagenten ‘s avonds en in het weekend controles
kunnen uitvoeren. De bevraagde burgers zijn vrij tevreden, de tevredenheidsgraad
schommelt tussen 75 en 90%. Over de termijn waarbinnen het woonstbezoek plaatsvindt,
is men in de gemeenten EUPEN en LA CALAMINE evenwel minder tevreden.
27. Naar aanleiding van de controle moeten wijkagenten soms bijkomende verslagen
opstellen op basis van hun vaststellingen, bijvoorbeeld wanneer minderjarigen zich in
een gevaarlijke situatie bevinden of om problemen te melden in verband met de
leefomstandigheden of nog wanneer de infrastructuur niet aangepast is aan het aantal
bewoners.
28. De vragen om onderzoek voorzien in de mogelijkheid om het gsm-nummer te
vermelden waarop de aanvrager gecontacteerd kan worden, meer bepaald wanneer de
wijkagent al meermaals tevergeefs is langsgegaan. Soms worden ook andere inlichtingen
meegegeven, zoals het tijdsinterval waarin men graag zou hebben dat de wijkagent
langskomt. In een gemeente komt de wijkagent langs op afspraak, zoals door de

6

gemeente gewenst. Enkel in geval van twijfel zal de wijkagent een tweede keer
langsgaan, ditmaal zonder een afspraak te maken.
-

Anticiperen op de noden en verwachtingen van de burger door bijkomende informatie
of diensten te verstrekken

29. Tijdens het woonstbezoek verstrekt de wijkagent niet spontaan bijkomende
informatie over de gemeente aan de nieuwe bewoner, zoals bijvoorbeeld op welke dag
het vuilnis wordt opgehaald – deze informatie wordt meestal gegeven door het
gemeentebestuur –, maar beantwoordt hij wel vragen om specifieke informatie. De
wijkagent stelt zich als dusdanig voor en legt uit wat de burger van hem mag verwachten.
Hij verwijst naar de website van de politiezone, waarop de gegevens van de verschillende
wijkagenten vermeld zijn. Sommige wijkagenten vragen aan de nieuwe bewoner of hij
wapens bezit en geven soms informatie en tips inzake technopreventie, vooral in
nieuwbouwwoningen. Daartoe verwijzen ze naar de verantwoordelijke van het ter zake
gespecialiseerde bureau. De nieuwe burgers zijn tevreden over de relevantie van de door
de wijkagent verstrekte informatie alsook over zijn vermogen om naar hun
verwachtingen te luisteren en geven een gemiddelde score van 85%.
-

De woonstcontrole transparant en met respect voor de privacy binnen een redelijke
termijn uitvoeren

30. De controle is effectief voor zover er moet worden vastgesteld dat de persoon
daadwerkelijk verblijft op de plaats waar hij vraagt om te worden ingeschreven. De
ontmoete wijkagenten werd nog nooit de toegang tot de woning geweigerd. Integendeel,
over het algemeen worden ze verzocht binnen te komen zonder dat ze dat hoeven te
vragen. Ze verklaren dit door het feit dat de burgers vragende partij zijn en dat ze
tevreden zijn dat de controle snel wordt uitgevoerd. Wanneer ze uitzonderlijk niet
spontaan worden binnengevraagd, leggen ze uit dat ze zonder bezoek geen advies kunnen
uitbrengen. Zodra ze binnen zijn, laten ze zich rondleiden in het huis. Ze stemmen de
controle af op de situatie en de eventuele twijfels die zouden kunnen rijzen. Ze vinden
dat ze zeer vaak onmiddellijk kunnen bepalen of de personen werkelijk op het adres
verblijven. De keuken (52%) en de living (88%) worden het vaakst bekeken, de
slaapkamers (24%) en de badkamer (19%) slechts af en toe.
31. De ontmoete wijkagenten achten het absoluut noodzakelijk om een ontmoeting te
hebben met de personen die hun domiciliëring vragen op het adres dat op het
aanvraagformulier vermeld is. Die personen worden doorgaans geïdentificeerd aan de
hand van hun identiteitskaart en het formulier van de gemeente. Wanneer ze
geconfronteerd worden met een persoon die geen Duits of Frans spreekt, slagen ze er
altijd in zich verstaanbaar te maken. Indien nodig laten ze zich vergezellen door iemand
van dezelfde origine die als tolk kan optreden, leggen ze de aanvraag tot domiciliëring
voor of maken ze gebaren.
32. Het maximum wordt gedaan opdat de wijkagenten, indien ze dat nodig achten, de
personen die wachten op een domiciliëring zouden kunnen bereiken. Op het
aanvraagformulier staat het gsm-nummer van de burger, zodat, indien nodig en na een
aantal keer tevergeefs te zijn langsgegaan, de wijkagent die persoon kan contacteren.
Soms worden er tijdsintervallen vermeld, maar slechts ter indicatie. Een gemeente vormt
hierop een uitzondering: ze maakt een afspraak in de vorm van een tijdvork op een
weekdag. Tijdens die tijdvork biedt de wijkagent zich aan bij de woning en, als hij geen
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argwaan koestert, brengt hij zijn advies uit. In geval van twijfel biedt hij zich een tweede
keer aan, ditmaal zonder een afspraak te maken. De werkwijze is vastgelegd door de
gemeente en maakt het, gezien de afspraak, mogelijk om een advies uit te brengen binnen
de wettelijk voorziene termijn van acht dagen.
33. In geval van vragen om te worden ingeschreven op een adres waar al iemand
ingeschreven is, wordt deze persoon niet ingelicht over het feit dat een nieuwe vraag om
inschrijving ingediend is.
-

Feedback vragen aan de burger en rekening houden met eventuele klachten door
indien mogelijk en/of nodig de eigen werking bij te sturen

34. De tevredenheid van de burger over het werk dat de politie levert in het kader van de
domicilieonderzoeken wordt niet gemeten. Uit de afwezigheid van klachten en/of kritiek
wordt wel afgeleid dat de tevredenheid groot is (zie §26 of in bijlage). De wijkagenten
herinneren zich geen kritiek op hun werkwijze. In een gemeente roert men wel een
specifieke situatie aan: een wijkagent had een negatief advies uitgebracht nadat hij
gedurende drie maanden een persoon had gezocht teneinde die in te schrijven in een
sociale woning. Tijdens zijn onderzoek vernam de wijkagent dat er in die woning geen
elektriciteitsaansluiting was. De persoon werd door de gemeente ambtshalve geschrapt,
op basis van het onderzoek van de wijkagent. Die persoon heeft de gemeente voor het
gerecht gedaagd en beriep zich op het feit dat hij wel degelijk in die woning verbleef.
4.2.3.
-

Samenlevingsgericht

Deze opdrachten uitvoeren in een evenwichtige verhouding ten opzichte van andere
(kern)taken

35. De korpschef en de verantwoordelijken van de commissariaten vinden dat het
uitbrengen van adviezen over het werkelijke verblijf op een bepaald adres een taak is
voor de politiediensten, voor wie het van belang is om te weten wie in de gemeente
verblijft. Dankzij deze controles leren ze de bevolking kennen. Hoewel ze toegeven dat
de controle als dusdanig niet noodzakelijk hoeft te worden verricht door een wijkagent, is
de informatie die hij eruit haalt primordiaal. Bijgevolg pleiten ze allemaal voor het
behoud van de woonstcontroles als bron van informatie, die moet worden overgemaakt
aan wie zulks aanbelangt. Ze voegen eraan toe dat werd vastgesteld dat meer en meer
administratief werk gebonden aan gerechtelijke dossiers nu ten laste van de politie valt,
terwijl het voorheen door het parket werd verricht. Indien ze ontlast zouden moeten
worden van administratief werk, dan zou dit het administratief werk toegezonden door
het parket moeten zijn en niet dat door de gemeente.
36. De wijkagenten bevestigen dat ze deze controles moeten uitvoeren, omdat ze anders
niet meer zouden weten wie in de gemeente verblijft. Deze onderzoeken stellen hen in
staat om informatie in te zamelen over hun bevolking, die ze in voorkomend geval
kunnen meedelen aan hun collega’s die er nood aan zouden hebben. Vaak fungeren de
wijkagenten als contactpunt voor de centralisatie van inlichtingen. Dit aspect van hun
werk kadert in een positieve benadering en beantwoordt aan de wil om meer politie op
straat te zien.
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37. De verantwoordelijken van de diensten bevolking bevestigen dat het, volgens hen,
noodzakelijk is om deze onderzoeken door politieambtenaren te laten verrichten. Zij
werken in uniform, wat hen een zeker gezag verleent. Bovendien is het belangrijk dat de
burgers hun wijkagent kennen. Een van de verantwoordelijken benadrukt dat het niet de
rol van een gemeenteambtenaar is om de woning te betreden van iemand die gevaarlijk
zou kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat hij vuurwapens bezit. Diezelfde verantwoordelijke
zou willen dat de politie op bepaalde tijdstippen van de week op het gemeentehuis
aanwezig is om veiligheidskwesties te behandelen. Dat werd besproken met de CP die
verantwoordelijk is voor het commissariaat, maar die zou hem uiteengezet hebben dat
zoiets niet mogelijk was.
38. In het commissariaat van een van de gemeenten wordt elke ochtend een vergadering
gehouden waarop nuttige informatie meegedeeld wordt. Wanneer bepaalde informatie
belangrijk is voor andere diensten, wordt een informatierapport opgesteld en gestuurd
aan de andere commissariaten. Nuttige informatie wordt op die manier meegedeeld
binnen het commissariaat en, indien nodig, aan de andere commissariaten. De informatie
die moet worden gemeld aan iedereen wordt overgemaakt via een “news” aan de
directeur operaties, die dat op het intranet plaatst zodat iedereen het kan raadplegen.
-

Een gelijkwaardige dienst verlenen binnen eenzelfde gemeente

39. Dat het type organisatie en werking van de politiezone gebaseerd zijn op een
maximale decentralisatie naar de commissariaten brengt met zich mee dat er op het
grondgebied van de politiezone niet gestreefd wordt naar uniformiteit. De
domiciliëringen zijn een strikt gemeentelijke problematiek die geen tussenkomst vergt op
het niveau van de directie van de zone. Dit gezegd zijnde en enkele praktische verschillen
die verband houden met de organisatie van de gemeenten en elders in dit verslag beter
beschreven zijn niet te na gesproken, werken de wijkagenten op een soortgelijke manier
binnen de hele politiezone.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren op een integere wijze
en met respect voor de waarden en normen

40. Hoewel geen dienstnota’s of interne richtlijnen uitgevaardigd zijn in het kader van de
uitvoering van domicilieonderzoeken, een strikt gemeentelijke problematiek die
bijgevolg niet aan bod komt in het zonaal beleid, zeggen de verantwoordelijken van de
commissariaten en de korpschef dat ze aandacht besteden aan de manier waarop de
controles worden verricht en dat ze niet zouden nalaten om de eventuele klachten of
grieven over de houding van de politie ter zake te onderzoeken.
41. De wijkagenten vervullen hun opdracht vanuit een geest van dienstverlening aan de
bevolking. In de mate van het mogelijke kunnen de wijkagenten rekening houden met de
tijdsintervallen die de aanvrager aangeduid heeft op zijn vraag om inschrijving en de
controle aanpassen aan de situatie die ze voor zich hebben.
-

Ervoor zorgen dat hun medewerkers de opdrachten uitvoeren binnen het wettelijk en
regelgevend kader

42. De uitvoering van de opdracht binnen het wettelijk kader lijkt geen probleem op te
leveren. De termijn van acht dagen om het advies in te dienen is weliswaar kort maar kan
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worden gehaald als er geen tegenvallers zijn. De gemeentelijke overheden laten
bovendien enige speelruimte ter zake.
43. De korpschef heeft geen weet van situaties waarin leden van de politiediensten zelf
niet orde zouden zijn geweest met hun domiciliëring. Bij zijn weten is er ook nooit een
vals advies uitgebracht.
4.2.4.
-

Resultaatgericht

Worden er concrete, meetbare doelen nagestreefd, behaald en opgevolgd?

44. De adviezen worden over het algemeen ingediend binnen de termijnen gewenst door
de gemeentelijke overheid, maar er zijn geen concrete en precieze doelstellingen bepaald
noch worden ze gemeten.
45. Men is het erover eens dat de wijkagenten vinden dat zij hun bevolking kennen, zoals
van hen verwacht wordt in hun functie.
46. Er konden verschillende cijfergegevens worden meegedeeld met betrekking tot het
aantal gecontroleerde domicilies, de capaciteit ingezet voor die taak, de diverse controles
in de databanken, de kwantificering van de tijd die de wijkagenten hebben besteed aan de
domicilieonderzoeken, de tijdstippen waarop die controles uitgevoerd zijn. Uit deze
cijfergegevens die ons werden bezorgd door de leiding van de politiezone blijkt dat de
ingezette capaciteit voor de problematiek van de domiciliëringen geraamd wordt tussen
3,5 en 4,5 politieambtenaren op jaarbasis.
47. De korpschef meent dat de wijkagent goed gewerkt heeft wanneer de inschrijving
gebeurt op basis van een gegrond, gemotiveerd advies dat overeenstemt met de
werkelijkheid. Bij gebrek aan reactie vanwege de gemeente en de burger veronderstelt hij
dat de wijkagent goed gewerkt heeft.
-

Evenwichtig doelen nastreven naar aantal en verhouding tot (andere) kerntaken

48. Van wijkagenten wordt gewoonlijk verwacht dat ze de bevolking van hun gemeente
kennen, terwijl de overheden wensen dat de politie effectief op het terrein aanwezig is.
Aldus lost de uitvoering van domicilieonderzoeken door de wijkagenten deze dubbele
verwachting in.
49. De domicilieonderzoeken maken integraal deel uit van het werk van de wijkagent en
er werd niet gemeld dat de uitvoering van deze opdracht op de een of andere manier het
vervullen van andere kerntaken hypothekeerde.
4.2.5.
-

Medewerkersgericht

Ervoor zorgen dat de medewerkers over de noodzakelijke middelen, informatie,
kennis en ondersteuning beschikken

50. Er zijn geen schriftelijke richtlijnen noch dienstnota’s inzake domiciliëringen. Dat is
te verklaren door de decentralisatie van zo veel mogelijk bevoegdheden en personeel
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naar de diverse commissariaten. Daar de problematiek van de domiciliëringen van nature
gemeentelijk is, wordt ze op autonome wijze behandeld binnen elk commissariaat.
51. De ontmoete wijkagenten menen dat ze over voldoende middelen beschikken om
deze opdracht correct uit te voeren. Ze beweren vrij onafhankelijk en flexibel te zijn. De
korpschef heeft geëist dat ze allen de opleiding “wijkagent” volgden.
52. De functie van wijkagent is een exclusieve functie. De nieuwelingen gaan samen met
een oudere collega op pad alvorens ze alleen naar buiten treden. Het huishoudelijk
reglement waarin alle functionaliteiten beschreven zijn, waaronder de wijkwerking,
wordt ter kennis gebracht van elke nieuwe wijkagent.
53. Het uurrooster van de wijkagenten is erg soepel en stelt hen in staat om indien nodig
hun bevolking ’s avonds of in het weekend te ontmoeten.
-

Ervoor zorgen en er ook op toezien dat medewerkers verantwoordelijk handelen in de
uitvoering van deze opdrachten

54. Er is geen formele interne controle op de kwaliteit van het politiewerk inzake
domiciliëring. Elke vraag om domiciliëring wordt bezorgd aan de betrokken wijkagent
die, zodra het onderzoek afgerond is, deze vraag terugstuurt aan de dienst bevolking,
zonder dat er een formele controle is op de inhoud van zijn onderzoek. De korpschef
meent echter dat er verantwoordelijk wordt gehandeld, gezien de afwezigheid van
klachten.
55. Er wordt op gewezen dat de wijkagenten, in het kader van hun taken inzake
wijkwerking, systematisch in uniform werken en in het bezit zijn van een gsm of een
radio.
56. De wijkagenten klagen niet over de werklast die voortvloeit uit de domiciliëringen
maar wel over hun werklast in het algemeen. Er wordt aan herinnerd dat de functie van
wijkagent exclusief is, waardoor ze zich ten volle aan hun wijk kunnen wijden. Het is hen
toegestaan om weekendprestaties te leveren, met een maximum van 20 uur per
referentieperiode, uitsluitend voor hun wijkwerk.
57. Indien er in het kader van een domicilieonderzoek een punctueel probleem opduikt,
wenden de wijkagenten zich tot hun collega’s of tot de dienst bevolking, zodat er een
oplossing kan worden gevonden.
-

Ervoor zorgen dat individuele doelstellingen en handelingen in overeenstemming zijn
met deze van de organisatie

58. Zeer zelden worden nog vergaderingen gehouden tussen alle wijkagenten van de
verschillende gemeenten. Dit gebeurt slechts eens om de twee à drie jaar. In het begin, bij
de oprichting van de politiezone en gedurende twee jaar, werden vergaderingen belegd
tussen wijkagenten om hun werk “op te starten”. Zodra er een akkoord was bereikt over
de harmonisatie van het werk, hielden deze vergaderingen op. De wijkagenten zien
elkaar wel, maar niet op georganiseerde wijze. Alle wijkagenten kennen elkaar en nemen
indien nodig op informele wijze onderling contact op. Sommige wijkagenten werden
betrokken bij een werkgroep EFQM en ontmoetten elkaar om bepaalde functieprofielen
op te stellen. De nieuwe wijkagenten wordt gecoacht door de oudere collega’s en de
cursus “wijkagent” omvat een stage met een meer ervaren wijkagent.
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5.

CONCLUSIE(S)

59. Zowel de politiehiërarchie als de wijkagenten kennen de behoeften en verwachtingen
die worden geuit door de gemeentelijke overheid, meestal via de dienst bevolking,
enerzijds, en door de burgers die een adreswijziging aanvragen, anderzijds, en houden er
rekening mee. Daar de werking van de politiezone gestoeld is op een maximale
decentralisatie naar de commissariaten, wordt er niet gestreefd naar uniforme processen.
Aangezien domiciliëringen bovendien een strikt gemeentelijke problematiek uitmaken,
komt de leiding van de politiezone slechts zeer punctueel tussen en is haar beleid er
voornamelijk op gericht om het vereiste kwaliteitsniveau te verzekeren. Dit gezegd
zijnde en enkele praktische verschillen die gerechtvaardigd zijn door specifieke
verwachtingen van de gemeente niet te na gesproken, werken de wijkagenten op een
soortgelijke manier binnen de hele politiezone. Zo wordt er bijzondere aandacht besteed
aan de afhandelingstermijn en het tijdstip van het bezoek, al dan niet gepland, door de
wijkagenten die een onderzoek voeren voordat ze een politioneel advies formuleren.
Hoewel de afhandelingstermijn over het algemeen de wettelijke termijn van acht dagen
overschrijdt, zonder dat dit evenwel aanleiding geeft tot klachten, is dit niet het geval in
de gemeente waar het bezoek van de wijkagent aan de woning van de aanvrager gepland
wordt. De nuttige onderzoeksmodaliteiten worden in alle vrijheid bepaald door de
wijkagent afhankelijk van de omstandigheden, waarbij hij de voorkeur geeft aan het
rechtstreekse contact met de aanvrager, tot tevredenheid van de burgers en van de
gemeentelijke overheid, die de uitgebrachte politieadviezen systematisch volgt.
60. Voorafgaandelijk aan de terreinfase worden controles uitgevoerd in de ANG en/of het
RRN, maar niet systematisch gelet op de cijfers die ons werden meegedeeld.
61. Het politieonderzoek op het terrein lijkt doordrongen te zijn van de wil om de
controletaak nauwgezet uit te oefenen met maximaal respect voor de privacy. Volgens de
wijkagenten worden de dag en het uur van de woonstcontrole gekozen afhankelijk van de
beschikbaarheden van de aanvrager, zoals die vermeld staan op het aanvraagformulier,
zonder dat er evenwel een afspraak wordt gemaakt, één gemeente uitgezonderd. In die
gemeente wordt de eerste afspraak “politie-aanvrager” gepland en kan die worden
aangevuld met andere niet-geplande bezoeken in geval van twijfel over het werkelijke
verblijf. Welke vertrekken in de woning bekeken worden, is bovendien afhankelijk van
de omstandigheden, waarbij de living en de keuken het vaakst betreden worden.
62. Het partnerschap tussen de politiecommissariaten gevestigd in elke gemeente en de
dienst bevolking van die gemeente vertaalt zich in punctuele maar rechtstreekse
contacten tussen de wijkagenten en de verantwoordelijke van de dienst bevolking. Af en
toe worden er rappels gestuurd, onder andere naar aanleiding van de overschrijding van
de redelijke afhandelingstermijn.
63. Het feit dat de domicilieonderzoeken worden uitgevoerd door de wijkagenten wordt
op prijs gesteld zowel op het niveau van de politie als door de gemeenten die, unaniem,
wensen dat deze opdracht toevertrouwd blijft aan de politiediensten. Deze taak blijkt
nuttig te zijn zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de andere politietaken en
wordt niet als een te grote werklast ervaren maar wel als een troef. Op die manier
ontmoeten burgers de politie in het kader van een niet-repressieve benadering tijdens
dewelke informatie wordt uitgewisseld, hetzij spontaan, hetzij op vraag. De
gemeentelijke overheid van haar kant krijgt een geobjectiveerd advies van een competent
en opgeleid persoon, terwijl de politie de bevolking op haar grondgebied leert kennen.
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6.

BIJLAGE

64. Bijlage 1: cijfergegevens
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BIJLAGE 1

Politiezone 5292 - Weser-Göhl
1.

GEMEENTEN DIE DE POLITIEZONE VORMEN

Eupen
La Calamine
Lontzen
Raeren
2.

STEEKPROEF

Samenstelling
De steekproef bestaat uit 125 “gezinnen” gespreid over alle gemeenten waaruit de politiezone
samengesteld is, op basis van de volgende verdeling:
Eupen
La Calamine
Lontzen
Raeren

45
30
20
30

De selectie werd doorgevoerd op basis van de laatste adreswijzigingen geregistreerd in het
rijksregister, gedurende de eerste drie maanden van 2012 en naar rato van de bevolking van
elke gemeente.
Leeftijdsverdeling
De leeftijdsverdeling van de gezinshoofden waaruit de steekproef samengesteld is, is als
volgt:
Voor de politiezone
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De personen die zich inschrijven in de zone zijn gemiddeld 38 jaar oud. Een jonge bevolking,
2/3 is jonger dan 40 jaar.
Voor de gemeente Eupen

Voor de gemeente La Calamine

Voor de gemeente Lontzen
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Voor de gemeente Raeren

Nationaliteit van de aanvragers
Gemeenten
La
Eupen
Duitsland

Calamine

Lontzen

Raeren

Totaal

12

5

3

14

34

Spanje

0

1

0

0

1

Frankrijk

1

0

0

0

1

Roemenië

4

0

0

0

4

Italië

1

1

0

0

2

Nederland

0

0

0

1

1

Rusland

2

1

0

0

3

Bosnië-Herzegovina (Rep.)

1

0

0

0

1

België

17

21

14

12

64

Servië

1

0

0

0

1

China

1

0

0

0

1

Kazachstan (Rep.)

0

0

0

1

1

Oezbekistan (Rep.)

0

0

1

0

1

Armenië (Rep.)

1

0

0

0

1

Afghanistan

0

0

0

1

1

Irak

0

0

1

0

1

Syrië

1

0

0

1

2

Burundi

1

0

0

0

1

Mexico

1

0

0

0

1

Vluchteling uit een

0

1

0

0

1

1

0

1

0

2

45

30

20

30

125

onbepaald land
Vluchteling uit Albanië
Totaal
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Index van de domiciliëringen uit de steekproef
Gemeenten
Eupen

La Calamine

Lontzen

Raeren

Totaal

--------

40

7

17

28

92

0002

0

0

0

1

1

000A

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1.Et

0

6

0

0

6

100

0

1

0

0

1

139

0

1

0

0

1

2.Et

0

2

0

0

2

3.Et

0

1

0

0

1

4

1

1

0

0

2

5

1

1

0

0

2

6

1

0

0

0

1

98

0

1

0

0

1

A

1

1

0

0

2

A000

0

0

0

1

1

B

1

0

1

0

2

D

0

0

1

0

1

F

0

1

0

0

1

K.G.

0

1

0

0

1

R.C.

0

5

0

0

5

45

30

20

30

125

Totaal

In La Calamine vertonen 23 woningnummers een index, terwijl dit een landelijke gemeente is.
3.

ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST

Er werden 125 vragenlijsten gestuurd waarvan er 42 ingevuld werden teruggestuurd
(= 33,6%).
Verdeling van de antwoorden per gemeente en per postcode
Aantal
Eupen

%
16

38,1

La Calamine

9

21,4

Lontzen

6

14,3

Raeren

11

26,2

Totaal

42

100,0
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Aantal
4700 (Eupen)

Percentage
16

38,1

4710 (Lontzen)

6

14,3

4720 (La Calamine)

3

7,1

4721 (La Calamine)

4

9,5

4728 (La Calamine)

2

4,8

4730 (Raeren)

7

16,7

4731 (Raeren)

4

9,5

42

100,0

Raeren

Totaal

Totaal

Nationaliteit van de respondenten
Gemeenten
La
Eupen

Calamine

Lontzen

België

7

4

5

4

20

Duitsland

2

2

1

5

10

Spanje

0

1

0

0

1

Frankrijk

1

0

0

0

1

Italië

0

1

0

0

1

Nederland

0

0

0

1

1

Roemenië

2

0

0

0

2

Bosnië

1

0

0

0

1

China

1

0

0

0

1

Kazachstan

0

0

0

1

1

Mexico

1

0

0

0

1

Servië

1

0

0

0

1

16

8

6

11

41

Totaal

Soort woning
Gemeenten
Eupen
Huis
Appartement/studio
Kamer
Totaal

La Calamine

Lontzen

Raeren

Totaal

5

2

2

8

17

10

6

4

3

23

1

1

0

0

2

16

9

6

11

42

18

Naam op de deurbel
Gemeenten
Eupen
Naam op de bel

Ja

La Calamine

Lontzen

Raeren

Totaal

13

9

4

8

34

Neen

2

0

2

3

7

Blanco

1

0

0

0

1

16

9

6

11

42

Totaal

Woonstcontrole door een andere dienst
Gemeenten
Eupen
Controle door een

Ja

andere dienst

Neen

Totaal

La Calamine

Lontzen

Raeren

Totaal

6

2

1

2

11

10

7

5

9

31

16

9

6

11

42

11 personen verklaren dat ze controle hebben gehad van een andere dienst, waarvan 6 op 16
respondenten in Eupen.
Wijze waarop de politie contact neemt met de aanvrager
Eupen
1
0
1
13
0
0

Per telefoon
Per e-mail
Per brief
Onaangekondigd bezoek
Telefoon + bezoek
Telefoon + convocatie

La Calamine
1
0
4
1
0
1

Lontzen
0
0
0
3
1
0

Raeren
0
0
0
11
0
0

In La Calamine verklaren 4 respondenten dat ze in eerste instantie gecontacteerd werden per
brief, terwijl in de andere gemeenten het onaangekondigd bezoek het eerste contact is.
Woonstbezoek door een politieambtenaar
Gemeenten
Eupen
Ja
Neen
Totaal

La Calamine

Lontzen

Raeren

Totaal

14

7

6

10

37

2

2

0

1

5

16

9

6

11

42

5 respondenten verklaren dat de politie niet ter plaatse geweest is, zijnde: 2 in Eupen, 2 in
La Calamine en 1 in Raeren. De aanvragers uit Lontzen hebben allemaal de politie over
de vloer gekregen.
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Aantal politiebezoeken aan de woning
Gemeenten
Eupen

La Calamine

Lontzen

Raeren

Totaal

0

3

0

1

4

?

0

0

0

1

1

1

10

5

5

7

27

2

2

1

0

1

4

3

4

0

0

1

5

men heeft mij niet

0

0

1

0

1

16

9

6

11

42

ingelicht, men is
onverwachts
langsgekomen
Totaal

Meer dan 60% van de controles lijkt te eindigen met een bezoek aan de woning van de
aanvrager.
Tijdstip waarop de politie een bezoek bracht aan de woning
Gemeenten
Eupen

La Calamine

Lontzen

Raeren

Totaal

Ma

1

1

0

0

2

Di

0

0

1

0

1

Wo

2

2

1

2

7

Za

2

1

2

4

9

Ik weet het niet meer

9

2

0

3

14

Blanco

2

2

2

2

8

Meerdere antwoorden

0

1

0

0

1

16

9

6

11

42

Totaal

De helft herinnert zich het tijdstip van de politiecontrole niet meer. Er werden weinig
antwoorden verstrekt over het tijdstip waarop de politie langskwam.
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Wijze van legitimatie
Eupen

La Calamine

Lontzen

Raeren

Uniform

10

6

4

3

Dienstkaart

2

1

0

0

Uniform + kaart

1

1

0

4

Uniform + andere

1

1

1

3

Andere:
- Raeren: 3 x ‘persoonlijk gekend’
- Lontzen: ‘dankzij het dienstvoertuig’
- La Calamine: ‘dankzij het dienstvoertuig geparkeerd op de privéparking’ +
‘mondeling meegedeeld’
- Eupen: uniform + toelichting
Kennis van de functie van de politieambtenaar
Gemeenten
Eupen

La calamine

Lontzen

Raeren

Totaal

Wijkagent

3

3

0

3

9

Andere

1

0

0

0

1

Ik ken die persoon niet

12

5

5

8

30

Meerdere antwoorden

0

1

1

0

2

16

9

6

11

42

Totaal

Weinig respondenten (21%) stellen met zekerheid dat ze de functie kennen van de
politieambtenaar die ze ontmoet hebben in het kader van de domiciliëringsprocedure.
Kwam de politieambtenaar de woning binnen?
Gemeenten
Eupen
Ja

Totaal

La Calamine

Lontzen

Raeren

Totaal

14

9

6

9

38

Neen

1

0

0

1

2

Ik weet het niet meer

1

0

0

1

2

16

9

6

11

42

Behalve de twee verklaringen volgens dewelke de politieambtenaar niet in de woning binnen
zou zijn geweest naar aanleiding van het onderzoek, zijn de bezoeken altijd verlopen met de
voorafgaande toestemming van de aanvrager.
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Bezochte vertrekken
Keuken
Slaapkamer
Living
Badkamer
Berghok
Geen
Bureau

Eupen
10
6
14
5
3
1
1

La Calamine
5
3
9
3
0
0
0

Lontzen
4
0
6
0
0
0
0

Raeren
3
1
8
0
0
0
0

In Eupen worden drie soorten antwoord gegeven. 4 respondenten verklaren dat alleen de
living betreden werd, 4 andere verklaren dat de living en de keuken betreden werden, terwijl 6
anderen verklaren dat bijna alle vertrekken bekeken werden. Deze antwoorden geven te
denken dat de wijkagenten niet op dezelfde manier te werk gaan of dat er verschillende
situaties zijn die bijkomende verificaties vereisen.
In La Calamine lijkt de benadering identiek te zijn aan die in Eupen, terwijl in Lontzen en
Raeren alleen de living en de keuken worden betreden.
Gecontroleerde documenten
Huurcontract
Arbeidsovereenkomst
ID-kaart
Telefoonnummer
Geen

Eupen
2
2
3
0
8

La Calamine
3
0
0
0
5

Lontzen
1
0
0
1
4

Raeren
1
0
0
0
8

In Eupen lijken meer documenten te worden gecontroleerd.
Gecontroleerde informatie
Werkgerelateerd
School van de
kinderen
Band met
medehuurders
Gekend bij
gerecht/politie
Geen

Eupen
6
3

La Calamine
2
1

Lontzen
3
0

Raeren
8
3

5

0

1

7

0

0

0

0

3

5

3

1

De politieambtenaren lijken vrij vaak bijkomende informatie te vragen aan de burgers. In
Lontzen verklaren verscheidene respondenten dat ze informatie hebben gegeven met
betrekking tot hun wapens en hun wagen.
Op de vraag of de politieambtenaren hen persoonlijke vragen gesteld hebben, wordt echter
ontkennend geantwoord, niettegenstaande twee vrouwen en een man verklaren dat ze
antwoord hebben moeten geven op de vraag of ze werkelijk alleen woonden (zonder nadere
precisering over de context en de opportuniteit van deze vraag (twijfel over de woonst?) …
Sommige respondenten voegen eraan toe dat de controles hun privacy niet hebben geschaad.
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Andere formaliteiten ter sprake gebracht door de politieambtenaren
Eupen
0
0
0
15

Straffen
Wapenwet
Alarm
Neen

La Calamine
0
0
0
9

Lontzen
0
1
0
4

Raeren
0
0
0
7

Informatie meegedeeld door de politie
Eupen
4
2
2
9

Politiezone
Preventie
Gemeente
Neen

La Calamine
1
0
0
7

Lontzen
1
0
0
5

Raeren
3
3
5
2

Zowel inzake formaliteiten (>80%) als inzake meegedeelde informatie (>50%) zijn de meeste
antwoorden negatief.
4.

TEVREDENHEID – PERCEPTIE VAN DE BURGER

Gemeenten

Relevantie
Geschikheid
Bezoek-

van het

termijn

ogenblik van
bezoek

Duidelijkheid van
het doel
van het

Beleefd-

Discretie

heid van

van de

de politie-

politie-

ambtenaar

informatie

luistert

verstrekt

ambtenaar ambtenaar

bezoek

Politie-

van de

naar de

door de

verwach-

politieambtenaar

Eupen

Minimum

tingen

1

2

7

5

5

4

7

7,07

7,00

9,07

8,93

8,86

8,60

9,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

La

Minimum

1

1

1

8

6

1

5

Calamine

Gemiddelde

7,50

7,50

8,25

9,38

8,75

8,13

8,75

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

5

1

1

1

1

1

1

9,00

7,00

8,00

8,20

8,20

6,60

8,00

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

6

4

2

2

4

4

1

9,09

8,27

9,00

9,18

9,30

9,09

8,82

Maximum

10

10

10

10

10

10

10

Minimum

1

1

1

1

1

1

1

7,97

7,46

8,74

9,00

8,86

8,38

8,77

10

10

10

10

10

10

10

Gemiddelde

Lontzen

Gemiddelde

Raeren

Gemiddelde

Totaal

Gemiddelde
Maximum
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Gelet op het geringe aantal respondenten, zijn de cijfers slechts indicatief. Toch moet worden
opgemerkt dat de gemiddelde score van de eerste twee geëvalueerde aspecten over ‘t geheel
genomen lager is dan die van de andere aspecten.
5.

ANALYSE VAN DE DATABASE VAN HET COMITÉ P

In de database van het Comité P vinden we voor de periode van 2003 tot 2012 één dossier
terug. Het betreft een problematische houding in hoofde van een politieambtenaar die op
tuchtrechtelijk vlak bestraft werd (waarschuwing).
6.

RAADPLEGINGEN ANG - RRN
Types raadpleging Aantal personen uit de
% uit de
steekproef
steekproef
Geen of >30 dagen
52
ANG
16
RRN
ANG en RRN
Totaal

42%
13%

38

30%

19

15%

125

100%

34 personen uit de steekproef werden niet gecontroleerd in de ANG en 18 personen werden
gecontroleerd binnen de termijn van een maand. 28 van deze 52 personen hebben de
Belgische nationaliteit.
Uit de uitgehaalde gegevens blijkt ook dat de ANG-controle van personen die een
adreswijziging aanvragen systematisch lijkt te gebeuren in de gemeenten Eupen en Lontzen
en minder systematisch in de gemeenten La Calamine en Raeren.
Tevens wordt vastgesteld dat er voor de personen uit de steekproef die het voorwerp hebben
uitgemaakt van een onderzoek naar aanleiding van hun adreswijziging thans geen nietpermanente te nemen maatregelen meer zijn.
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BIJLAGE 13: GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Afkorting

Betekenis

ANG

Algemene nationale gegevensbank

CP

Commissaris van politie

CSB

Centraal signalementenblad

DG

Directeur-generaal

DIT

Dienst intern toezicht

DIV

Dienst inschrijving voertuigen

DST

Dienst telematica federale politie

DVZ

Dienst vreemdelingenzaken

EFQM

European foundation for quality management

FEDASIL

Federaal agentschap voor de opvang van
asielzoekers

FGP

Federale gerechtelijke politie

FTE

Full time equivalent

GAS

Gemeentelijke administratieve sanctie

HCP

Hoofdcommissaris van politie

HINP

Hoofdinspecteur van politie

HYCAP

Gehypothekeerde capaciteit

ID

Identiteit

INP

Inspecteur van politie

ISLP

Integrated system for the local police

KB

Koninklijk besluit

LIK

Lokaal informatiekruispunt

NAVO

Noord-Atlantische verdragsorganisatie

NPTNM

Niet-permanent te nemen maatregel

Afkorting

Betekenis

OCMW

Openbaar
welzijn

OGP

Officier van gerechtelijke politie

OMR

Optical mark recognition

OPAC

Oost-Vlaamse politieacademie

PTNM

Permanent te nemen maatregel

PV

Proces-verbaal

RAR

Informatierapport administratieve politie

RIR

Informatierapport

RRN

Rijksregister

RVA

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

SIS

Shengen informative system

VCLP

Vaste commissie van de lokale politie

WOT

Wijk ondersteuningssteam

centrum

voor

maatschappelijk

