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1.
1.1.

VOORWERP VAN ONDERZOEK
Inleiding

1.
Op de plenaire vergadering van 24 mei 2018 heeft het Vast Comité P beslist om een
toezichtsonderzoek te openen naar de omstandigheden van de achtervolging en de interceptie
van een voertuig die hebben geleid tot het schietincident van 17 mei 2018 in BERGEN. Deze
beslissing werd op 30 mei 2018 door de Voorzitter van het Vast Comité P meegedeeld aan de
heer Siegfried BRACKE, Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
1.2.

Onderzoeksdoelstellingen

2.
Er werd een definitief onderzoeksplan goedgekeurd op basis van een consensus die
berustte op de hypothese dat het toezichtsonderzoek van het Vast Comité P niet mocht
interfereren met het goede verloop van het lopende gerechtelijk onderzoek, die werd
geconcretiseerd in de beslissing dat het toezichtsonderzoek betrekking zou hebben op het
onderzoek van de achtervolging op de autosnelweg en in twee provincies
(NAMEN/HENEGOUWEN) tot op het ogenblik van het schietincident (dat uitgesloten is, daar
dit de essentie van het gerechtelijk dossier vormt).
3.

In die geest werden de volgende onderzoeksvragen goedgekeurd:













Werden de (radio)gesprekken tussen de betrokken communicatie- en
informatiecentra van het arrondissement (SICAD), tussen de SICAD’s en de
achtervolgende ploegen alsook tussen de achtervolgende ploegen tot stand
gebracht zoals voorzien in de ministeriële omzendbrief MFO-7?
Werd de coördinatie en de leiding (rol van de Silver Commander op het niveau
SICAD, rol van de Bronze Commander tussen de achtervolgende ploegen) van
deze dynamische gebeurtenis aangepakt zoals voorzien in de MFO-7?
Welke zijn de eventuele problemen inzake communicatie, coördinatie en leiding
die een impact hebben gehad op het incident? Waren deze problemen structureel
van aard (m.a.w., is er een ruimer probleem dan de implementatie van de MFO7 in één of meer van de betrokken diensten en/of provincies)?
Waren alle betrokken partijen in staat om hun rol te verzekeren, zoals voorzien
in de MFO-7 (heeft betrekking op de stand van zaken van de implementatie van
de MFO-7 door richtlijnen en opleidingen bestemd voor de verschillende
actoren)?
Werd er gevolg gegeven aan de vorige aanbevelingen van het Vast Comité P
met betrekking tot deze problematiek die eventueel van toepassing waren op de
betrokken diensten?
Werden er al lessen getrokken uit het incident (bijvoorbeeld naar aanleiding van
een debriefing) en werden er bijsturende maatregelen genomen?
Welke waren de eventuele technische problemen waardoor niet alle
radiocommunicaties werden geregistreerd?
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2.

METHODOLOGIE EN ONDERZOEKSDADEN

4.
Op basis van de bekomen consensus werd de methodologie bepaald door voorrang te
geven aan de gerechtelijke verhoren van de actoren op het terrein. Er werd beslist te vermijden
dat deze actoren zouden worden verhoord of opnieuw verhoord in het kader van het
toezichtsonderzoek. Deze methodologie werd mogelijk gemaakt door de inzage in de stukken
van het gerechtelijk dossier.
5.
In diezelfde geest werden de daden die werden gesteld in het kader van het
toezichtsonderzoek gesteld door andere leden van de Dienst Enquêtes P dan de leden aan wie
gerechtelijke opdrachten betreffende het schietincident waren toevertrouwd.
6.

De onderzoeksdaden bestonden voornamelijk uit:







de analyse van het gerechtelijk dossier;
de analyse van de antwoorden gegeven door de SICAD NAMEN, de SICAD
HENEGOUWEN, de federale wegpolitie (WPR) HENEGOUWEN en de politiezone
(PZ) NAMEN tijdens een vorig toezichtsonderzoek van het Vast Comité P betreffende
de implementatie van de ministeriële omzendbrief MFO-7 en het handboek
“Achtervolgen en intercepteren van voertuigen”.
Ontmoetingen met de:
- Directeur van de federale wegpolitie (DAH);
- Bestuurlijke directeur-coördinator (DirCo) en Directeur SICAD van
HENEGOUWEN;
- DirCo en Directeur SICAD van NAMEN;
- Directeur van de Nationale politieacademie (ANPA) en nationale coördinator
geweldbeheersing;
- Nationale coördinator van de Directie van de politionele informatie en van de ICTmiddelen – Business Unit Police Operations (DRI-BIOPS);
- Directeur van de operaties van bestuurlijke politie (DAO).
Onderhouden met:
- een supervisor-coördinator (SupCo) van de SICAD/CIC1 HENEGOUWEN;
- een SupCo van het CIC NAMEN;
- een panel van personeelsleden van de WPR HENEGOUWEN;
- een panel van personeelsleden van de WPR NAMEN.

7.
Voordat werd overgegaan tot de ontmoetingen, werden voorbereidende schriftelijke
vragen gestuurd aan de betrokken gesprekspartners. De ontmoetingen gaven daarna aanleiding
tot de opmaak van een verslag dat tevens werd gestuurd aan diezelfde gesprekspartners, om hen
de gelegenheid te bieden om hun uitlatingen aan te vullen en/of te verbeteren. De onderhouden
hebben enkel aanleiding gegeven tot de opmaak van een verslag. Teneinde het principe van de
tegensprekelijkheid na te leven, werd van het ontwerpverslag betreffende het
toezichtsonderzoek kennisgegeven aan de Commissaris-generaal van de federale politie opdat
1

Voor het gemak van de lezer, zal hierna worden gesproken over “CIC” in plaats van SICAD/CIC, temeer daar in
2014 de MFO-7 nog gewag maakte van deze benaming. Sinds 1 oktober 2014 zijn de diensten van het AIK
(arrondissementeel informatiekruispunt) en van het CIC (informatie- en communicatiecentrum) gefuseerd binnen
een SICAD (communicatie- en informatiedienst van het arrondissement).

5

hij zijn standpunt te kennen zou kunnen geven. Zijn schriftelijke reactie is als bijlage bij dit
verslag gevoegd. De verduidelijkingen die werden geformuleerd met betrekking tot de
initiatieven genomen ingevolge de gebeurtenis van 17 mei 2018 zijn opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
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3.

3.1.

ANALYSE

Referentietekst: ministeriële richtlijn MFO-7 van 28 maart 2014 betreffende het
beheer van dynamische niet-geplande gebeurtenissen waarbij een onmiddellijk en
gecoördineerd supra-lokaal politieoptreden in werking wordt gesteld

8.
De MFO-72 heeft als doel het bepalen van de principes en modaliteiten voor de
operationele leiding en coördinatie van een supra-lokale niet-geplande én dynamische
gebeurtenis die een onmiddellijk gecoördineerd optreden van één of meerdere korpsen van de
geïntegreerde politie behoeft. Aldus wordt door de MFO-7 beoogd: het gecoördineerd inzetten
van de politie bij het opsporen en het vatten van vluchtende daders van feiten van zware
criminele aard, zoals hold-ups, gijzelingen, daden van terrorisme of moord en doodslag, …,
alsook in bepaalde verkeerssituaties zoals een bestuurder die de vlucht neemt naar aanleiding
van een verkeerscontrole.
9.
Onder “niet-geplande gebeurtenis” verstaat de MFO-7 elke plotse en onverwachte
gebeurtenis van bestuurlijke of gerechtelijke politie, waarvoor een onmiddellijk en
gecoördineerd politioneel beheer verwacht wordt.
10.
Onder “dynamische gebeurtenis” verstaat de MFO-7 een gebeurtenis die in de ruimte en
in de tijd evolueert. Het betreft hier voornamelijk situaties van achtervolgingen.
11.
De MFO-7 verwijst naar het wettelijk kader van de artikelen 7 en volgende van de wet
op het politieambt3 die de principes inzake de coördinatie en leiding van de operaties
beschrijven waarvoor de verantwoordelijkheid slechts wordt toegekend aan de niveaus van
korpschef van de lokale politie of van bestuurlijke directeur-coördinator (DirCo).
12.
Pragmatisch gezien, onderscheidt de MFO-7 voor de niet-geplande gebeurtenissen een
“reflexfase” die overeenstemt met de ogenblikken tijdens dewelke de korpschef of de DirCo
nog niet in de mogelijkheid is om zijn/haar taken inzake leiding en coördinatie uit te oefenen,
terwijl er cruciale beslissingen moeten worden genomen. Hij verduidelijkt het kader waarin dit
zogenaamde “eerstelijns” politieoptreden dient te gebeuren door de onmiddellijk beschikbare
mensen en middelen in te zetten. De daaropvolgende fase, “beheerfase” genoemd, vangt aan
wanneer de korpschef of de DirCo de operationele leiding overneemt. Er wordt trouwens
verduidelijkt dat de reflexfase eindigt op het ogenblik waarop de gebeurtenis een statisch
karakter krijgt.
13.
Volgens de MFO-7 is voor een doeltreffende en doelmatige uitoefening van de
operationele leiding een aanwezigheid in de meldkamer of het kunnen beschikken over gepaste
radiocommunicatiemiddelen ten zeerste aangewezen.
14.
De operationele leiding bestaat in het op zich nemen van de verantwoordelijkheid om de
politieopdracht uit te voeren en impliceert de uitoefening van gezag over alle ingezette mensen
en middelen.

2
3

BS 23 mei 2014.
Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992.
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15.
De operationele coördinatie bestaat erin om de operationele activiteiten op elkaar af te
stemmen, maar houdt geen rechtstreekse bevoegdheid in om orders te geven, evenmin
impliceert ze de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de opdracht.
16.
Om de doeltreffendheid van de operationele leiding en coördinatie te waarborgen,
beveelt de MFO-7 een commandostructuur aan van het type “Gold – Silver – Bronze”, zoals
die ingeburgerd is bij het genegotieerd beheer van de publieke ruimte.
17.
De MFO-7 vat de principes die zijn vervat in de artikelen 7 en volgende van de wet op
het politieambt als volgt samen om te verduidelijken aan wie, de korpschef van de lokale politie
of de DirCo, de eindverantwoordelijkheid inzake operationele leiding van de beheerfase wordt
toegewezen:
-

“de korpschef van de plaats waar de gebeurtenis is gestart, voor zolang de
gebeurtenis zich op het grondgebied van zijn politiezone, met inbegrip van
het specifieke actieterrein van de gedeconcentreerde eenheden van de
federale politie, bevindt (start-zone)
of
de DirCo indien de gebeurtenis is gestart op het specifieke actieterrein van
de gedeconcentreerde eenheden van de federale politie voor zover
hieromtrent een overeenkomst bestaat tussen de DirCo4 en de betrokken
korpschef;”

-

“de DirCo(s) van het arrondissement(en) waardoor de gebeurtenis zich
verplaatst en dit vanaf het moment dat de start-zone verlaten wordt;”

-

“vanaf het ogenblik dat de gebeurtenis een statisch karakter krijgt (vb.
interceptie van een vluchtend voertuig), wordt de operationele leiding
dadelijk overgedragen aan de korpschef van de betrokken politiezone
of

-

de DirCo indien de gebeurtenis plaatsvindt op het specifieke actieterrein van
de gedeconcentreerde eenheden van de federale politie voor zover
hieromtrent een overeenkomst bestaat tussen de DirCo en de betrokken
korpschef.”

18.
Volgens de MFO-7 wordt de operationele leiding, tijdens de reflexfase, uitgeoefend
door de betrokken dispatching (het CIC5 of de autonome lokale dispatching), die fungeert als
Silver Commander.
19.
Een politieploeg op het terrein die met een dynamische niet-geplande gebeurtenis
geconfronteerd wordt, stelt onmiddellijk, via haar routinegespreksgroep, het CIC in kennis.
Indien deze ploeg behoort tot een politiezone met een autonome lokale dispatching, dan gebeurt
4

“De DirCo kan, op zijn beurt, specifieke afspraken maken met de betrokken eenheidsverantwoordelijken van
deze gedeconcentreerde eenheden van de federale politie”.
5

Communicatie- en informatiecentrum.
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de verwittiging van het CIC via deze lokale dispatching. Het CIC informeert dan binnen de
kortst mogelijke tijd: een (op het terrein aanwezige) verantwoordelijke van de politiedienst6, het
Nationaal Invalspunt (NIP)7 en, volgens de afspraken en modaliteiten van het
interventiebeleid8, de korpschef, de DirCo, de DirJud.
20.
In geval van een start-zone met een autonome lokale dispatching, neemt het CIC
sowieso de operationele leiding over vanaf het moment dat de gebeurtenis het grondgebied van
deze zone verlaat. De MFO-7 maakt uitdrukkelijk gewag van de operationele controle die
wordt uitgeoefend door de supervisor-coördinator (SupCo) van het CIC.
21.
Een uiterst gevoelig punt, de MFO-7 stelt uitdrukkelijk dat de meldkamer (CIC of
autonome lokale dispatching) alle nodige maatregelen neemt die zich opdringen, met inbegrip
van de beslissing om het achtervolgen verder te zetten of af te breken. De meldkamer is dus
bevoegd om de reeds eerder door de ploegen op het terrein ondernomen acties te herroepen of
bij te sturen.
22.
De MFO-7 somt in dit verband diverse beoordelingscriteria op die in aanmerking
moeten worden genomen. Het gaat om de principes van wettelijkheid, subsidiariteit,
proportionaliteit en opportuniteit, maar ook om omgevingsfactoren (bebouwde kom,
autowegen), weersomstandigheden, de aanwezigheid van andere weggebruikers, alsook de
risico’s voor de veiligheid van de tussenkomende politieambtenaren en van andere burgers. Bij
wijze van voorbeeld vermeldt de MFO-7 op niet-exhaustieve wijze de snelheid, het spookrijden
van het vluchtende voertuig, het rijden op de pechstrook.
23.
In de MFO-7 wordt nog verduidelijkt dat de betrokken meldkamer deze beslissing(en)
neemt in nauw overleg met een op het terrein aanwezige operationele leidinggevende (vb. een
terreinondersteuner van de wegpolitie, een OGP-supervisor, ...).
24.
De tactische bevelvoering (niveau Bronze Commander) wordt in regel uitgeoefend door
de politieploeg die als eerste voertuig bij het achtervolgen betrokken is. Een nuance wordt
aangebracht voor operaties die zich afspelen op het specifieke actieterrein van de federale
wegpolitie: de tactische bevelvoering over de operaties wordt prioritair ingevuld door een ploeg
van de federale wegpolitie.
25.
In de loop van de reflexfase, bij het overschrijden van de provinciegrenzen, wordt de
operationele leiding van de dynamische gebeurtenis achtereenvolgens opgenomen door de
betrokken CIC’s (niveau Silver Commander).
26.
Het NIP ondersteunt actief de CIC’s. Indien nodig draagt het NIP bij tot de coördinatie
tussen de CIC’s en waarborgt het, in overleg met de respectieve CIC’s, de coherentie in de
besluitvorming.
6

“Wachtofficier, OBP, ploeg-OGP, terreinondersteuner wegpolitie, ...”.

7

De centrale permanentiedienst van de federale politie die, volgens de MFO-7, bestaat uit vertegenwoordigers van
de directie van de operationele politionele informatie (CGO), de directie van de operaties inzake bestuurlijke
politie (DAO) en de directie van de operaties inzake gerechtelijke politie (DJO). Ingevolge de herstructureringen
van de federale politie dient “directie van de internationale politiesamenwerking (CGI)” te worden gelezen in
plaats van CGO. Het is het NIP dat de gespecialiseerde steundiensten zoals de luchtsteun en de hondensteun in
werking stelt.
8

Cf. GPI 49 van 19 mei 2006 betreffende het dienstenplan van de Communicatie- en informatiecentra, niet
gepubliceerd.
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27.
De MFO-7 verwijst naar een “beslissingsmatrix”, die voor situaties van achtervolgen en
intercepteren van voertuigen werd ontwikkeld. Deze beslissingsmatrix maakt deel uit van de
interventietactieken en is een instrument waarop de beoordeling gemaakt door de CIC’s en het
NIP steunt.
28.
Wanneer de “reflexfase” wordt geschetst, zinspeelt de MFO-7 kort op een ander
instrument dat het nemen van cruciale beslissingen in deze beginfase kan vergemakkelijken.
Het gaat om een duidelijk “reactieschema” dat voorafgaandelijk moet worden uitgewerkt, naar
analogie met het beheer van noodsituaties.
29.
Een passage uit de MFO-7 die handelt over het achtervolgen van een vluchtend voertuig
is buitengewoon belangrijk in de context van dit onderzoek:
-

“In geval van het achtervolgen van een vluchtend voertuig, dringen er zich
op tactisch niveau afspraken en beslissingen op tussen de betrokken
politieploegen. Deze ploegen zullen hierbij de specifieke politieinterventietactieken toepassen die hiertoe binnen het kader van de
geweldbeheersing zullen worden uitgewerkt.”.

30.
Hetzelfde geldt voor enkele passages uit de MFO-7 betreffende de operationele
coördinatie die wordt verzekerd door het CIC of de autonome lokale dispatching van de plaats
waar de dynamische niet-geplande gebeurtenis is gestart:
-

“Het CIC of de autonome lokale dispatching (in overleg met het betrokken
CIC) neemt de beslissing om over te schakelen naar de voorziene
provinciale “alarm” (alert)gespreksgroep (SpNat X). Deze gespreksgroep
blijft gedurende de gehele operatie behouden, ook bij overschrijding van
provinciegrenzen”.

-

“De dienstdoende operationele leidinggevende van het CIC (“supervisorcoördinator”) zal evenwel steeds als netoverste fungeren.9”.

-

Bij het overschrijden van de provinciegrenzen vindt een technische
overgave/overname van de gebeurtenis plaats tussen de betrokken CIC’s.
Het betreft hier alle dispatchingsactiviteiten die worden overgedragen. De
betrokken CIC’s blijven elkaar ondersteunen. De betrokken CIC’s voeren
een combining of groups uit tussen de respectieve provinciale
alertgespreksgroepen. De respectieve supervisors-coordinatoren fungeren
afwisselend als netoverste.

31.
De MFO-7 belast het Pedagogisch Comité voor geweldbeheersing (PCP 2), onder de
verantwoordelijkheid van de Directeur van de Opleiding10, met het ontwikkelen van de inhoud
van een opleidings- en trainingsprogramma voor het achtervolgen en intercepteren van
9

De MFO-7 omschrijft de netoverste als een radio-operator die wordt aangewezen om het beheer van een
gespreksgroep op zich te nemen. Te dien einde draagt hij hierbij zorg voor een ordentelijk en gedisciplineerd
verloop van de radiocommunicaties. In dit verband verwijst de MFO-7 naar de omzendbrief GPI 49 van
19 mei 2006 betreffende het dienstenplan van de Communicatie- en informatiecentra, onuitgegeven.
10

Deze taken werden sindsdien overgenomen door andere actoren. Zie infra.

10

voertuigen. Hij verduidelijkt tevens dat deze specifieke interventietactieken (PITIP)
verplichtend geïntegreerd dienen te worden in zowel de basis- en voortgezette opleiding als in
de jaarlijkse trainingsprogramma’s. Hij zet ook aan tot het organiseren van oefeningen op
lokaal, provinciaal en zelfs nationaal niveau.
32.
De MFO-7 sluit af met de vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de
overheid om erop te willen toezien dat de omzendbrief in elke dienst wordt verspreid zodat elk
personeelslid er kennis van kan nemen.
3.2.

Genese van de achtervolging op 17 mei 2018 op de autosnelweg E42, gebaseerd op
de inhoud van de registraties van de gesprekken van het CIC NAMEN en op de
fiche “chronologie gebeurtenis” gegenereerd door het CIC HENEGOUWEN11

3.2.1.

Eerste elementen aan de basis van de achtervolging

33.
In de nacht van 16 op 17 mei 2018 voert een ploeg samengesteld uit twee inspecteurs
die behoren tot de ‘Cellule de patrouille et de surveillance’12 (CPS) (roepnaam PIERROT 501)
verbonden aan de WPR NAMEN samen met een ploeg van het CIK NAMEN (roepnaam
DANAM 501) een operatie MEDUSA13 uit. Rond 01.20 uur bevindt PIERROT 501 zich op de
parking van HULPLANCHE, gelegen in RHISNE14, langs de autosnelweg E42 in de rijrichting
NAMEN – BERGEN.
34.
PIERROT 501 merkt de komst op van een bestelwagen die parkeert tussen twee
vrachtwagens. De kentekenplaten van dit voertuig lijken reproducties te zijn. In het voertuig
zijn drie personen zichtbaar. PIERROT 501 plaatst zijn voertuig op de achtergrond, contacteert
via de radio het CIC NAMEN om 01.23 uur op de routinegespreksgroep van de WPR NAMEN
(WPR NAM) en vraagt om de verdachte kentekenplaat te controleren. PIERROT 501 vraagt
tevens versterking gelet op de mogelijkheid van een “cargodiefstal”.
35.
Een mobiele permanentieploeg van de WPR NAMEN (roepnaam TOCAN 300),
samengesteld uit een hoofdinspecteur en een inspecteur, meldt via de radio dat ze beschikbaar
is.
36.
Het CIC NAMEN verstrekt snel een antwoord na nazicht in de politionele databanken.
De meegedeelde kentekenplaat behoort toe aan een bestelwagen die overeenstemt met het merk
11

De analyse baseert zich op de fiche “chronologie gebeurtenis” gegenereerd door het CIC HENEGOUWEN voor
zover het systeem voor de registratie van de communicaties van het CIC HENEGOUWEN niet heeft gewerkt en
dat het dus niet mogelijk is om zich te steunen op de registraties van de communicaties die werden uitgewisseld
tussen deze dienst en de ploegen WPR HENEGOUWEN (zie infra punt 3.10.).
12

De cellen patrouille en toezicht zijn belast met de uitoefening van het politieambt wat de gerechtelijke aspecten
betreft. Ze werken op provinciaal niveau op het terrein van de WPR.
13

Tijdens MEDUSA-operaties verricht door de WPR NAMEN richten de ploegen zich voornamelijk op
migratiefenomenen en meer bepaald de inklimming van migranten in de vrachtwagens die geparkeerd staan op de
autosnelwegparkings. In de loop van hun patrouilles besteden de ploegen ook aandacht aan de “cargodiefstallen”,
dit wil zeggen de diefstallen gepleegd in de geparkeerde vrachtwagens. Algemeen gesproken, wordt de WPR
NAMEN meer geconfronteerd met cargodiefstallen op de parking van HULPLANCHE dan met
migratiefenomenen.
14

Gemeente LA BRUYERE, politiezone ORNEAU-MEHAIGNE (PZ 5304).
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en het type van de bestelwagen die de aandacht van de politieambtenaren heeft getrokken.
Gezien de antecedenten van de houder van die kentekenplaat, stelt het CIC NAMEN aan
PIERROT 501 voor om te wachten op de versterking van een ploeg om tot een controle over te
gaan.
37.
TOCAN 300 begeeft zich naar de parking van HULPLANCHE en overlegt met
PIERROT 501. TOCAN 300 contacteert DANAM 501 via de radio en vraagt hem om ook op
weg te gaan naar die plaats.
3.2.2.

Inzetten van de achtervolging

38.
Om 01.27 uur meldt PIERROT 501 aan TOCAN 300 dat de bestelwagen weer gaat
vertrekken en dat hij zich klaarmaakt om die op discrete wijze te volgen. De voertuigen zetten
zich in beweging.
39.
TOCAN 300 komt naderbij en geeft instructies aan PIERROT 501 om samen de
bestelwagen de autosnelweg te doen verlaten door hem ertoe te brengen de afrit nr. 14
SAMBREVILLE te nemen en hem dan te intercepteren in de diepte.
40.
De interventietechniek die om 01.38 uur werd aangewend, is de volgende:
PIERROT 501 plaatst zich ter hoogte van de bestelwagen en de meerijdende politieambtenaar
geeft bevelen aan de bestuurder, door zijn hand uit het naar beneden gedraaide raampje te
steken, opdat de bestelwagen de afrit van de autosnelweg zou nemen. PIERROT 501 komt dan
voor de bestelwagen rijden om hem voor te gaan op de afrit van de autosnelweg. TOCAN 300
plaatst zich langs de linkerkant van de bestelwagen om hem te klemmen. Volgens de
tussenkomende politieambtenaren maakt de bestuurder van de bestelwagen aanstalten om
gevolg te geven aan het bevel, maar op het ogenblik dat TOCAN 300 de afrit oprijdt
evenwijdig met de bestelwagen versnelt deze plotseling en geeft een ruk naar links aan het
stuur. TOCAN 300 wordt gedwongen om ook naar links uit te wijken om te vermijden dat de
bestelwagen tegen de vangrail botst. Door dit uitwijkmanoeuvre uit te voeren, rijdt
TOCAN 300 aan tegen een derde voertuig dat tot stilstand komt en daarna zal worden geholpen
door een andere mobiele permanentieploeg van de WPR NAMEN (roepnaam TORO 300).
41.
TOCAN 300 achtervolgt de bestelwagen op de snelweg. PIERROT 501 die de afrit had
genomen, rijdt de snelweg weer op om zich te voegen bij TOCAN 300. De bestelwagen begint
te zigzaggen over de drie rijstroken voor de politievoertuigen die hem achtervolgen.
3.2.3.

Overschrijden van de provinciegrenzen

42.
De autosnelweg E42 steekt de grens tussen de provincies NAMEN en HENEGOUWEN
over op minder dan twee kilometer na de afrit nr. 14 SAMBREVILLE. De volgende afrit nr. 15
FLEURUS is gelegen in de provincie HENEGOUWEN. Na de vruchteloze poging tot
interceptie van het voertuig op de afrit nr. 14 SAMBREVILLE heeft de achtervolging dus
slechts een zeer kort ogenblik plaats op het grondgebied van de provincie NAMEN.
43.
Om 01.39 uur vraagt TOCAN 300 aan het CIC NAMEN om HENEGOUWEN te
verwittigen en meldt dan absoluut nood te hebben aan versterking.
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44.
Om 01.41 uur heeft PIERROT 501 zich al bij TOCAN 300 gevoegd. DANAM 501
meldt zijn positie in SPY en bevestigt zijn weg voort te zetten om zich bij het dispositief te
voegen. Een ploeg van de politiezone NAMEN (PZ 5303) (roepnaam NAMEN 330) die zich
tevens in SPY bevindt op dat ogenblik meldt zich op WPR NAM. NAMEN 330 scande uit
eigen beweging de verschillende gespreksgroepen beheerd door het CIC NAMEN, waaronder
WPR NAMEN. Aldus heeft hij kennisgenomen van de poging tot interceptie van de
bestelwagen in SAMBREVILLE. NAMEN 330 heeft aan zijn autonome lokale dispatching de
toestemming gevraagd om versterking te leveren aan de WPR NAMEN in de achtervolging.
3.2.4.

Tactisch beheer van de achtervolging

45.
Om 01.42 uur meldt TOCAN 300 op WPR NAM dat er, op dat ogenblik, geen andere
mogelijkheid is dan de bestelwagen te volgen.
46.
Gelijktijdig meldt het CIC NAMEN “qu’il a eu contact avec le HAINAUT qui fait le
nécessaire et essaye de voir s’il peut trouver des renforts”15. TOCAN 300 vermeldt de
inplaatsstelling van een versperring in de diepte. Gezien de massa van de bestelwagen die
zwaar geladen lijkt, sluit hij de mogelijkheid om hem te duwen uit.
47.
Om 01.45 uur meldt TOCAN 300 die zich bevindt ter hoogte van de wisselaar met de
autosnelweg A54 dat de achterruit van de bestelwagen stukgeslagen was door de inzittenden
die een kind achterin hebben. Er worden voorwerpen uit het raam gegooid. De aanwezigheid
van een kind achterin wordt bevestigd door PIERROT 501.
48.
Om 01.46 uur verduidelijkt TOCAN 300 dat de inzittenden van de bestelwagen een
jong kind half uit het raam hangen. Hij geeft uitdrukkelijk als instructie om geen risico’s te
nemen en om te wachten.
49.
Om 01.47 uur deelt een CIC16 aan de ploegen mee dat de operator aan het scannen17 is,
dus aan het luisteren is (n.v.d.r.: naar de gespreksgroep WPR NAM), en dat hij gaat proberen
om lokale ploegen van BERGEN te vinden voor een versperring. Dit CIC vraagt dat men de
informatie betreffende de posities blijft meedelen. De actie van de operator die luistert en die
zich bezighoudt met het zoeken van lokale ploegen van BERGEN valt in elk geval onder de
verantwoordelijkheid van het CIC HENEGOUWEN.
50.
Om 01.48 uur meldt TOCAN 300 dat hij twee kinderen ziet die worden getoond door
het raam achteraan links van de bestelwagen en dat hij vermoedt dat het om migranten gaat.
51.
Om 01.51 uur meldt TOCAN 300 dat er slaapzakken worden weggegooid en dat het
echt migranten moeten zijn.
52.
Om 01.52 uur meldt het CIC HENEGOUWEN een ploeg te hebben in SAINTGHISLAIN en een andere in CHARLEROI (n.v.d.r.: het gaat om twee ploegen van de WPR
15

“het contact heeft gehad met HENEGOUWEN dat het nodige heeft gedaan en tracht te kijken of het versterking
kan vinden” (vrije vert.).
16

Er kan niet worden verduidelijkt of het gaat om het CIC NAMEN of het CIC HENEGOUWEN dat zich op dat
ogenblik uitdrukt op de gespreksgroep WPR NAM. Het zendende CIC identificeert zich immers niet.
17

Dit wil zeggen aan het luisteren, eventueel naar verscheidene afzonderlijke gespreksgroepen.
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HENEGOUWEN, de eerste van de verkeerspost BERGEN (roepnaam WYNAU 2301), de
tweede van de verkeerspost CHARLEROI (roepnaam WYNAU 1301). Op dat ogenblik is het
konvooi dicht bij de afrit nr. 19 MANAGE.
53.
Om 01.53 uur waarschuwt het CIC HENEGOUWEN dat het als tussenschakel zal
optreden naar de ploegen (n.v.d.r.: van de WPR HENEGOUWEN) want er zijn
radioproblemen.
54.
Om 01.55 uur18 vraagt de SupCo van het CIC HENEGOUWEN in FRANKRIJK aan
het Commando- en informatiecentrum (CIC) van de ‘Direction départementale de la Sécurité
publique du département du Nord’ (roepnaam TN59) om een versperring aan de grens te
overwegen.
55.
Om 01.56 uur meldt het CIC HENEGOUWEN een mogelijke versterking van een ploeg
van de politiezone HAUTE SENNE (PZ 5328).
56.
Om 01.57 uur geeft TOCAN 300 zijn positie door. Hij is net voorbij de afrit nr. 21
LE ROEULX gereden. Het CIC HENEGOUWEN antwoordt dat de ploeg WPR (n.v.d.r.:
WYNAU 2301) zich in OBOURG gaat plaatsen om te proberen zich voor het voertuig te zetten
om het te verplichten om te remmen. TOCAN 300 antwoordt dat “hij” (n.v.d.r.: waarschijnlijk
de bestuurder van de bestelwagen) in staat is om erop in te rijden en dat men moet proberen om
een versperring op te werpen, eventueel door trekker/opleggercombinaties te plaatsen om hem
werkelijk te verplichten om te remmen.
57.
Om 01.58 uur vraagt het CIC HENEGOUWEN bevestiging dat er geen schoten gelost
zijn. TOCAN 300 antwoordt dat dit niet het geval is en voegt eraan toe dat er voorwerpen uit
het raam worden gegooid, dat wanneer men te dicht bij komt, een kind wordt getoond ter
hoogte van het raam, dat er veel mensen in de bestelwagen zitten, dat men erg goed moet
opletten en dat het zonneklaar is dat het migranten zijn. Intussen heeft NAMEN 330 zich
gevoegd bij TOCAN 300 en vraagt hem instructies. TOCAN 300 antwoordt dat een ploeg gaat
proberen vooraan te blokkeren. TOCAN 300 voegt toe achter te blijven.
58.
Om 02.00 uur meldt TOCAN 300 dat iemand iets onder de keel van het kind houdt,
maar dat hij niet weet wat het is.
59.
Om 02.01.32 uur19 vraagt TOCAN 300 via de radio op de gespreksgroep WPR NAM
“aux collègues du HAINAUT qui sont devant”20 (n.v.d.r.: WYNAU 2301) om te vertrekken.
Om 02.01.46 uur wijst hij hen nog steeds via de radio de bestelwagen aan en waarschuwt hen
voor het feit dat “zij” in staat zijn om op hen in te rijden. PIERROT 501 verwittigt om
02.01.57 uur dat zij niet zullen stoppen. Om 02.01.59 uur bevestigt TOCAN 300 en voegt eraan
toe dat er een versperring in de diepte moet worden opgeworpen met
trekker/opleggercombinaties. Om 02.02.19 uur meldt TOCAN 300 dat hij aankomt aan het
parkeerterrein BOIS DU GARD en dat daar een VOLVO van de WPR HENEGHOUWEN is.
18

Uur bepaald op basis van aanwijzingen in de fiche chronologie gebeurtenis PH05913888 van het CIC
HENEGOUWEN.
19

Aangezien meerdere meldingen binnen dezelfde minuut worden geanalyseerd, worden de seconden bijkomend
vermeld.
20

“voor de collega’s van HENEGOUWEN die vooroprijden” (vrije vert.).

14

Om 02.02.53 uur vraagt een niet-geïdentificeerde post wat dat was. Om 02.02.57 uur antwoordt
TOCAN 300: “Il y a le … la vitre droite qui a pété… Ils ont pété la vitre à droite”21. Om
02.03.04 uur vraagt het CIC HENEGOUWEN of hij zeker is dat het de ruit is die stukgeslagen
is en of het niet een gelost schot is. Om 02.03.10 uur antwoordt TOCAN 300 dat niet te kunnen
bevestigen maar dat hij gezien heeft dat het inderdaad gebarsten is. TOCAN 300 meldt om
02.03.17 uur “qu’il sort et qu’il est dans les camions”22, waaruit kan afgeleid worden dat de
gebeurtenis op dat ogenblik haar dynamisch karakter verliest.
60.
Op geen enkel ogenblik meldt WYNAU 2301 zich noch geeft hij een ontvangstmelding
(ACK) op de boodschappen die aan hem worden gericht op de gespreksgroep WPR NAM.
3.3.

Uitoefening van de operationele leiding tijdens de achtervolging

3.3.1.

Principes

61.
De operationele leiding bestaat in het op zich nemen van de verantwoordelijkheid om de
politieopdracht uit te voeren en impliceert de uitoefening van gezag over alle ingezette mensen
en middelen.
3.3.2.

Reflex- en beheerfase

62.
Ongeacht of men als begin van de reflexfase het ogenblik in aanmerking neemt waarop
PIERROT 501 de bestelwagen die de parking van HULPLANCHE verlaat om 01.27 uur
discreet begint te volgen dan wel het ogenblik waarop de ploegen PIERROT 501 en
TOCAN 300 openlijk de achtervolging inzetten op de bestelwagen na te hebben geprobeerd die
te intercepteren op de afrit nr. 14 SAMBREVILLE om 01.38 uur, de gebeurtenis verliest
zonder enige twijfel haar dynamisch karakter op het ogenblik waarop de bestelwagen halt houdt
op het parkeerterrein van BOIS DU GARD om 02.03.17 uur, zijnde, al naargelang de ene of de
andere interpretatie, 3623 of slechts 2524 minuten later. Immers, volgens de MFO-7, eindigt de
reflexfase tijdens dewelke het CIC (of de opeenvolgende CIC’s bij overschrijding van de
provinciegrenzen) de operationele leiding verzekert (verzekeren) als Silver Commander
wanneer de korpschef of de DirCo de operationele leiding overneemt als Gold Commander of
wanneer de gebeurtenis een statisch karakter krijgt (zoals in het huidige geval), waarbij de
gebeurtenis dan de beheerfase ingaat.
3.3.3.

Niveau Gold Commander

63.
Het niveau Gold Commander werd niet geactiveerd tijdens de achtervolging, wat niet
abnormaal lijkt gezien: 1) het laattijdige uur waarop de gebeurtenis zich voordoet, 2) het
specifieke terrein van een gedeconcentreerde eenheid van de federale politie (de WPR) met als
gevolg dat er geen enkele autonome lokale dispatching van tevoren bij werd betrokken, 3) haar

21

“Er is … de rechterruit is stuk… Ze hebben de ruit rechts kapotgemaakt” (vrije vert.).

22

“dat hij uitstapt en zich tussen de vrachtwagens bevindt” (vrije vert.).

23
24

Vanaf de parking van HULPLANCHE.
Vanaf de afrit nr. 14 SAMBREVILLE.

15

beperkte duur in de tijd, 4) en zelfs de gebruikelijke praktijk25. Het is later, tijdens de
beheerfase, dat de officieren met permanentie van de gedeconcentreerde coördinatie- en
steundirecties (CSD) NAMEN en HENEGOUWEN in kennis werden gesteld.
64.
Vanuit een louter theoretisch standpunt toegepast op de geanalyseerde gebeurtenis,
dient achtereenvolgens als niveau Gold Commander te worden beschouwd:
-

op het ogenblik dat men de parking van HULPLANCHE verlaat, als men
erkent dat de dynamische gebeurtenis al aan de gang is (zie supra), de
korpschef van de politiezone ORNEAU – MEHAIGNE, rekening houdend
met de afwezigheid van overeenkomst tussen de DirCo en de betrokken
korpschef;

-

op de autosnelweg E42, zodra de grens van de politiezone van vertrek is
overschreden (die in elk geval snel bereikt wordt), de DirCo NAMEN26;

-

op de autosnelweg E42, zodra de grens tussen de provincies NAMEN en
HENEGOUWEN (die ook snel bereikt is) overschreden is, de DirCo
HENEGOUWEN;

-

op het ogenblik waarop de bestelwagen halt houdt op het parkeerterrein van
BOIS DU GARD en de gebeurtenis een statisch karakter krijgt, de korpschef
van de politiezone MONS – QUEVY (PZ 5324), rekening houdend met de
afwezigheid van overeenkomst tussen de DirCo en de betrokken korpschef.

Er dient opgemerkt dat er evenmin specifieke akkoorden bestaan tussen de DirCo’s
NAMEN en HENEGOUWEN en de respectieve verantwoordelijken van de
gedeconcentreerde eenheden van de federale politie die de WPR NAMEN en
HENEGOUWEN zijn.
3.3.4.

Niveau Silver Commander

65.
Het CIC NAMEN is betrokken als dispatching zodra het gecontacteerd wordt door
PIERROT 501 om 01.23 uur. Het levert aan die ploeg de gevraagde steun, met name de
raadpleging van politionele databanken. De gebeurtenis heeft op dat precieze ogenblik geen
25

Aan de DirCo NAMEN en aan de DirCo HENEGOUWEN werd gevraagd of ze al hadden gefungeerd als Gold
Commander tijdens een achtervolging op hun arrondissement en zo ja, welke lessen daaruit waren getrokken.
Beide DirCo’s hebben ontkennend geantwoord. De DirCo HENEGOUWEN heeft erop gewezen dat de
achtervolgingen al lang beëindigd zijn wanneer de Gold Commander de leiding over de gebeurtenis zou kunnen
overnemen en dat, in de praktijk, hij enkel persoonlijk betrokken zou zijn indien hij al toevalligerwijze aanwezig is
op het CIC op het ogenblik waarop dat de beheerfase beheert. In dit opzicht herinneren we eraan dat de MFO-7
onderstreept dat de aanwezigheid op de dispatching of de mogelijkheid om te beschikken over passende
radiocommunicatiemiddelen ten zeerste aangewezen is voor een doeltreffende en doelmatige uitoefening van de
operationele leiding.
26

Als men beschouwt dat de dynamische gebeurtenis in de zin van de MFO-7 pas is aangevangen op de afrit nr. 14
SAMBREVILLE, is de eerste Gold Commander in dit geval de korpschef van de politiezone SAMSOM
(PZ 5307). Aangezien de grens van de politiezone overeenstemt met de grens tussen de provincies NAMEN en
HENEGOUWEN, is het daarna direct de DirCo HENEGOUWEN die het volgende niveau GOLD vormt.
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dynamisch karakter in de zin van de MFO-7. Het CIC NAMEN treedt dus nog niet op als Silver
Commander.
66.
Vanaf het moment dat de gebeurtenis het niet-geplande dynamisch karakter aanneemt
waarvoor een onmiddellijke en gecoördineerde supralokale politie-interventie wordt gestart,
vangt de reflexfase aan en oefent het CIC de operationele leiding als Silver Commander uit. In
casu, ongeacht of de gebeurtenis het dynamisch karakter beoogd door de MFO-7 heeft
aangenomen vanaf de parking van HULPLANCHE dan wel vanaf de afrit nr. 14
SAMBREVILLE, was het CIC NAMEN de eerste Silver Commander omdat het niveau Gold
Commander dat hierboven supra op theoretische wijze bepaald is (korpschef van de politiezone
ORNEAU – MEHAIGNE of korpschef van de politiezone SAMSOM) niet geactiveerd was.
67.
In de loop van de reflexfase, bij het overschrijden van de provinciegrenzen, wordt de
operationele leiding over de dynamische gebeurtenis achtereenvolgens overgenomen door de
betrokken CIC’s (niveau Silver Commander). Het CIC HENEGOUWEN is dus op zijn beurt
Silver Commander geworden vanaf dat ogenblik.
68.
Volgens de MFO-7 neemt het CIC alle maatregelen die zich opdringen, met inbegrip
van de beslissing om de achtervolging verder te zetten of af te breken. Het is dus bevoegd om
de reeds eerder door de ploegen op het terrein ondernomen acties te herroepen of bij te sturen.
De betrokken dispatching neemt deze beslissing(en) in nauwe samenwerking met de
operationele leidinggevende aanwezig op het terrein (bijvoorbeeld een supervisor-coördinator
van de wegpolitie).
69.
De registraties van de communicaties van het CIC NAMEN alsook de fiche
“chronologie gebeurtenis” PH05913888 gegenereerd door het CIC HENEGOUWEN brengen
geen werkelijke uitoefening van de operationele leiding door de twee opeenvolgende CIC’s aan
het licht. Hun acties ressorteren veeleer onder de operationele coördinatie (zie infra). Niettemin
moet deze opmerking genuanceerd worden. Enerzijds, fungeert het CIC NAMEN slechts
gedurende een zeer beperkte tijdspanne als Silver Commander. Bovendien doet er zich vóór de
vruchteloze poging tot interceptie van het voertuig op de afrit nr. 14 SAMBREVILLE geen
enkel markant feit voor dat een onmiddellijke operationele (leidinggevende) reactie behoeft
vanwege de Silver Commander. Anderzijds, met betrekking tot het CIC HENEGOUWEN,
beperkt de afwezigheid van registratie van de radiocommunicaties, waaronder de
communicaties uitgewisseld op de gespreksgroep HAI R 31 met de ploegen WPR
HENEGOUWEN, de waarneming van zijn reacties als Silver Commander. Tot slot kan er, bij
gebrek aan registratie op het CIC HENEGOUWEN, niet worden vastgesteld of dat CIC al dan
niet voorafgaandelijk ingelicht werd over de wijze waarop WYNAU 2301 van plan was om de
bestelwagen te intercepteren. Het ziet er echter niet naar uit dat het CIC HENEGOUWEN aan
die ploeg instructies heeft gegeven omtrent het feit tussen te komen of, integendeel, zich te
onthouden van tussenkomst in het licht van de inplaatsstelling van een versperring aan de
grens.
70.
Meer algemeen gesproken, is tijdens de verschillende gesprekken die in de loop van dit
toezichtsonderzoek werden gevoerd met de betrokken DirCo’s, CIC’s en WPR-eenheden
gebleken dat het uiterst zelden voorkomt dat een SupCo eenzijdig de beslissing neemt om een
eind te stellen aan een achtervolging, meer in het bijzonder wanneer het niveau Bronze
Commander wordt uitgeoefend door een officier (commissaris) of een middenkader
(hoofdinspecteur) alsook wanneer dit niveau wordt uitgeoefend door een WPR-ploeg op haar
actieterrein (en a fortiori wanneer, zoals in dit geval, deze twee kenmerken voorkomen). De
SupCo’s hebben de neiging om zich te houden aan de beoordeling en aan de operationele
beslissingen die op het terrein genomen zijn door de Bronze Commander.
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3.3.5.

Niveau Bronze Commander

71.
Op de parking van HULPLANCHE wendt PIERROT 501 zich vanzelfsprekend via de
radio tot het CIC NAMEN om de eerste informatie-elementen mee te delen en om de controle
te vragen van de kentekenplaat van de verdachte bestelwagen alsook versterking. Het is immers
het CIC NAMEN dat de gedeconcentreerde eenheden van de federale politie van de provincie
dispatcht, waaronder de WPR NAMEN waartoe de CPS behoort.
72.
De radio-oproep van PIERROT 501 wordt gehoord door de hoofdinspecteur van de
ploeg TOCAN 300. De hoofdinspecteur in kwestie beslist om zich te voegen bij
PIERROT 501, roept de ploeg van het CIK NAMEN DANAM 501 weer op en, nadat de
verdachte bestelwagen de parking van HULPLANCHE heeft verlaten, geeft aan PIERROT 501
concrete instructies om samen over te gaan tot de interceptie van die bestelwagen op de afrit
nr. 14 SAMBREVILLE. Daarna vraagt hij aan het CIC NAMEN om HENEGOUWEN te
verwittigen, hij vraagt versterking, hij deelt regelmatig de positie van het konvooi mee, hij
brengt driemaal de inplaatsstelling van een versperring in de diepte ter sprake, hij vraagt aan de
ploegen om geen risico’s te nemen en om te wachten, hij geeft te kennen dat hij vermoedt dat
ze te maken hebben met migranten, hij verschaft het CIC informatie over de gedragingen van
de inzittenden van de bestelwagen, hij beantwoordt de vraag om instructies van NAMEN 330
en vraagt aan WYNAU 2301 om te vertrekken op het ogenblik waarop de bestelwagen op zijn
hoogte gaat komen. Het tactisch commando op het terrein (niveau Bronze Commander) werd
duidelijk op doeltreffende wijze uitgeoefend door de hoofdinspecteur van de ploeg
TOCAN 300.
73.
Er dient te worden onderstreept dat hoewel het overschrijden van provinciegrenzen een
verandering van Silver Commander impliceert, hetzelfde niet geldt voor de Bronze
Commander. Overeenkomstig de MFO-7 behoudt hij zijn hoedanigheid niettegenstaande de
overschrijding van provinciegrenzen.
3.4.

Uitoefening van de operationele coördinatie tijdens de achtervolging

3.4.1.

Principes

74.
De operationele coördinatie bestaat erin de operationele activiteiten op elkaar af te
stemmen, maar houdt geen rechtstreekse bevoegdheid in om orders te geven, evenmin
impliceert ze de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de opdracht.
75.
In zijn punt 5.4. betreffende de operationele coördinatie verduidelijkt de MFO-7
uitdrukkelijk dat het CIC dadelijk ook de operationele coördinatie van de politionele actie
verzekert, dat het CIC de beslissing neemt om over te schakelen naar de voorziene provinciale
“alarm” (alert)gespreksgroep (SpNat X) en dat deze gespreksgroep gedurende de gehele
operatie behouden blijft, ook bij overschrijding van provinciegrenzen.
76.
Nog steeds volgens de MFO-7, vindt bij het overschrijden van de provinciegrenzen een
technische overgave/overname van de gebeurtenis plaats tussen de betrokken CIC’s. Het betreft
hier alle dispatchingsactiviteiten die worden overgedragen. De betrokken CIC’s blijven elkaar
ondersteunen. De betrokken CIC’s voeren een combining of groups uit tussen de respectieve
provinciale alertgespreksgroepen. De supervisors-coördinatoren fungeren afwisselend als
netoverste.
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77.
Het NIP ondersteunt actief de CIC’s (n.v.d.r.: voor zover het werd ingelicht over de
gebeurtenis, een taak die het CIC toekomt). Indien nodig draagt het NIP bij tot de coördinatie
tussen de CIC’s en waarborgt het, in overleg met de respectieve CIC’s, mee de coherentie in de
besluitvorming. Volgens de directeur DAO wordt het NIP niet vaak op de hoogte gesteld
tijdens de achtervolgingen. Soms wordt het daarna op de hoogte gesteld naar aanleiding van
vragen om versterking. De Directeur DAO betreurt dat het NIP beperkt is tot een coördinerende
rol en dat het, in bepaalde gevallen, de rol van Silver Commander niet kan overnemen.
78.
In casu werd het NIP pas door het CIC HENEGOUWEN gecontacteerd in de loop van
de beheerfase (rond 02.20 uur), en dit teneinde bijkomende middelen te verkrijgen om de
aangehouden personen over te brengen.
3.4.2.

Gebrek aan overschakeling naar de provinciale “alarm” (alert)gespreksgroepen

79.
Uit de registraties van de radiocommunicaties van het CIC NAMEN blijkt dat als eerste
netoverste, de SupCo NAMEN niet aan de achtervolgende ploegen in de provincie NAMEN
heeft gevraagd om over te schakelen naar de provinciale alertgespreksgroep “SpNat 009” (pro
memorie, het ging om twee ploegen WPR NAMEN, een ploeg CIK NAMEN en een ploeg
PZ NAMEN).
80.
Het CIC HENEGOUWEN heeft ook niet het initiatief genomen om aan de
achtervolgende ploegen en/of de ploegen die zich konden voegen bij de achtervolging in de
provincie HENEGOUWEN te vragen om over te schakelen naar de provinciale
alertgespreksgroep “HAI ALERT 1”, waarvan de vroegere benaming “SpNat 005” was. (zie
infra).
81.
Uit eensluidende gesprekken die werden gevoerd in de loop van het onderzoek blijkt dat
het zelden voorkomt, in elk geval in de provincies NAMEN en HENEGOUWEN, dat de CIC’s
de beslissing nemen om over te schakelen naar een provinciale alertgespreksgroep in geval van
achtervolging, meer in het bijzonder wanneer die achtervolging wordt uitgevoerd door WPRploegen. Volgens verscheidene gesprekspartners gebeurt deze overschakeling meer tijdens
situaties waarbij de nood- en interventieplannen van kracht kunnen worden of tijdens
achtervolgingen verricht op initiatief van lokale politiezones.
82.
De overschakeling naar een provinciale alertgespreksgroep biedt verscheidene
rechtstreekse voordelen zoals het feit dat de routinegespreksgroepen niet overstelpt worden
alsook het feit hoorbaar te zijn door de diverse diensten die wellicht in versterking kunnen
komen. Daarnaast is er op alle radioposten, draagbare of vaste, een sneltoets op het toetsenbord
waarmee men rechtstreeks de eerste provinciale alertgesprekgroep27 kan bereiken door
toets “4” gedurende twee seconden ingedrukt te houden28.
27

Het gaat om de eerste alertgespreksgroep van de provincie waarin de radiopost geregistreerd is (afhankelijk van
de houdende eenheid) en niet om die van de provincie waarin de radiopost zich bevindt op het ogenblik van zijn
uitzending/ontvangst. Zo zal een radiopost van de WPR NAMEN overschakelen naar de alertgespreksgroep van de
provincie NAMEN SpNat 009, zelfs indien de manipulatie om over te schakelen naar een provinciale
alertgesprekgroep wordt uitgevoerd op het grondgebied van HENEGOUWEN.
28

Met de algemene herprogrammatie van de radioposten die aan de gang is, zal men met toets “5” op dezelfde
manier kunnen overschakelen naar de tweede alertfrequentie van de provincie. Met de andere toetsen van het
toetsenbord kunnen nog verschillende snelverbindingen worden gelegd.
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83.
In de praktijk zijn de leden WPR NAMEN en HENEGOUWEN weinig geneigd om hun
routinegespreksgroepen te verlaten en om over te schakelen naar de provinciale
alertgespreksgroepen. Immers, de reikwijdte van de gespreksgroepen “WPR NAM” en
“HAI R 31” strekt zich ten minste uit over hun eigen provincie en over de aangrenzende
provincies. Daarnaast zijn deze gespreksgroepen gewoonlijk niet verzadigd gezien het beperkte
aantal WPR-ploegen die gelijktijdig worden ingezet. Daarbij komt een zekere
terughoudendheid van WPR-leden om hun radioposten te moeten manipuleren tijdens de
achtervolging. De supra beschreven sneltoets om over te schakelen naar een provinciale
alertgespreksgroep is zeer eenvoudig te gebruiken, maar lijkt niet voldoende gekend te zijn.
Bijgevolg verkiezen de WPR-leden dat de externe ploegen die hen versterking leveren tijdens
achtervolgingen overschakelen naar de routinegespreksgroep WPR.
84.
Deze verschillende elementen alsook de zeer korte tijdspanne tussen het ogenblik
waarop de poging tot interceptie van de bestelwagen op de afrit nr. 14 SAMBREVILLE
mislukt en het ogenblik waarop de voertuigen de provinciegrens overschrijden, waarbij de
bevoegdheid van de Silver Commander vanaf dat ogenblik overgedragen is aan de SupCo
HENEGOUWEN, kunnen verklaren waarom de SupCo NAMEN niet het initiatief genomen
heeft om aan de achtervolgende ploegen te vragen om over te schakelen naar de
alertgespreksgroep “SpNat 009”.
3.4.3.

Technische overgave/overname tussen de betrokken CIC’s

85.
Tussen 01.39 en 01.42 uur licht de SupCo NAMEN zijn ambtgenoot van het CIC
HENEGOUWEN in over de aan gang zijnde achtervolging door de WPR NAMEN. Er kon niet
worden vastgesteld welk kanaal er werd gebruikt om over te gaan tot deze communicatie. Er
blijkt wel dat dit niet gebeurd is op de gespreksgroep CONAT (nationale coördinatie). Deze
gespreksgroep verbindt alle CIC’s alsook het NIP en kan door de SupCo’s worden gebruikt om
in dringende gevallen met elkaar te praten.
86.
De SupCo HENEGOUWEN beluistert in eerste instantie de gespreksgroep WPR NAM
aangezien er geen provinciale alertgespreksgroep werd geopend door het CIC NAMEN. Hij
beluistert bijkomend de gespreksgroep HAI R 31. De operator WPR van het CIC
HENEGOUWEN beluistert in tweede instantie deze twee gespreksgroepen, in de omgekeerde
volgorde als de SupCo: eerst HAI R 31 en bijkomend WPR NAM. Dit heeft in casu voor
gevolg gehad dat WYNAU 2301 niet werd gedispatcht door de SupCo HENEGOUWEN maar
enkel op de gespreksgroep HAI R 31 door de operator WPR van het CIC HENEGOUWEN, die
bevoegd was om dat te doen maar die niet zo’n globaal zicht op het beheer van de gebeurtenis
had als zijn SupCo.
87.
De registratie door het CIC NAMEN van een telefoongesprek tussen een operator van
het CIC NAMEN en de operator WPR van het CIC HENEGOUWEN dat heeft plaatsgevonden
vanaf 01.44 uur bevestigt de informatie-uitwisseling tussen de twee CIC’s met betrekking tot
de positie van de ingezette ploegen en met betrekking tot de zoektocht naar versterking onder
de ploegen van HENEGOUWEN.
88.
De registraties van de radiocommunicaties door het CIC NAMEN tonen aan dat na de
overname van de rol van Silver Commander door het CIC HENEGOUWEN, het CIC NAMEN
hem ondersteuning is blijven bieden (alsook aan de ploegen die de achtervolging hadden
ingezet en dit tot na de afloop van die achtervolging).
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89.
Tot slot blijkt dat de elementen die zijn vervat in de fiche “chronologie gebeurtenis”
opgesteld door het CIC NAMEN inderdaad werden doorgegeven aan het CIC HENEGOUWEN
en er werden opgenomen in de fiche “chronologie gebeurtenis” eigen aan dat CIC.
3.4.4.

Initiatieven genomen door het CIC HENEGOUWEN als Silver Commander

90.
Het CIC HENEGOUWEN gaat verscheidene initiatieven nemen om te beantwoorden
aan de vragen om versterking en inplaatsstelling van een versperring in de diepte geformuleerd
door de Bronze Commander.
91.
In de nacht van 16 op 17 mei 2018 hebben drie mobiele permanentieploegen van de
WPR HENEGOUWEN dienst. Een ploeg van de verkeerspost CHARLEROI (WYNAU 1301),
een ploeg van de verkeerspost BERGEN (WYNAU 2301) en een ploeg van de verkeerspost
PERUWELZ (WYNAU 3301).
92.
Op het ogenblik waarop twee operatoren van de CIC’s NAMEN en HENEGOUWEN
telefonisch overleg plegen vanaf 01.44 uur is het konvooi ter hoogte van de verkeerswisselaar
tussen de autosnelwegen E42 en A54 (wisselaar van THIMEON). De operator WPR van het
CIC HENEGOUWEN merkt op dat WYNAU 1301 zich bevindt op de eenheid, op de
verkeerspost CHARLEROI, en dat het dus niet mogelijk zal zijn om die ploeg op nuttige wijze
in te zetten, daar het doel is om vóór de bestelwagen op de autosnelweg te rijden. Hij vraagt
hem niettemin om zich te voegen bij de achtervolgende ploegen achter de bestelwagen. De
operator WPR van het CIC HENEGOUWEN kiest ervoor om hoofdzakelijk een beroep te doen
op WYNAU 2301 die stilstaat op de autosnelwegparking van SAINT-GHISLAIN en vraagt
hem om zich te begeven naar de autosnelwegparking van THIEU. Aan WYNAU 3301 wordt
niets gevraagd want die ploeg is al ingezet voor een andere ver afgelegen interventie. Die ploeg
had niettemin later kunnen worden ingezet indien de bestelwagen was afgeslagen ter hoogte
van HAUTRAGE op de autosnelweg A16 in de richting van DOORNIK.
93.
WYNAU 2301 gaat de autosnelweg E42 nemen in de richting van BRUSSEL tot aan de
afrit nr. 22 OBOURG, de snelweg verlaten en die weer oprijden in de andere rijrichting om stil
te gaan staan op de pechstrook in afwachting van de komst van het konvooi. De opeenvolgende
posities van de bestelwagen meegedeeld door het CIC HENEGOUWEN impliceerden immers
dat WYNAU 2301 niet meer de tijd had om tijdig de autosnelwegparking van THIEU te
bereiken. Om 01.57 uur deelt het CIC HENEGOUWEN aan TOCAN 300 mee dat de WPRploeg zich in OBOURG gaat plaatsen om te proberen zich voor de bestelwagen te zetten om die
te verplichten te remmen, waarop TOCAN 300 antwoordt dat er eventueel een versperring
moet worden opgeworpen met trekker/opleggercombinaties om die werkelijk te verplichten om
te remmen. De Bronze Commander zal deze instructie nog herhalen om 02.01 uur.
94.
Het CIC HENEGOUWEN zoekt ook naar de steun van ploegen van de politiezones,
meer bepaald in het geval dat de bestelwagen de snelweg zou verlaten. De SupCo
HENEGOUWEN richt zich daartoe tot de dispatcher van de politiezone MONS-QUÉVY en tot
die van het gerechtelijk arrondissement BERGEN die ook in de lokalen van het CIC gevestigd
zijn. Twee ploegen van de politiezone HAUTE SENNE (PZ 5328) zijn beschikbaar en begeven
zich, in functie van hun aanvankelijke positie, respectievelijk naar de afrit nr. 21(a) THIEU en
naar de afrit nr. 23 MAISIERES.
95.
Uit verhoren die deel uitmaken van het gerechtelijk dossier blijkt dat de operator WPR
van het CIC HENEGOUWEN via de radio op de gespreksgroep HAI R 31 de informatie-
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elementen waarover hij beschikt meedeelt. Bij gebrek aan registratie van de
radiocommunicaties op het niveau van het CIC HENEGOUWEN kan de precieze inhoud van
deze informatie niet formeel worden vastgesteld en wordt er getwist over het feit of al dan niet
werd meegedeeld dat een kind door de achterruit van de bestelwagen was gehangen en of het
ging of kon gaan om migranten.
96.
De SupCo HENEGOUWEN neemt ook het initiatief om zich te wenden tot de Franse
overheid door het CIC te contacteren van de ‘Direction départementale de la Sécurité publique
du département du Nord’ (roepnaam TN59) om een versperring aan de Franse grens te
overwegen. Dit contact werd genomen via de radio, op de gespreksgroep “CO B-F 1”29.
97.
Uit de registraties van de radiocommunicaties van het CIC NAMEN blijkt dat er geen
informatie met betrekking tot dit initiatief om een versperring aan de Franse grens op te zetten
werd verspreid op de gespreksgroep WPR NAM. Uit de verhoren van het gerechtelijk dossier
blijkt tevens dat er waarschijnlijk geen informatie hieromtrent werd verspreid op de
gespreksgroep HAI R 31 zodat geen van de terreinploegen betrokken in de achtervolging
hiervan kennis had vóór de interceptie van de bestelwagen.
3.4.5.

Beheer van gespreksgroepen

98.
Als Silver Commander hebben de SupCo’s NAMEN en HENEGOUWEN
achtereenvolgens gefungeerd als netoverste. Zoals supra vermeld, hadden ze, de ene of de
andere, aan de ploegen op het terrein kunnen vragen om over te schakelen naar een provinciale
alertgespreksgroep30.
99.
De SupCo HENEGOUWEN heeft geprobeerd om de gespreksgroepen HAI R 31 en
WPR NAM31 te combineren, maar is er niet in geslaagd wegens technische motieven die hij op
dat ogenblik niet kende of waarmee hij geen rekening heeft gehouden (zie infra).

29

Deze gespreksgroep wordt gebruikt in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk en
België op het vlak van politie en douane. Hij is vermeld in het operationeel verdrag van 19 november 2013
betreffende het gebruik en het beheer van grensoverschrijdende radiocommunicatiemiddelen die in Frankrijk de
‘Zone de défense Nord’ bestrijken en in België de grens die overeenstemt met die zone. Dankzij die gespreksgroep
kunnen het Centrum voor politie- en douanesamenwerking (CPDS), de CIC’s HENEGOUWEN en WESTVLAANDEREN en enkele politiezones die beschikken over een autonome lokale dispatching gelegen langs de
Franse grens in de twee voornoemde provincies een radiocommunicatie tot stand brengen met diverse Franse
politiediensten. Een operator van het CPDS die passief luisterde, heeft op deze gespreksgroep de oproep van het
CIC HENEGOUWEN aan het CIC van de ‘Direction départementale de la Sécurité publique du département du
Nord’ gehoord en heeft die ingevoerd in een databank om 02.05 uur. De operator heeft om 02.07 uur nog gemeld
dat het konvooi niet langer oprukte naar Frankrijk en om 02.10 uur dat het voertuig geïmmobiliseerd en de
achtervolging gestaakt was. Volgens het CPDS wordt er nog altijd weinig gebruik gemaakt van de radio om
informatie over te maken. Niettemin stelt het CPDS de afgelopen maanden een stijging vast in het gebruik van de
radio voor feiten van achtervolging die een impact kunnen hebben aan beide kanten van de grens.
30

Hetzij voor alle ingezette ploegen op één enkele aan te wijzen provinciale alertgespreksgroep (die van NAMEN
“SpNat 009” of die van HENEGOUWEN “HAI Alert 1”, vroeger “SpNat 005” genaamd), hetzij voor de ploegen
afkomstig uit eenzelfde provincie op de alertgespreksgroep van hun provincie. Deze tweede mogelijkheid is
gemakkelijker voor de houders van radioposten die gebruik kunnen maken van sneltoets “4” van het toetsenbord
om dat te doen. Deze tweede mogelijkheid impliceert echter een bijkomende manipulatie van een SupCo die de
twee provinciale alertgespreksgroepen moet combineren opdat alle ploegen op het terrein, zonder onderscheid van
hun provincie van oorsprong, onderling en met de twee betrokken CIC’s zouden kunnen converseren.
31

Binnen de CIC’s kunnen enkel de SupCo’s gespreksgroepen combineren. Ze beschikken daartoe immers over
een specifiek werkstation “Dispatcher Workstation” (DWS) dat deze technische manipulatie mogelijk maakt.
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100. Het CIC HENEGOUWEN heeft aan WYNAU 2301 gevraagd om over te schakelen
naar de gespreksgroep van de WPR NAMEN. WYNAU 2301 is er niet in geslaagd om redenen
gelinkt aan de herprogrammatie van de radioposten (zie infra). In antwoord hierop, heeft
WYNAU 2301 aan het CIC HENEGOUWEN gevraagd om hem een “code” te leveren
waarmee hij toegang kon hebben tot die gespreksgroep32 (zie ook infra). De operator van het
CIC heeft deze vraag niet begrepen. Zo heeft het CIC HENEGOUWEN uiteindelijk als
tussenschakel gediend tussen, enerzijds, de ploegen WPR HENEGOUWEN (hoofdzakelijk
WYNAU 2301) en, anderzijds, het CIC NAMEN en de ploegen ingeschakeld in de
achtervolging en gedispatcht door dat CIC. Deze noodoplossing heeft zeer waarschijnlijk geleid
tot een verlies aan essentiële informatie. Ze heeft er in elk geval toe geleid dat WYNAU 2301
de precieze instructies gegeven door de Bronze Commander, TOCAN 300, niet heeft gehoord.
3.5.

Problematiek van de radiocommunicaties

3.5.1.

Voorbeelden

101. Twee uittreksels uit uitgeschreven telefoon- en radiogesprekken geregistreerd door het
CIC NAMEN tonen voldoende aan dat er moeilijkheden zijn op het vlak van
radiocommunicatie.
1ste uittreksel:
« Roger pour CINAU, on fait le relais avec les équipes parce qu’il y a des problèmes de
radios… Je suppose que tu t’en doutes »33.
2de uittreksel:
« (…) tu me tiens au courant. A la limite, balaie sur l’arro NAMUR, enfin sur la WPR
NAMUR… WPR NAMUR ».
« Vous, c’est WPR NAMUR ? Cà va, OK, je… je fais çà, je me mets dessus et je…
attends, je vais regarder si je sais déjà me trouver dessus… parce que avec tous ces
brols maintenant qu’on a changés… ».
« Oui, avec tous les changements, c’est le bordel ».
« (…) »34.
102. Het verslag betreffende het toezichtsonderzoek van het Vast Comité P “Implementatie
van de MFO-7 en het handboek Achtervolgen en intercepteren van voertuigen” vermeldde in
32

Het eerder geformuleerde voorbehoud met betrekking tot het feit dat de informatie niet formeel kan worden
vastgesteld bij gebrek aan registratie van de radiocommunicaties op het niveau van het CIC HENEGOUWEN is
hier ook op zijn plaats.
33

“Roger voor CINAU, we zijn de tussenschakel met de ploegen omdat er radioproblemen zijn… Ik veronderstel
dat je dat vermoedt” (vrije vert.).
34

“(…) je houdt me op de hoogte. Desnoods ga over naar het arro NAMEN, tenminste naar de WPR NAMEN…
WPR NAMEN”.
“Jullie, is dat WPR NAMEN? OK, ik… ik doe dat, ik schakel erop in en ik … wacht, ik ga kijken of ik ik er al op
kan inschakelen … want met al die rotzooi nu we veranderd zijn …”.
“Ja, met alle veranderingen, is het een troep”.
“(…)” (vrije vert.).
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2017 al dat de problemen met de veranderingen van radiofrequentie als grootste moeilijkheid in
de reflexfase naar voren waren geschoven door de respondenten van de bevraging. Het verslag
verduidelijkte ook dat de overschakeling naar een andere gespreksgroep niet altijd gemakkelijk
zou verlopen.
3.5.2.

Aan gang zijnde procedure van algemene herprogrammatie van de radio’s

103. Het plan van de gespreksgroepen van de geïntegreerde politie, ook “fleetmapping”
genaamd, wordt gewijzigd. De twee voornaamste doelstellingen van deze wijziging, die naar
voren geschoven zijn door de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen van de
federale politie - Business Unit Police Operations (DRI – BIOPS)35, zijn, enerzijds, de
vereenvoudiging van het netwerk en, anderzijds, zijn rationalisering met het oog op een
duurzaamheid die een substantiële begrotingsbesparing mogelijk maakt, door te anticiperen op
eventuele toekomstige veranderingen in het politielandschap en door te snelle nieuwe
herprogrammaties te vermijden (wil om de fleetmapping blijvend te maken).
104. In een streven naar voldoende technisch-operationele stabiliteit en een minimalisering
van de kosten, voorziet de GPI 5036 dat de algemene herprogrammaties van de radio’s slechts
één keer per jaar plaatsvinden. De kostprijs voor dergelijke technische operaties blijkt hoog te
zijn. De herprogrammatie van de toestellen moet worden toevertrouwd aan leveranciers
(procedure van outsourcing), enerzijds, omdat de lokale politiezones handelsakkoorden hebben
gesloten met die firma’s en, anderzijds, omdat de federale politie niet meer beschikt over
voldoende technische diensten om zelf in te staan voor deze taak in haar totaliteit.
105. De bijzonderheid van de aan gang zijnde herprogrammatie is dat alle gespreksgroepen
ingebracht zijn in alle radioposten en dat het merendeel van die gespreksgroepen voortaan
geanonimiseerd en gestandaardiseerd37 zijn om ze te kunnen herverdelen, bijvoorbeeld in geval
van fusie van politiezones38.
106. In januari 2018 is gestart met de herprogrammatie van de toestellen. Het werk is
onderverdeeld in opeenvolgende fasen. De firma’s opereren provincie na provincie. De
herprogrammatie wordt beëindigd in het voormalige verenigde BRABANT en in
HENEGOUWEN. Ze is gepland voor september 2018 in de provincie NAMEN. Wegens een
uitstel van de herprogrammatie in de provincie OOST-VLAANDEREN is de finale
herprogrammatie die voorzien was eind 2018 verschoven naar het eerste semester 2019. Ze zal
worden beëindigd door het wissen -door ASTRID- van de vroegere fleetmapping en meer in het
bijzonder van de vroegere gespreksgroepen.
107. In afwachting werken sommige eenheden (waaronder de WPR NAMEN) met de
vroegere fleetmapping en andere (waaronder de WPR HENEGOUWEN) met de nieuwe.
Daarom heeft DRI omzettingstabellen verspreid (tussen de oude en de nieuwe
35

DRI-BIOPS vervult een algemene coördinerende opdracht op het niveau van de CIC’s en ziet toe op de
standaardisering van de processen die erin van kracht zijn.
36

Omzendbrief GPI 50 van 8 juni 2006 betreffende de radiocommunicatiestandaarden van de geïntegreerde
politie, niet gepubliceerd.
37

Zo stemt, voor elke provincie, de roepnaam die eindigt op 31 overeen met de routinegespreksgroep van de WPR
die aldus identificeerbaar is.
38

Bijvoorbeeld, in HENEGOUWEN, wordt ‘CHOI CITY’ ‘HAI R 01’, wordt ‘TOURNAI LOC’ ‘HAI R 02’,
wordt ‘MOUSCRON LOC’ ‘HAI R 03’.
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gespreksgroepen) en is ASTRID onder meer, op vraag van DRI, overgegaan tot de combinatie
“combining” van de overeenkomstige oude en nieuwe gespreksgroepen wanneer ze veranderd
zijn van Group Short Subscriber Identity39 (GSSI)40.
108. DRI – BIOPS bevestigt dat er over de procedure van herprogrammatie van de radio’s
via verscheidene kanalen werd bericht: 1) de tabellen voor omzetting tussen oude en nieuwe
gespreksgroepen en de radiocommunicatiestandaarden (SRS) vermeld in de omzendbrief
GPI 50 werden op de sharepoint geplaatst; 2) de nuttige informatie werd, tijdens nationale
informatiesessies betreffende de communicatiestandaarden 2017, meegedeeld aan alle
eenheden en diensten van de geïntegreerde politie, meer bepaald het feit dat de sharepoint voor
iedereen toegankelijk was, in read only; 3) voor de SICAD/CIC’s en voor de Operationele
Radio Referenten (ORR) en de Technische Radio Referenten (TRR) werd deze informatie
meegedeeld via de gebruikelijke fora van DRI, op regelmatige en grondige wijze.
109. Nog steeds volgens DRI – BIOPS, zouden de CIC’s sinds midden 2017 op de hoogte
moeten zijn van de procedures met betrekking tot de wijziging van de fleetmapping die ging
plaatsvinden in 2018, alsook van de technische eisen met betrekking tot de combining die eruit
voortvloeiden.
110. Toegepast op de gebeurtenissen van 17 mei 2018, hebben deze technische
beschouwingen voor gevolg gehad dat, voor de ploegen afkomstig uit de provincie
HENEGOUWEN en meer in het bijzonder voor WYNAU 2301, de gespreksgroep van de WPR
NAMEN verscheen in een folder41 van hun geherprogrammeerde radioposten onder de
voortaan geanonimiseerde en gestandaardiseerde benaming NAM R 31 en niet meer onder de
vorige benaming WPR NAM, waaraan ze gewoon waren en die voor hen duidelijker kon zijn.
Voor de ploegen afkomstig uit de provincie NAMEN, waaronder TOCAN 300 en
PIERROT 501, daarentegen, verscheen de gespreksgroep van de WPR HENEGOUWEN nog
altijd in een folder van hun niet-geherprogrammeerde radioposten onder de oude benaming
WPR HAI. Hoewel de nieuwe en oude gespreksgroepen van de WPR HENEGOUWEN niet
meer dezelfde GSSI hadden, maakt de combining die ASTRID in plaats heeft gesteld
communicatie tussen die groepen mogelijk. Hetzelfde geldt voor de nieuwe en oude
gespreksgroepen van de WPR NAMEN. Opdat de ploeg WYNAU 2301 zou kunnen
communiceren met de ploegen van WPR NAMEN op de frequentie WPR NAM, volstond het
per slot van rekening dat hij zich op de gespreksgroep NAM R 31 zette.
111. Door DRI-OPS werd nagegaan of de enige radiopost die op 17 mei 2018 gebruikt werd
door WYNAU 2301 wel degelijk geherprogrammeerd was. Deze radiopost was inderdaad
geherprogrammeerd op 16 maart 2018.

39

De GSSI is een unieke code samengesteld uit een opeenvolging van 6 cijfers die het mogelijk maakt om een
gespreksgroep op nationaal vlak te identificeren.
40

Zo werd, voor de WPR HENEGOUWEN, overgegaan tot een combining tussen haar nieuwe
routinegespreksgroep (HAI R 31) en haar oude routinegespreksgroep (WPR HAI). Voor de WPR NAMEN werd
overgegaan tot een combining tussen haar nieuwe routinegespreksgroep (NAM R 31) en haar oude
routinegespreksgroep (WPR NAM). Op die manier kan elke gebruiker op het netwerk communiceren via de
routinegespreksgroep van de WPR HENEGOUWEN of via die van de WPR NAMEN, zonder zich zorgen te
moeten maken over het feit of zijn radiopost al dan niet al geherprogrammeerd is. De enige eis is dat men beschikt
over het model voor de overeenstemming tussen de oude en de nieuwe benamingen van de gespreksgroepen (en
dat men dat onder de knie heeft), vandaar de verspreiding van de omzettingstabellen door DRI. Van de SupCo’s en
operatoren van de CIC’s mag minstens verwacht worden dat ze dit onder de knie hebben.
41

De term “dossier” wordt ook gebruikt.

25

3.5.3.

Technische eisen met betrekking tot de combining van gespreksgroepen

112. De combining bestaat erin een eerste gespreksgroep te bepalen, die beschouwd wordt
als “master” waaraan, door een technische manipulatie, een (of meer) andere
gespreksgroep(en), bestempeld als “slave”, wordt (worden) gekoppeld. Alle gespreksgroepen
gecombineerd met de master zullen zijn slaves zijn.
113. DRI dringt er in het kader van de algemene herprogrammatie die aan de gang is op aan
dat de nieuwe gespreksgroep steeds de master en de oude gespreksgroep de slave is, los van de
staat van herprogrammatie van de betrokken provincie42.
114. Het is niet technisch mogelijk om twee gespreksgroepen te combineren die masters zijn
voor zover deze gespreksgroepen al verbonden zijn met slaves. Om een combining uit te
voeren, en in de overgangsperiode van de algemene herprogrammatie in het bijzonder, moet
men bepalen welke gespreksgroep behouden zal blijven als master, de andere master ontdoen
van zijn eigen combinaties, en daarna de ‘vrijgemaakte’ gespreksgroepen opnieuw combineren
met deze die als master aangewezen en behouden is. Na afloop van de aanwending van deze
nieuwe combinatie, zal men dan, gespreksgroep per gespreksgroep, de aanvankelijke
combinaties weer moeten instellen.
115. In het kader van de aan gang zijnde algemene herprogrammatie van de radio’s heeft
DRI-BIOPS er bovendien over gewaakt dat bepaalde gespreksgroepen die van benaming
veranderen dezelfde GSSI behouden. Het gaat meer bepaald om de oude provinciale
alertgespreksgroepen SpNat beoogd in de MFO-7. Ze verschijnen voortaan in de
gestandaardiseerde vorm van een afkorting van de betrokken provincie, gevolgd door de
vermelding “ALERT” en tot slot een cijfer43. Aangezien ze dezelfde GSSI bewaard hebben,
was het niet nodig dat ASTRID overging tot hun combining. Bijgevolg blijven de provinciale
alertgespreksgroepen gemakkelijk te combineren als master of slave door een SupCo zonder
dat hij geconfronteerd wordt met de technische eisen die hierboven uitvoerig beschreven zijn.
116. Hier vloeit een evident belang uit voort dat de SupCo aan de achtervolgende ploegen
vraagt om over te schakelen naar hun provinciale alertgespreksgroep. Ofwel gaan alle ploegen
over naar één enkele alertgespreksgroep en communiceren ze er in netwerk, ofwel gaan de
ploegen over naar afzonderlijke alertgespreksgroepen gelet op hun verschillende provinciale
oorsprong. In dit geval is de SupCo in staat om, aan de hand van het specifieke werkstation
“Dispatcher Workstation” (DWS), een combining van die groepen uit te voeren zonder zich te
moeten bekommeren om hun voorafgaande status van master of slave. De meeste gebruikers
van de radioposten zijn klaarblijkelijk niet op de hoogte van deze mogelijkheid en meer
bepaald de leden WPR die er amper het belang van inzien om over te schakelen naar een
provinciale alertgespreksgroep, zoals supra vermeld.
117. Volgens de DirCo NAMEN en de directeur SICAD NAMEN werd er geen opleiding
verstrekt met betrekking tot het gebruik van het DWS-station en beschikt het CIC zelfs niet
over een handboek voor het gebruik van dit station. In de praktijk beheerst men het DWS zeer
weinig. Er is een gebrek aan technische vorming en aan gewoonte om dit te gebruiken. Deze
twee gesprekspartners wijzen er meer in het algemeen op dat het personeel moeilijkheden heeft
42

Dus, wat betreft de combining van de nieuwe en van de oude gespreksgroep van de WPR HENEGOUWEN, zal
HAI R 31 de master en WPR HAI de slave blijven. Hetzelfde geldt voor de combining tussen NAM R 31 en WPR
NAM.
43

SpNat 005 wordt HAI Alert 1. SpNat 009 wordt NAM Alert 1.
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om toepassingen onder de knie te krijgen gegeven het feit dat ze niet erg regelmatig worden
gebruikt. Hoewel de operatoren de tijd hebben om te zoeken naar de technische oplossing en
om de manipulaties te doen in geval van geplande gebeurtenissen, is het daarentegen veel
ingewikkelder in het geval van het beheren van een niet-geplande gebeurtenis, a fortiori als die
dynamisch is en ze verscheidene taken tegelijk op zich moeten nemen en intussen naar de radio
blijven luisteren om het verloop van de achtervolging te kennen.
118. Volgens DRI – BIOPS hebben de eerste SupCo’s een opleiding gekregen betreffende
het DWS, gegeven door de officier telematica van de provincie in 2005/2006. De tool werd niet
veranderd sindsdien, maar zal in de loop van het laatste trimester 2018 worden vervangen door
een nieuwe toepassing waarvoor de planning van infosessies werd opgemaakt en verspreid
onder de CIC’s (en andere betrokken partners). Deze infosessies zullen worden gegeven door
de opleidingscel van ASTRID en, na afloop van de gevolgde sessie, zal een handboek worden
overhandigd aan alle betrokken personeelsleden.
119. Met betrekking tot het handboek betreffende het gebruik van het DWS verduidelijkt
DRI-BIOPS dat dit sinds het begin44 bestaat en dat er zich een exemplaar zou moeten bevinden
in de toepassing HelpinCIC en/of CICipedia.
120. DRI-BIOPS onderstreept dat het DWS (en binnenkort de nieuwe toepassing) tools zijn
waarvan het gebruik zeer “delicaat” is: elke manipulatie die erin wordt gedaan, heeft
rechtstreeks impact op het geheel van de fleetmapping van de geïntegreerde politie. In deze
omstandigheden werd op historische wijze beslist dat de Supco de enige is die het mag
manipuleren op het niveau van het CIC, teneinde elke ongelukkige actie die mogelijkerwijs
zware gevolgen zou hebben op nationaal vlak te vermijden.
121. Toegepast op de gebeurtenissen van 17 mei 2018, hebben deze technische
beschouwingen voor gevolg dat, om de ploegen uit de provincie HENEGOUWEN en meer in
het bijzonder de ploeg WYNAU 2301 te kunnen laten communiceren met de ploegen uit de
provincie NAMEN, de SupCo HENEGOUWEN kon overgaan tot een combining tussen de
gespreksgroepen HAI R 31 en NAM R 31. Deze manipulatie is niet gelukt want er werd geen
rekening gehouden met de combining die al was verricht door ASTRID en die men had moeten
desactiveren om NAM R 31 vrij te maken van zijn eigen master/slave-relaties. Dergelijke
opeenvolgende manipulaties vereisen een aanhoudende aandacht van de SupCo op een
ogenblik waarop hij als Silver Commander de operationele leiding en coördinatie van de
achtervolging dient te dragen. In dergelijke omstandigheden is het veel eenvoudiger om over te
gaan tot de combining van de provinciale alertgespreksgroepen, aangezien zij niet veranderd
zijn van GSSI in de loop van de algemene herprogrammatie van de radioposten en bijgevolg
niet het voorwerp uitmaken van een combining door ASTRID. Uiteraard moeten de ploegen op
het terrein dan nog overgaan op deze specifieke gespreksgroepen zoals de MFO-7 dat voorziet,
wat in casu niet het geval is geweest (en hen trouwens niet was gevraagd noch door de ene
noch door de andere betrokken SupCo).
3.5.4.

Mogelijkheden geboden door de speed dialing

122. Naar aanleiding van de algemene herprogrammatie van de radioposten die aan de gang
is, wordt er een functie “speed dialing” aan toegevoegd die het mogelijk maakt om, door een
44

DRI – BIOPS heeft aan de Dienst Enquêtes P het handboek voor het gebruik van het DWS overgemaakt waarin
de combining inderdaad aan bod komt.
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“sleutel”45 (een opeenvolging van 3 cijfers gevolgd door de toets *), over te schakelen naar een
bepaalde gespreksgroep. Het mag echter alleen maar gaan om een gespreksgroep die bestaat in
de nieuwe fleetmapping46. Bovendien kan de sleutel die moet worden gevormd, verschillen
afhankelijk van de merken en types van de toestellen.
123. Door de geschikte “sleutel” in te voeren aan de hand van de toetsen op het toetsenbord
van de radio, schakelt het toestel automatisch over naar de gekozen gespreksgroep en verlaat de
oorspronkelijke gespreksgroep.
124. DRI-BIOPS bevestigt dat de informatie over deze technische mogelijkheid door DRI
werd meegedeeld aan de eenheden waarvan de radioposten werden geherprogrammeerd alsook
aan de CIC’s.
125. Op 11 april 2018 heeft een hoofdinspecteur van de sectie operaties van de WPR
HENEGOUWEN aan alle personeelsleden van deze eenheid een e-mail gestuurd met als
onderwerp “Opleiding supradispatching2 – relevante info voor alle PL” (vrije vert.). De
opsteller verwijst erin naar een opleiding “supradispatching2” gevolgd op het SICAD
HENEGOUWEN en verzoekt de bestemmelingen om wat relevante informatie in het kader van
het gebruik van ASTRID-radio’s te willen lezen. Hij legt daarna onder meer uit dat de nieuwe
onderverdeling in folders van de radio’s het niet meer mogelijk maakt om gemakkelijk te
bepalen welke gespreksgroepen gebruikt worden door de eenheden van de federale politie en
van de lokale politie. Hij geeft in dit verband verscheidene voorbeelden zoals HAI R 03 die
PZ BORAINE vervangt. De opsteller vervolgt door te stellen dat tijdens onvoorziene
gebeurtenissen, wanneer het nodig is om dringend van gespreksgroep te veranderen, door de
dispatcher CIC een code zal worden toegekend. De dispatcher zal deze code laten voorafgaan
door de melding “SPEED DIAL XXX”. De opsteller illustreert deze procedure met een
praktisch voorbeeld. Hij voegt eraan toe dat de ploegen die van groep dienen te veranderen, de
code moeten vormen op de radio en dan even de knop “*” ingedrukt moeten houden. De
opsteller stelt voor om testen te doen en deelt de codes van de alertgesprekgroep van de
provincie HENEGOUWEN mee. De opsteller sluit af met de verduidelijking dat de volledige
lijst van de codenummers werd gevraagd aan het CIC en op de sharepoint (n.v.d.r.: van de
WPR HENEGOUWEN) zou worden geplaatst zodra ze ontvangen was, wat inderdaad
naderhand is gebeurd.
126. Toegepast op de feiten van 17 mei 2018, bood de functie speed dialing aan de ploegen
van de provincie HENEGOUWEN en meer in het bijzonder aan WYNAU 2301 de
mogelijkheid om rechtstreeks over te schakelen naar de gespreksgroep NAM R 31, die
verbonden is met de gespreksgroep WPR NAM. De verschillende ploegen zouden aldus
onderling hebben kunnen communiceren. De speed dialing zou tevens WYNAU 2301 in staat
hebben gesteld om rechtstreeks over te schakelen naar de gespreksgroep NAM Alert 1 indien
de ploegen van de provincie NAMEN zelf waren overgeschakeld op hun toenmalige
provinciale alertgespreksgroep, SpNat 009. De ploegen van de provincie NAMEN konden
daarentegen de functie speed dialing niet gebruiken, omdat hun radioposten nog niet
geherprogrammeerd waren.
127. De houder van de radiopost van de ploeg WYNAU 2301 bevestigt dat op het ogenblik
waarop een operator van het CIC HENEGOUWEN hem heeft gevraagd om in te schakelen op
de gespreksgroep van de WPR NAMEN, hij al rijdend heeft geantwoord dat hij dat niet kon
45
46

Doorgaans “code” genoemd door sommige politieambtenaren.
Bijvoorbeeld HAI R 31 of NAM R 31, maar niet WPR HAI noch WPR NAM.
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doen omdat hij de nieuwe benaming ervan niet kende en hij heeft eraan toegevoegd dat het aan
het CIC was om hem de “code” te verstrekken die gebonden was aan die gespreksgroep. Hij
voegt eraan toe dat deze code hem niet werd gegeven en dat het CIC tussenpersoon heeft
gespeeld tussen de WPR NAMEN en zijn eenheid.
128. Deze verklaringen van een lid van de ploeg WYNAU 2301 en meer in het bijzonder de
vermelding van een “code” stemmen overeen met de inhoud van de e-mail van 11 april 2018
van de sectie operaties van de WPR HENEGOUWEN.
129. De exacte inhoud van dit gesprek tussen de houder van de radio van de ploeg
WYNAU 2301 en het CIC HENEGOUWEN kan niet formeel worden vastgesteld bij gebrek
aan registratie van de radiocommunicaties. Niettemin blijkt dat, naar alle waarschijnlijkheid,
het CIC HENEGOUWEN de mogelijkheden gebonden aan de speed dialing niet heeft
overwogen.
3.5.5.

Algemeen kennisniveau inzake radiocommunicaties

130. Aangezien de functionaliteiten van de radioposten slecht of niet gekend zijn, werd door
de Algemene directie bestuurlijke politie (DGA) gevraagd om hun gebruik te integreren in de
opleidingen GPI 4847. De jaarlijkse bijscholing van de specialisten in geweldbeheersing –
dwang zonder vuurwapen – handelde in 2016 meer bepaald over dit thema. Voortaan worden
zij geacht dit thema aan te snijden tijdens de opleidingssessies GPI 48 van de personeelsleden.
Tijdens de ontmoeting met een panel van personeelsleden van de WPR HENEGOUWEN en de
WPR NAMEN hebben alle gesprekspartners bevestigd dat het gebruik van de radioposten nog
niet werd aangesneden tijdens de trainingen GPI 48 waaraan ze hebben deelgenomen. De
directeur van de nationale politieacademie (ANPA) vraagt zich af of de specialisten deze
expertise aanwenden in het kader van de trainingen, waarop hij geen enkel zicht heeft.
131. De DirCo HENEGOUWEN heeft de opleidingen ter sprake gebracht die door de CSD
HENEGOUWEN worden georganiseerd en voorgesteld met betrekking tot het gebruik van de
CAD tijdens uitzonderlijke gebeurtenissen48. De items die worden aangesneden tijdens deze
opleidingen van één dag hebben meer bepaald betrekking op de onderverdeling in folders van
de radioposten, de nieuwe roepnamen voor de politie, het schema van de supradispatching, het
beheer van een dringende situatie en de MFO-749. Deze opleidingen zijn verplicht voor de
leden van het CIC HENEGOUWEN maar staan open voor alle operationele personeelsleden
van het arrondissement, met inbegrip van de politiezones alsook de federale eenheden, die het
vrijstaat er al dan niet aan deel te nemen. Deze opleidingen hebben veel succes in het
arrondissement, maar werden enkel gevolgd door een beperkt aantal leden van de WPR
HENEGOUWEN50. De opleidingssessies beginnen met een praktische test van manipulatie van
47

Omzendbrief GPI 48 van 7 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de
personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten, BS 14 april 2006.
48

Opleiding die door de in de loop van het onderzoek ontmoete politieambtenaren op het terrein gewoonlijk
“Opleiding supradispatching” werd genoemd.
49

In de Powerpointpresentatie van het item “MFO-7” meegedeeld door de DirCo HENEGOUWEN komen de
voornaamste punten van de richtlijn aan bod. De opdrachten van het CIC zijn er duidelijk in vermeld.
50

Het gebrek aan personeel van de WPR HENEGOUWEN kan een factor zijn die kan verklaren waarom de
personeelsleden weinig betrokkenheid tonen voor de externe opleidingen. Zelfs de interne opleidingen, die in het
verleden maandelijks werden georganiseerd, zijn in aantal aan het verminderen. Volgens de leden die omkadering
bieden en die wij hebben ontmoet, is het zeer moeilijk geworden om een verkeerspost gedurende één dag van zijn
routineopdrachten te ontheffen om een interne opleiding te organiseren. Het is in elk geval niet mogelijk om de
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de radio’s. Over het algemeen wordt op deze test erg laag gescoord (minder dan 2/10
gemiddeld).
132. Er blijkt dat één van de twee leden van de ploeg WYNAU 2301, met name de
bestuurder een opleiding “supradispatching” gevolgd heeft op 5 juni 2014, zijnde een tiental
dagen na de bekendmaking van de MFO-7 maar wel vóór de algemene herprogrammatie van de
radioposten en de inplaatsstelling van een nieuwe fleetmapping. De betrokken SupCo
HENEGOUWEN heeft in oktober 2017 en in april 2018 de opleiding verstrekt door de CSD
HENEGOUWEN gevolgd. De operator WPR van het CIC HENEGOUWEN heeft die
opleiding gevolgd in mei 2017.
133. In de loop van de gesprekken, en meer bepaald tijdens de ontmoeting met een aantal
personeelsleden van de WPR HENEGOUWEN en de WPR NAMEN werden onder de
politieambtenaren merkbare verschillen vastgesteld op het vlak van het kennisniveau van zowel
de functionaliteiten van de gebruikte radioposten als de wijzigingen aangebracht aan de
fleetmapping. Het feit dat er referentiedocumentatie beschikbaar is op de sharepoints volstaat
blijkbaar niet om een homogeen kennisniveau te garanderen.
134. De Interventiegids Terrein (IGT) die toegankelijk is voor alle leden van de
geïntegreerde politie bevat een item betreffende het radiocommunicatiesysteem ASTRID51. De
mogelijke functies van de radioposten alsook diverse grondbeginselen betreffende de
gespreksgroepen worden erin besproken. De lijst en de uitleg betreffende de verschillende
folders (dossiers) van de radioposten werden nog niet aangepast, niettegenstaande de
wijzigingen ingevoerd in de nieuwe fleetmapping.
135. In de CIC’s wordt de informatie uitgaande van DRI (die bovendien geplaatst wordt op
de sharepoint en besproken wordt tijdens verschillende fora) per e-mail doorgestuurd aan alle
personeelsleden. De dienstnota’s en andere documenten worden gearchiveerd in de
toepassingen “HelpinCIC” en/of “CICipedia”. Het gaat om toepassingen die toegankelijk zijn
op de werkstations, waarin in de vorm van een documentaire thesaurus het geheel van
richtlijnen, informatie, linken, ... zijn opgenomen die de personeelsleden van het CIC nodig
hebben om hun opdrachten uit te oefenen.
136. Tijdens het bezoek aan het CIC NAMEN werd echter vastgesteld dat de toepassing
HelpinCIC er niet meer werkte. Volgens de aanwezige SupCo is deze disfunctie midden
juni 2018 ontstaan als gevolg van een migratie van WINDOWS XP naar WINDOWS 7. In de
plaats zou een lokale sharepoint SICAD/CIC moeten worden geïnstalleerd begin 2019.
137. Concreet, voor het CIC HENEGOUWEN, heeft een referentie operator-programmeur
die gewoonlijk de DRI-fora bijwoont, per e-mail van 19 maart 2018 alle leden van zijn dienst
ingelicht over het feit dat de herprogrammatie van de radioposten van de politiezones en van de
federale eenheden gestart was. De opsteller wijst erop dat hij de documentatie in HelpinCIC en
CICpedia heeft bijgewerkt. Op 7 mei 2018 stuurt diezelfde operator aan zijn collega’s een
nieuwe e-mail waarin hij verschillende praktische aspecten betreffende de radioposten
bespreekt, waaronder de “sneltoetsen” die hij uitvoerig beschrijft en de speed dialing. In dit
verband wijst hij erop dat: “met deze functionaliteit kan men een GCG52 bereiken door een
dagen van interne opleiding in tweeën te splitsen opdat alle personeelsleden de gelegenheid zouden hebben om die
bij te wonen.
51
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Pagina 151 en volgende van de IGT.
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nummer te vormen en daarna even de toets “*” ingedrukt te houden. Aan zo goed als alle GCG
werd een unieke speed dial toegekend. Om de opzoeking van een speed dial op basis van een
GCG die men u zou meedelen te vergemakkelijken, werd in de CICpedia een toepassing “Radio
speed dial” ontwikkeld” (vrije vert.). De operator beschrijft uitvoerig welke weg men moet
volgen om toegang te hebben tot de toepassing en op welke manier men het zoekveld moet
invullen op basis van de benaming van de gespreksgroep door een voorbeeld te geven. Hij geeft
ook het resultaat weer dat verkregen zal worden, met name “de GCG + speed dial + de
radiofolder + een tabel met uitleg over de manipulatie van de draagbare radio volgens het
merk” (vrije vert.). Tot slot somt de operator-programmeur de documentatie op die beschikbaar
is in CICpedia, met name, naast de toepassing speed dial, een bestand ‘omzetting van
gespreksgroepen’, een bestand ‘onderverdeling in folders van de radio’s’, een bestand
‘supradispatching voormalige gespreksgroepen’ en een bestand ‘supradispatching nieuwe
gespreksgroepen’.
138. Gezien deze laatste elementen, blijkt duidelijk dat op het ogenblik van de
gebeurtenissen van 17 mei 2018, de SupCo en de operatoren van het CIC HENEGOUWEN
over de nodige informatie beschikten opdat een speed dialing zou kunnen worden uitgevoerd
op het niveau van de radiopost van WYNAU 2301, waardoor die ploeg in rechtstreekse
communicatie had kunnen treden met de Bronze Commander op de gespreksgroep NAM R 31
die van tevoren door ASTRID verbonden was met WPR NAM, na eenvoudigweg een reeks van
3 cijfers te hebben gevormd en daarna even de toets “*” ingedrukt te hebben gehouden, reeks
die de houder van de radiopost naar eigen zeggen aan de operator van het CIC
HENEGOUWEN heeft gevraagd. Deze technische oplossing is niet deze die wordt aanbevolen
door de MFO-7 maar, bij gebrek aan initiatief te gelegener tijd genomen om over te schakelen
naar een provinciale alertgespreksgroep, kon dankzij die oplossing niettemin een ploeg die een
doorslaggevende rol ging spelen in de achtervolging (WYNAU 2301) snel in verbinding
worden gebracht met de Bronze Commander.
3.5.6.

Beschikbare radiomiddelen op het niveau van de WPR HENEGOUWEN

139. De WPR HENEGOUWEN beschikt thans over 35 draagbare radioposten, verdeeld
tussen de verkeersposten CHARLEROI (11), BERGEN (8), PERUWELZ (7 waaronder 1
verloren), de CPS (5), de technische sectie (3) en het commando (2).
140. Deze verdeling van de draagbare radioposten is in verhouding tot het
personeelsbestand53 van de verkeersposten CHARLEROI (1 CP, 4 HINP, 20 INP), BERGEN
(1CP, 3 HINP, 14 INP) en PERUWELZ (1 CP, 4 HINP, 12 INP).
141. Dientengevolge zijn de draagbare radioposten collectief. Ze zijn niet individueel
toegekend aan de personeelsleden.
142. In routinesituaties wordt het aantal radioposten als toereikend beschouwd. In bijzondere
situaties, zoals de Europese tops waarvoor de WPR zeer bevraagd worden voor escortes, wordt
het aantal radioposten daarentegen als ontoereikend bevonden door de ontmoete
personeelsleden WPR.
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Het gaat om het werkelijke personeelsbestand, met inbegrip van de langdurig afwezigen. Het werkelijke kader
vertoont een tekort van meer dan 40% in vergelijking met het organiek kader dat vastgelegd is in de “OT 3”.
Volgens de directeur DAH bedraagt dit tekort meer dan 30% voor de federale wegpolitie in haar geheel.
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143. Alle moto’s zijn uitgerust met een vaste radiopost en tot voor kort de meeste andere
voertuigen ook. De nieuwe dienstvoertuigen zijn echter niet meer uitgerust met een vaste
radiopost maar met een carkit waarop een draagbare post kan worden geplaatst. Dat was het
geval van het dienstvoertuig van WYNAU 2301 op 17 mei 2018.
144. Gezien het aantal draagbare radioposten dat beschikbaar is op het niveau van de
verkeerspost van BERGEN (8), kan het feit dat WYNAU 2301 slechts beschikte over één
draagbare radiopost, die in het bezit was van en gebruikt werd door de bestuurder van het
voertuig, niet worden beschouwd als zijnde te wijten aan een structureel tekort van
radiomiddelen maar veeleer aan een persoonlijk feit. Het beschikken over twee draagbare
radioposten had een zeker voordeel kunnen zijn. Dan nog had één van die twee toestellen,
a priori dat van de passagier, tijdens de actie moeten worden afgesteld op een gespreksgroep
die het mogelijk maakte om in communicatie te treden met de ploegen die al aan het
achtervolgen waren volgens één van de hiervoor beschreven modaliteiten.
3.6.

Problematiek van de interventietechnieken met betrekking tot het achtervolgen
en intercepteren van voertuigen

3.6.1.

Ontwikkeling van een opleidings- en trainingsprogramma voor het achtervolgen en
intercepteren van voertuigen

145. De MFO-7, die dateert van 28 maart 2014, heeft het Pedagogisch comité voor de
geweldbeheersing (PCP 2), onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de Opleiding,
belast met het ontwikkelen van de inhoud van een opleidings- en trainingsprogramma voor het
achtervolgen en intercepteren van voertuigen. Er dient onderstreept dat de MFO-7 de nadruk
legt op het belang van eenvormigheid van de opleiding en de training inzake geweldbeheersing
en op de verplichting dat de inhoud van de programma’s en de pedagogische ondersteuning
gelijk zijn voor alle opleidingen en trainingen georganiseerd voor eenzelfde materie.
146. Op 11 augustus 2015 heeft het Pedagogisch comité een handboek getiteld
“Achtervolgen en intercepteren van voertuigen – Opleiding specialisten” goedgekeurd om als
informatiedrager te dienen bij de opleiding en de training van het personeel van de
geïntegreerde politie.
147. Tegelijkertijd heeft de Directie van de federale wegpolitie (DAH) de permanente nota
DGA/DAH 2015 1625 van 31 juli 2015 uitgebracht. Deze permanente nota heeft als
onderwerp: “Interventiekader betreffende achtervolgingen en intercepties op het prioritaire
actieterrein van de federale wegpolitie”. Een erratum bij deze permanente nota werd door DAH
uitgebracht op 22 januari 2016. Het erratum wijzigt slechts zeer gedeeltelijk de basisnota.
Slechts twee paragrafen worden gewijzigd. De eerste van deze paragrafen verwijst naar het
handboek goedgekeurd op 11 augustus 2015 en onderscheidt zich daarvan door te
verduidelijken dat de nota DAH de richtlijnen in geval van achtervolging en interceptie voor de
leden van de federale wegpolitie op hun prioritair actieterrein herneemt, alsook het operationeel
gedrag dat verwacht wordt vanwege het operationeel kader van de geïntegreerde politie. De
tweede paragraaf heeft betrekking op het vuren op voertuigen, dat ten stelligste wordt
afgeraden.
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3.6.2.

-

Tactische uitvoering volgens het handboek “Achtervolgen en intercepteren van
voertuigen – Opleiding specialisten”
Structuur

148. In zijn hoofdstuk 3 getiteld “Tactische uitvoering” snijdt het handboek vooreerst de
coördinatie en het beheer van de gebeurtenis aan door uittreksels uit de MFO-7 te hernemen.
Het handboek somt daarna verscheidene alternatieven op: 1) laten rijden, 2) achtervolgen om te
intercepteren, 3) een statisch interceptiedispositief opstellen en 4) een beroep doen op de
partners en externe middelen.
-

Laten rijden

149. Het handboek wijst erop dat wanneer er door de tussenkomende ploeg beslist wordt om
niet te achtervolgen, deze ploeg onmiddellijk de essentiële elementen van informatie (EEI)
doorgeeft aan het CIC of aan de lokale dispatching en meer bepaald de vastgestelde
gevaarsindicatoren en de redenen voor de beslissing om niet te achtervolgen.
-

Achtervolgen om te intercepteren

150. Het handboek vaardigt een reeks veiligheidsprincipes uit waaronder: 1) vermijden om
voor of naast het vluchtende voertuig te rijden of terecht te komen, 2) alle manoeuvres of acties
vermijden die men niet in de opleiding heeft geleerd of waarmee men geen ervaring heeft (het
vluchtende voertuig raken, ertegen botsen of het rammen), 3) vermijden om vuurwapens te
gebruiken vanuit het rijdende voertuig, tenzij het niet anders kan en steeds rekening houdend
met de omgeving en met de risico’s die een schot teweegbrengt.
151. Het handboek haalt tevens verschillende mogelijke acties tijdens de achtervolging aan.
Zij moeten het principe van de graduele opbouw van de acties naleven. Naast de werking van
de blauwe zwaailichten en het speciale geluidstoestel, kan het stopbevel worden herhaald door
gebaren of via het systeem van het stopteken. Volgens het handboek zijn verdere acties
afhankelijk van de mogelijkheden tot bijstand in de diepte én van het gevaar dat de vluchter op
dat moment betekent voor de andere weggebruikers en de achtervolgende ploegen. Nog steeds
volgens het handboek, wanneer het rijgedrag van de vluchtende persoon een onmiddellijk en
ernstig gevaar vormt voor de politieploegen of derden, kan er bovendien vanuit het oogpunt van
de wettige verdediging worden beslist om de vluchter zo snel mogelijk tot stilstand te brengen.
Het handboek verduidelijkt dat elke actie die op dat ogenblik met het politievoertuig wordt
ondernomen zoals het vluchtende voertuig raken, ertegen botsen of het rammen slechts
mogelijk is in de gepaste omgeving en bij aangepaste snelheden.
152. Het handboek behandelt ook de kwestie van het vuurwapengebruik tijdens de
achtervolging. Er wordt in gesteld dat een bewegend doel proberen te raken vanuit een
bewegende positie een risicovolle opgave is, zeker rekening houdend met de stressfactor die
meespeelt bij deze actie, de richtingsveranderingen die een vluchtend voertuig kan nemen, de
onvoorziene schokken die een politievoertuig maakt door de staat van het wegdek en de wind
veroorzaakt door de snelheid van de verplaatsing. Het handboek gaat uit van het principe dat de
beslissing om gebruik te maken van het vuurwapen in een poging een vluchtend voertuig af te
remmen, uiteraard steeds moet worden voorafgegaan door de evaluatie van de mogelijke
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risico’s die dit gebruik met zich meebrengt en dat deze moeten worden vergeleken met de
risico’s die de voortvluchtige betekent indien hij erin zou slagen om te ontsnappen.
153. Het handboek beschrijft uitvoerig de mogelijke gevolgen van een kogel en merkt op dat
de enige mogelijkheid om de rit van een voertuig af te remmen en dit tot stilstand te brengen is
om te proberen een of meerdere banden leeg te laten lopen. Het handboek verduidelijkt, aan de
hand van schema’s, dat de kogel moet worden geschoten op de zijkant van het wiel en niet op
de rolband, wat inhoudt dat het politievoertuig zich ter hoogte van het vluchtende voertuig
bevindt. Daarna worden de risico’s uitvoerig beschreven, waaronder uitdrukkelijk het risico dat
de afgevuurde kogel(s), nadat hij (zij) het koetswerk of een ruit van het voertuig heeft (hebben)
doorboord, rechtstreeks de bestuurder of eventuele inzittenden kan (kunnen) raken. Daarbij
komt het feit dat de baan van een bewegend voertuig waarover men plotseling de controle
verliest (bestuurder gewond of gedood) volkomen onvoorspelbaar is en ogenblikkelijk een
mogelijke bron van ongeval wordt.
154. Tot slot behandelt het handboek de verschillende manieren waarop de achtervolging kan
worden beëindigd, zoals de beslissing van de ploeg en het bevel gegeven door het CIC of de
overheid die de operationele leiding uitoefent. Tot het staken van de achtervolging kan worden
beslist op elk ogenblik zodra het gevaar dat de achtervolging inhoudt zwaarder is dan het
belang dat ze geacht wordt te verdedigen.
-

Een statisch interceptiedispositief opstellen

155. Volgens het handboek bestaat deze actie in het opwerpen van een versperring op de
vermoedelijke vluchtweg van de vluchtende persoon en impliceert ze de inzet en coördinatie
van verschillende ploegen. Ze zal altijd worden geleid door de Silver Commander of de Gold
Commander.
156. De versperring bestaat hetzij in een gecontroleerde bandenleegloopdispositief met
behulp van stopsticks54 of spijkereggen, hetzij in een volledig versperringsdispositief (road
block). Het handboek verduidelijkt dat er nooit gebruik zal worden gemaakt van
burgervoertuigen of van geïmproviseerde hindernissen om een statisch dispositief samen te
stellen of te versterken.
157. Volgens het handboek is het niet toegelaten om op een autosnelweg een statisch
interceptiedispositief op te stellen en dit omdat de weg over een grote breedte volledig moet
worden afgesloten, de gemiddelde snelheid en eventueel de dichtheid van het verkeer groter
zijn. Daarentegen zijn statische dispositieven wel mogelijk op de op- en afritten van
autosnelwegen.

54

Dit zijn lichte en gemakkelijk hanteerbare mobiele spijkereggen die worden gebruikt voor bewegende
voertuigen.
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3.6.3.

Referentiekader van de nota DGA/DAH 2015 1625 ERRATUM 1 van 22 januari 2016

158. De nota DGA/DAH beschrijft het wettelijk kader van de materie en verstrekt toelichting
bij verscheidene bronnen waaronder de MFO-7, de wet op het politieambt en het koninklijk
besluit van 1 december 1975.55
159. In de toelichting bij de artikelen 37 en 38 van de wet op het politieambt, haalt de nota
DGA/DAH de bijzondere situatie aan van het vuren op voertuigen. Ze wijst erop dat analyse
van de geweldincidenten waarbij er door politieambtenaren wordt gevuurd op voertuigen
tijdens achtervolgingen en, specifieker de pogingen die worden ondernomen om banden lek te
schieten, aantoont dat deze acties maar zeer zelden leiden tot onmiddellijke interceptie van het
vluchtende voertuig. De handeling wordt door de nota DGA/DAH sterk afgeraden en er wordt
gesteld dat ze mogelijks niet zal kunnen worden afgetoetst aan de principes van opportuniteit,
subsidiariteit en proportionaliteit zoals vervat in artikel 37 van de wet op het politieambt. De
nota haalt daarna diverse omstandigheden aan waartoe deze actie kan leiden en meer bepaald
het risico dat de bestuurder en/of passagier(s) worden geraakt. De nota DGA/DAH
verduidelijkt nog dat er slechts mag worden gevuurd naar voertuigen met personen aan boord
in de gevallen zoals bepaald in artikel 38 van de wet op het politieambt.
3.6.4.

-

Technieken voorzien door de nota DGA/DAH 2015 1625 ERRATUM 1 van
22 januari 2016
Inleiding

160. De nota DGA/DAH voorziet dat wanneer de bestuurder van het te achtervolgen
voertuig niet op eigen initiatief stopt, het politiepersoneel, mits inachtneming van hun eigen
veiligheid en de veiligheid van de andere weggebruikers, middelen kan aanwenden en
technieken gebruiken teneinde het voertuig te intercepteren. Dit enkel indien aan de
voorwaarden van proportionaliteit, subsidiariteit en opportuniteit wordt voldaan. De nota
DGA/DAH voorziet tevens dat de 3 technieken die daarna uitvoerig beschreven zijn mogelijks
in dat kader kunnen worden gebruikt. De nota preciseert evenwel niet dat het gaat om een
exhaustieve opsomming van de aanvaarde technieken. De directeur DAH bevestigt deze
aanmerking, overwegende dat er geen uniek scenario bestaat inzake achtervolging en dat elke
situatie verschillend kan zijn. Hij is inderdaad van mening dat de enige voorwaarden die
worden opgelegd aan elke actie deze zijn die hiervoor opgesomd zijn.
-

Blokvorming

161. Volgens de nota DGA/DAH gaat het erom op een bepaalde plaats de aanwezige
voertuigen te laten vertragen opdat hun aanwezigheid, verspreid over alle rijstroken, en de
tragere snelheid waaraan deze zich in blok verplaatsen, voorkomen dat het achtervolgde
voertuig zijn weg kan verder zetten.

55

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, BS 9 december 1975.

35

-

Versperring

162. Volgens de nota DGA/DAH bestaat deze interventiemethode erin een versperring op te
werpen door het plaatsen van middelen, toebehorend aan de geïntegreerde politie of een derde,
dwars over de gehele breedte van de rijbaan, de pechstrook en desgevallend een deel van de
middenberm. Indien noodzakelijk kunnen de aanwezige politieploegen gebruik maken van
voertuigen of middelen van derden om de versperring op te richten. De voertuigen die hiervoor
bij voorkeur in aanmerking komen, zijn lichte vrachtauto’s, vrachtwagens en
trekker/opleggercombinaties. Tevens kunnen spijkereggen worden uitgerold.
163. De versperring in de diepte die op 17 mei 2018 werd voorgesteld door de Bronze
Commander met trekker/opleggercombinaties stemt overeen met die interventiemethode.

-

Gidsen van een vluchtend voertuig

164. Volgens de nota DGA/DAH bestaat deze methode erin een vluchtend voertuig te
verplichten een bepaalde reisweg te volgen in de richting van een vooraf bepaalde lokalisatie
alwaar het voertuig door andere politieploegen kan worden geïntercepteerd. In de
uitvoeringsmodaliteiten staat vermeld dat: “de politieploegen kunnen een voertuig dwingen te
stoppen of een bepaalde richting te laten volgen door voor, naast of achter het voertuig te
rijden, dit met één of meerdere dienstvoertuigen. Door de snelheid en rijrichting van de
dienstvoertuigen aan te passen, kan het voertuig mogelijks tot stilstand worden gebracht”.
165. Het manoeuvre dat op 17 mei 2018 werd uitgevoerd onder leiding van de Bronze
Commander ter hoogte van de afrit nr. 14 SAMBREVILLE om er de bestelwagen te
intercepteren, stemt overeen met deze interventiemethode.
166. Het aanvankelijke manoeuvre van WYNAU 2301, dat erin bestaat om zich voor de
bestelwagen te plaatsen om die af te remmen, kan zich tevens inschrijven in deze
interventiemethode.
167. Volgens de directeur DAH zou zigzaggen voor een voertuig om dit ertoe te brengen te
stoppen kunnen worden beschouwd als een vorm van gidsen van een vluchtend voertuig. Nog
steeds volgens de directeur DAH, is het feit een dienstwapen te laten zien aan de bestuurder van
een vluchtend voertuig met de bedoeling hem te intimideren en hem ertoe te brengen te stoppen
niet goedgekeurd als techniek door DAH.
3.6.5.

Tegenstrijdigheden tussen het handboek “Achtervolgen en intercepteren van
voertuigen – Opleiding specialisten” en de nota DGA/DAH 2015 1625 ERRATUM 1

168. In het verslag betreffende het toezichtsonderzoek van het Vast Comité P met als titel
“Implementatie van de MFO-7 en het handboek ‘Achtervolgen en intercepteren van
voertuigen’”56 dat in 2017 werd gepubliceerd, werd gewezen op het bestaan van
tegenstrijdigheden tussen het handboek en de nota DGA/DAH. De opgemerkte
tegenstrijdigheden, zoals het al dan niet verbod voor een motorrijder van de federale politie om
56

Voor het gemak van de lezer zal dit document hierna het verslag betreffende het toezichtsonderzoek uit 2017
worden genoemd.
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deel te nemen aan de werkelijke achtervolging van een vluchtend voertuig, zijn belangrijk, al
was het maar voor de veiligheid van de betrokken personeelsleden. Niettemin zijn sommige
van deze tegenstrijdigheden niet significant in het kader van dit dossier, omdat, bijvoorbeeld, er
geen motorrijder met dienst was noch ingezet was tijdens de nacht van de feiten door de WPR
NAMEN en HENEGOUWEN.
169. Andere tegenstrijdigheden zijn daarentegen wel veelzeggend in het licht van de
achtervolging van 17 mei 2018. Een opmerkelijk verschil heeft betrekking op het al dan niet
opstellen van versperringen op de autosnelwegen. Dit is niet toegelaten in het handboek, terwijl
het wel is toegelaten door de nota DGA/DAH. De nota DGA/DAH laat bovendien toe dat er
gebruik wordt gemaakt van voertuigen of van voorwerpen die toebehoren aan derden om de
versperring op te werpen, waarbij zelfs de voorkeur wordt gegeven aan het gebruik van
bestelwagens, vrachtwagens of trekker/opleggercombinaties. Het handboek verduidelijkt
daarentegen dat er nooit gebruik zal worden gemaakt van burgervoertuigen of van
geïmproviseerde hindernissen om een statisch dispositief samen te stellen of te versterken.
170. Als veiligheidsprincipe hanteert het handboek het vermijden om voor of naast het
vluchtende voertuig te rijden, behalve gedeeltelijk, in geval van wapengebruik, wanneer er
moet worden geschoten op de zijkant van een band. De nota DGA/DAH gaat duidelijk in de
tegengestelde richting wanneer ze de uitvoeringsmodaliteiten om “een vluchtend voertuig te
gidsen” betreft (zie supra).
171. Met betrekking tot de uiterst delicate kwestie van het vuurwapengebruik tijdens de
achtervolging, verschillen de formuleringen gebruikt in het handboek en de nota DGA/DAH
ook (zie supra), ook al is er in beide documenten voorbehoud gemaakt bij dit gebruik.
172. In zijn verslag betreffende het toezichtsonderzoek uit 2017 heeft het Vast Comité P
aanbevolen dat wordt overgegaan tot een harmonisatie van het handboek en van de nota
DGA/DAH.
173. Volgens de huidige directeur van de federale wegpolitie heeft DAH het initiatief
genomen om overleg te plegen met de juridische dienst van de federale politie (DGR/Jur/AJO)
na de publicatie van het handboek, en dit wegens de tegenstrijdigheden die opdoken tussen de
twee documenten. Het is ingevolge dit overleg, tijdens hetwelk de juridische dienst van de
federale politie zou hebben verduidelijkt eerder te kunnen instemmen met de nota dan met het
handboek (dat nochtans ook gevalideerd was), dat het erratum bij de nota DGA/DAH
gepubliceerd was op 22 januari 2016, waarbij werd verwezen naar het handboek maar duidelijk
werd aangegeven dat de nota de richtlijnen omvatte in geval van achtervolging en interceptie
voor de leden van de federale wegpolitie op hun prioritaire actieterrein, alsook de gewenste
operationele gedragslijn voor het operationeel kader van de geïntegreerde politie.
3.6.6.

Beslissingsmatrix

174. De MFO-7 verwijst naar een beslissingsmatrix die voor situaties van achtervolgen en
intercepteren van voertuigen werd ontwikkeld en deel uitmaakt van de interventietactieken. De
MFO-7 beschrijft de beslissingsmatrix als een instrument bedoeld om de beoordeling gemaakt
door de CIC’s en het NIP af te toetsen en te steunen. Deze evaluatie heeft hoofdzakelijk
betrekking op de beslissing om de achtervolging verder te zetten of af te breken. De MFO-7
haalt op synthetische wijze diverse elementen aan die in overweging moeten worden genomen
naast de principes van wettelijkheid/subsidiariteit/proportionaliteit. Hij geeft een opsomming
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van de omgevingsfactoren (bebouwde kom, autowegen), de weersomstandigheden, de
aanwezigheid van andere weggebruikers, de risico’s voor de veiligheid van de tussenkomende
politieambtenaren en van andere burgers (snelheid, spookrijden van het vluchtende voertuig,
rijden op de pechstrook, ...). Het blijft echter verstandig om op deze basis een instrument te
ontwikkelen dat eenvoudig te raadplegen is en uniform is om de beslissingsbevoegde personen
in staat te stellen om in real time adequaat te reageren.
175. Het verslag betreffende het toezichtsonderzoek uit 2017 wees op het feit dat sommige
DirCo’s een beslissingsmatrix hadden uitgewerkt maar dat andere respondenten aangaven dat
ze geprobeerd hadden om een dergelijke matrix op te stellen maar dat ze ermee gestopt waren
wegens uiteenlopende meningen en de complexiteit van de taken. Daarenboven werd in de
overgrote meerderheid van de bevraagde politiezones geen beslissingsmatrix ontwikkeld. Het
Vast Comité P beval de geïntegreerde politie dus aan om te blijven investeren in dit instrument.
176. Er blijkt dus dat hoewel sommige CIC’s inmiddels beschikken over een
beslissingsmatrix voor de situaties van achtervolgen en intercepteren van voertuigen, dit
instrument niet algemeen verbreid is, zoals wordt aangetoond door het feit dat noch het CIC
NAMEN noch het CIC HENEGOUWEN daarover beschikte op het ogenblik van de feiten. Het
NIP beschikt er trouwens ook niet over.
177. Toen het handboek “Achtervolgen en intercepteren van voertuigen – Opleiding
specialisten” werd opgesteld, heeft het Pedagogisch comité voor de geweldbeheersing (PCP 2)
zich gebogen over de aandachtspunten en de gevaarsindicatoren die in overweging moeten
worden genomen op het ogenblik dat wordt beslist om al dan niet een achtervolging in te
zetten, hoofdzakelijk vanuit het standpunt van de politieambtenaar die op het terrein met een
dergelijke situatie wordt geconfronteerd. De resultaten van deze denkoefening zijn terug te
vinden in de hoofdstukken 1 en 2 van het handboek. Ze zouden als basis kunnen dienen voor de
opmaak van een beslissingsmatrix.
178. DRI-BIOPS meent proactief te kunnen handelen in het aan de CIC’s ter beschikking
stellen van een beslissingsmatrix zoals voorzien in de MFO-7 door er het Strategisch platform
geweldbeheersing57 bij te betrekken maar voegt eraan toe dat het een kwestie betreft die het
geheel van de geïntegreerde politie betreft. Immers, de beslissingsmatrix is bijvoorbeeld ook
van belang voor de autonome lokale dispatchings. Volgens DRI-BIOPS valt de kwestie
uiteindelijk onder de beslissing van de overheid die, in de zin van de MFO-7, hetzij de DirCo,
hetzij de korpschef is.
179. De directeur van de ANPA onderscheidt, enerzijds, de principes en modaliteiten van de
operationele leiding en coördinatie van een dynamische supralokale gebeurtenis die zijn
uitgevaardigd door vertegenwoordigers van het strategische niveau en, anderzijds, de specifieke
interventietactieken en -technieken, waaronder de beslissingsmatrix, die moet worden
ontwikkeld op initiatief van het Strategisch platform geweldbeheersing.
180. De nationale coördinator geweldbeheersing58, van zijn kant, denkt niet dat de opmaak
van de beslissingsmatrix moet vallen onder de verantwoordelijkheid van het strategisch
57

Het Strategisch platform geweldbeheersing vervangt sinds 21 juni 2016 het Pedagogisch comité voor de
geweldbeheersing.
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De omzendbrief GPI 81 betreffende het algemene referentiekader van ‘Bijzondere Bijstand’ in de lokale politie
handelt over de nationale opleidingscoördinator en over een geïntegreerd strategisch platform. In 2016 heeft het
coördinatiecomité GPI beslist om de twee platformen (GPI 48 en 81) samen te voegen en om de functie van
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platform. Hij is daarenboven van mening dat de interventietactieken moeilijk op schrift kunnen
worden gesteld.
181. Een bedenking die werd geformuleerd door de DirCo HENEGOUWEN toen de
beslissingsmatrix ter sprake werd gebracht, is een beangstigende gedachte. Volgens hem zal de
strikte toepassing van een beslissingsmatrix of van een fiche waarin de beoordelingscriteria
opgenomen zijn die opgesomd zijn in de MFO-7 (met name de omgevingsfactoren, de
weersomstandigheden, de aanwezigheid van andere weggebruikers, de risico’s voor de
veiligheid van de tussenkomende politieambtenaren en van andere burgers) voor gevolg hebben
dat er bijna altijd beslist zal worden om de achtervolging af te breken, in tegenstelling tot een
waarneembare tendens op het niveau Bronze Commander om die te willen verder zetten.
182. De DirCo NAMEN wijst er terecht op dat het jammer zou zijn dat elke dispatching zijn
eigen initiatief zou moeten opstarten, met het risico dat, naast een gebrek aan efficiëntie, men
komt tot verschillende benaderingen al naargelang de provincies of zelfs al naargelang de
politiezones georganiseerd in autonome dispatching.
3.6.7.

Reactieschema

183. Wanneer de “reflexfase” een eerste keer wordt aangehaald, zinspeelt de MFO-7 kort op
een ander instrument dat het nemen van cruciale beslissingen in deze aanvangsfase kan
vergemakkelijken. Het gaat om een duidelijk “reactieschema” dat voorafgaandelijk dient te
worden uitgewerkt naar analogie van het beheer van noodsituaties.
184. Net zoals de beslissingsmatrix, is dit instrument niet algemeen verbreid in de CIC’s.
Noch het CIC HENEGOUWEN noch het CIC NAMEN beschikte erover op het ogenblik van
de feiten. In de loop van de maand juli 2018, na zijn ontmoeting met de Dienst Enquêtes P,
heeft de DirCo NAMEN een reactieschema meegedeeld dat werd uitgewerkt binnen het CIC
NAMEN en dat voortaan ter beschikking is van de SupCo’s en van de operators.
185. In het toezichtsonderzoek getiteld “Implementatie van de MFO-7 en het handboek
‘Achtervolgen en intercepteren van voertuigen’” beval het Vast Comité P de geïntegreerde
politie aan om te blijven investeren in dit instrument.
3.7.

Profiel van de supervisors-coördinatoren

186. Het functieprofiel van de SupCo’s werd herschreven in 2017 door een werkgroep
samengesteld uit vertegenwoordigers van de DirCo’s (directeurs SICAD N en F) en een
vertegenwoordiger van DRI-BIOPS en definieert de rollen en finaliteiten die worden verwacht
voor de uitoefening van de functie. Voor elke rol en finaliteit zijn voorbeelden van taken
opgelijst. Zo stemt met de rol “Actor in operationele ondersteuning” (vrije vert.) de finaliteit
“Uitoefenen van ondersteunende opdrachten met behulp van specifieke kennis, middelen en/of
technieken om aan de klanten een operationele meerwaarde te bieden in de uitoefening van hun
nationale coördinator geweldbeheersing te creëren. Deze functie is niet opgenomen in een wettelijke bepaling. Het
komt aan het platform geweldbeheersing toe om de inhoud uit te werken van het opleidings- en
trainingsprogramma voor het achtervolgen en intercepteren van voertuigen. Dit platform wordt gecoördineerd door
de nationale coördinator geweldbeheersing.
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eigen opdrachten” (vrije vert.) overeen en behoort tot de taken: “Instaan voor de supralokale
coördinatie tijdens gebeurtenissen en/of rampen. In voorkomend geval de operationele leiding
in de reflexfase op zich nemen” (vrije vert.).
Dit nieuwe functieprofiel wordt nog altijd besproken en is nog niet gevalideerd in het hoger
overlegcomité. Het werd bijgevolg niet gebruikt in de functiebeschrijving voor de vacature van
SupCo bij het CIC NAMEN noch bij het CIC OOST-VLAANDEREN in de mobiliteitscyclus
03-2018. De taak “Instaan voor de supralokale coördinatie tijdens gebeurtenissen en/of
rampen” (vrije vert.) staat er uitdrukkelijk in vermeld. De doorslaggevende zin “In
voorkomend geval de operationele leiding in de reflexfase op zich nemen” (vrije vert.) wordt er
dus niet in vermeld.
187. Wat de gewenste en/of vereiste kennis betreft, moeten de SupCo’s niet
noodzakelijkerwijs houder zijn van de verschillende brevetten die overeenstemmen met hun
profielen alvorens ze in dienst treden. Het komt hun hiërarchie toe om samen met hen te
bepalen welke opleidingen er moeten worden gevolgd om de functie correct uit te oefenen.
188. DRI-BIOPS raamt de tijd die een personeelslid nodig heeft om alle nuttige opleidingen
te volgen op ongeveer twee jaar, rekening houdend met de werking in shifts 24/7.
3.8.

Opleiding

3.8.1.

Rol van het Strategisch platform geweldbeheersing en van de Technische comités

189. Het Strategisch platform geweldbeheersing vervangt het Pedagogisch comité voor
geweldbeheersing sinds 2016. Afhankelijk van de behoeften van het moment verleent dit
platform machtiging aan de werkgroepen gelast om een bijzondere problematiek te
onderzoeken. De werkgroepen zijn hoofdzakelijk samengesteld uit specialisten
geweldbeheersing en onderzoeken vooral interventietechnieken. Daarnaast werden, sinds een
jaar, Technische comités opgericht per thema, waaronder het thema geweldbeheersing. Ze zijn
samengesteld uit aanspreekpunten van de verschillende politiescholen en hebben als
doelstelling zich te vergewissen van de coherentie van de opleidingen en van hun haalbaarheid
rekening houdend met de capaciteiten van de politiescholen. De MFO-7 vestigt meer de
aandacht op interventietactieken dan op interventietechnieken. Thans is geen enkele structuur
specifiek belast met het luik “interventietactieken” aangehaald in de MFO-7 die stelt dat: “Het
‘Pedagogisch Comité voor geweldbeheersing’ (PCP 2), onder de verantwoordelijkheid van de
Directeur van de Opleiding, is belast met het ontwikkelen van de inhoud van een opleidings- en
trainingsprogramma voor het achtervolgen en intercepteren van voertuigen. Deze specifieke
interventietactieken (PITIP) dienen verplichtend geïntegreerd te worden in zowel de basis- en
voortgezette opleiding als in de jaarlijkse trainingsprogramma’s”.
190. Volgens de Directeur van de ANPA zou het Strategisch platform geweldbeheersing dus
een werkgroep moeten oprichten die gelast is dit opleidingsprogramma te ontwikkelen, onder
de verantwoordelijkheid van de Directeur van het personeel (DRP) die de taken heeft
overgenomen van de Directeur van de opleiding. Tevens volgens de Directeur van de ANPA, is
er geen enkele instantie die op nationaal vlak de training geweldbeheersing regelt. Daarenboven
zijn er tussen de politiescholen verschillen in de wijze waarop geweldbeheersing wordt
onderwezen. Een studie in dit verband is aan de gang op vraag van de Directeur-generaal van
het middelenbeheer en de informatie (DGR). Ze is gebaseerd op een analyse van de
cursusfiches van de scholen (clusters).
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191. De nationale coördinator geweldbeheersing is van mening dat hoewel er geen specifiek
programma is ontwikkeld op nationaal vlak met betrekking tot het achtervolgen en
intercepteren van voertuigen, sommige thema’s niettemin worden onderwezen aan elke
politieambtenaar, met name: 1) de wettelijke gronden voor het aanwenden van dwang, 2) de
technieken om personen en voertuigen te controleren, 3) de interventietechnieken ten aanzien
van een weerspannige persoon in een voertuig en 4) de inplaatsstelling van een wegversperring,
waarbij nog technieken specifiek voor de WPR komen. Wat volgens hem niet voldoende
onderwezen wordt, is de integratie van al die thema’s door specifieke PITIP-oefeningen.
192. De nationale coördinator geweldbeheersing vindt het essentieel om erop te wijzen dat
de tactieken trainingen vereisen die de realistische toepassing van de onderwezen technieken
mogelijk maken door de intervenanten in staat te stellen om zich aan te passen aan de nieuwe
situatie. Hij meent dat er niet zozeer een opleidingsprogramma nodig is maar eerder een nieuwe
pedagogische oriëntatie gebaseerd op de vaardigheden van de intervenanten en van de
leidinggevenden om zich aan te passen aan de omstandigheden waarmee ze geconfronteerd
worden.
193. Het verslag betreffende het toezichtsonderzoek uit 2017 vestigde al de aandacht op het
feit dat er zo goed als geen uitvoering was gegeven aan de bepaling van het punt 6.2. van de
MFO-7 dat het Strategisch platform geweldbeheersing belast met het ontwikkelen van de
inhoud van een opleidings- en trainingsprogramma voor het achtervolgen en intercepteren van
voertuigen. Op basis van de antwoorden op de vraag gesteld aan alle politiescholen of de
onderrichtingen en de principes van de MFO-7 en van het handboek aan bod kwamen in een of
andere opleiding of training, wees het verslag betreffende het toezichtsonderzoek van het Vast
Comité P erop dat een derde van de scholen deze onderrichtingen en principes aanbood in een
vorming voor specialisten geweldbeheersing in het kader van de GPI 48 en dat twee derde van
de politiescholen deze principes reeds onderrichtte in de basisopleiding van de aspirantinspecteurs van politie en de aspirant-hoofdinspecteurs van politie. Drie scholen boden deze
opleiding aan zowel in de basisopleiding als in de voortgezette vorming. In een aantal
politiescholen was geen enkele opleiding of vorming in dat kader voorzien. Het Vast Comité P
stelde tevens in 2017 vast dat er inzake de basisopleiding geen enkele uniformiteit bestond.
194. Het Vast Comité P beval in 2017 aan de nationale coördinator geweldbeheersing aan
om dringend uitvoering te geven aan het punt 6.2. van de MFO-7. Het Vast Comité P was van
mening dat de verspreiding van opleidingsinformatie en de concretisering van het
opleidingstraject ontoereikend waren geweest en dat er de nodige lessen uit moesten worden
getrokken om in de toekomst vergelijkbare situaties te vermijden.
3.8.2.

MFO-7

195. Het verslag betreffende het toezichtsonderzoek uit 2017 wees erop dat de implementatie
van de MFO-7 op het niveau van de SICAD’s niet werd voorafgegaan door of vergezeld van
federale richtlijnen noch een ‘unieke’ opleidingsmodule specifiek gewijd aan deze
problematiek om de aanpak en de technieken nog meer eenvormig te maken. Er werden wel
talrijke en gevarieerde initiatieven genomen om de SupCo’s, dispatchers, … en de partners op
te leiden. Volgens de respondenten van het toezichtsonderzoek boden zij echter niet de
zekerheid dat allen de nuttige kennis hadden verworven. Er werd vastgesteld dat geregelde
trainingen nodig bleven.
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3.8.3.

Handboek “Achtervolgen en intercepteren van voertuigen”

196. Het handboek “Achtervolgen en intercepteren van voertuigen” is enkel bestemd voor de
specialisten geweldbeheersing. Het enige initiatief dat werd genomen om het te verspreiden,
bestond erin het op PORTAL te plaatsen op 11 augustus 2015, in een moeilijk te vinden folder
(politietechnieken/geweldbeheersing/interventietactieken (PITIP)/basistactieken/handboeken)
waarin geen enkel document meer geregistreerd was sinds 201059.
197. In het verslag betreffende het toezichtsonderzoek uit 2017 wordt erop gewezen dat de
respondenten heel wat kritiek hebben geuit in verband met de verspreiding van het handboek,
meer bepaald met betrekking tot het feit dat noch de leidinggevenden noch hun specialisten
geweldbeheersing waren ingelicht over het bestaan van dit handboek, dat de tijd tussen het
verspreiden van het handboek en de noodzakelijke voortgezette opleiding van de specialisten
geweldbeheersing te lang was of nog dat er geen specifieke vorming of training was voorzien
voor de leidinggevenden.
198. Het onderzoeksverslag wees er nog op dat bijna de helft van de politiezones de
interceptie- en interventietechnieken vervat in het handboek niet kende en dat de meeste
respondenten erop wezen dat hun medewerkers daarover niet of onvoldoende geïnformeerd
waren.
199. In het verlengde van deze vaststellingen heeft het Vast Comité P de aanbeveling
geformuleerd dat de nationale coördinator geweldbeheersing dringend uitvoering diende te
geven aan het punt van de MFO-7 dat het Strategisch platform geweldbeheersing gelast de
inhoud te ontwikkelen van een opleidings- en trainingsprogramma voor het achtervolgen en
intercepteren van voertuigen. Het Vast Comité P voegde eraan toe dat de verspreiding van
opleidingsinformatie en de concretisering van het opleidingstraject ontoereikend waren geweest
en dat er de nodige lessen uit moesten worden getrokken om in de toekomst vergelijkbare
situaties te vermijden.
200. Het voornoemde onderzoeksverslag heeft als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg
gehad dat diverse diensten en eenheden kennis hebben gekregen van het bestaan van het
handboek.
201. De inhoud van het handboek wordt geacht door de specialisten geweldbeheersing
meegedeeld te zijn aan de personeelsleden naar aanleiding van trainingen GPI 48, volgens de
normen uitgevaardigd door deze omzendbrief. De training van de leden van het basis-, middenen officierenkader die een operationele functie uitoefenen omvat minstens vijf sessies waarvan
er één gewijd is aan de evaluatie, op geregelde tijdstippen gespreid over een referentieperiode
van twaalf maanden. Een trainingssessie telt, per persoon, minstens vier lesperiodes. De
evaluatiesessie, van haar kant, is beperkt tot de tijd die nodig is voor haar afwikkeling. De
training van de leden van het operationeel kader die geen operationele functie uitoefenen, en
die nog in het bezit zijn van hun dienstwapen, telt minstens één sessie per jaar na afloop
waarvan een certificaat wordt afgeleverd.
202. De training GPI 48 is onderverdeeld in vier domeinen: 1) de wetgeving, de deontologie
en de psychosociale vaardigheden, 2) de fysieke vaardigheden inzake dwang zonder
vuurwapen, 3) de fysieke vaardigheden inzake dwang met vuurwapen en 4) de politionele
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Het handboek werd zeer onlangs van de PORTAL verwijderd (zie infra punt 3.13.).
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interventietactieken. Het is voornamelijk in het eerste en vierde domein dat de inhoud van het
handboek aan bod zou moeten komen.
203. De inhoud van deze trainingen en/of de opleidingsdoelstellingen is vastgelegd door de
bevoegde overheid met medewerking van de trainingsverantwoordelijken. Voor de toepassing
van de GPI 48 dient onder “bevoegde overheid” te worden verstaan:
- wat de lokale politie betreft, de korpschef of de overheid die hij aanwijst;
- wat de federale politie betreft, de commissaris-generaal, de directeurs-generaal of de
overheid die zij aanwijzen.
204. Het ware verstandig geweest dat de bevoegde overheden persoonlijk waren ingelicht
over het bestaan en over de inhoud van het handboek.
205. Een ander beletsel voor een goede kennis van de inhoud van het handboek
“Achtervolgen en intercepteren van voertuigen” heeft rechtstreeks betrekking op de leden van
het CIC (SupCo en operators). Zij worden doorgaans beschouwd als leden van het operationeel
kader die geen operationele functie uitoefenen wanneer het gaat om het bepalen van het aantal
trainingssessies GPI 48 waaraan ze onderworpen zijn. Wanneer ze slechts één sessie per jaar
bijwonen, die meestal alleen maar gewijd is aan het hanteren van hun dienstwapen en aan het
vuren, is het op zijn minst onwaarschijnlijk dat de inhoud van dit handboek hen wordt
onderwezen60. De leden van het CIC en meer in het bijzonder de SupCo’s volgen de trainingen
inzake interventietactieken en -technieken (ITT) niet, terwijl ze als Silver Commander wellicht
beslissende operationele beslissingen moeten nemen in de loop van de reflexfase, gaande tot
het beslissen om een achtervolging af te breken. Deze bedenking kan ook opgaan voor de leden
van de autonome lokale dispatchings van de politiezones.
206. De DirCo NAMEN betreurt dat er geen specifieke opleidingen bestaan voor de SupCo’s
inzake interventietactieken, terwijl de MFO-7 verwijst naar de notie van specifieke
interventietechnieken die geïntegreerd moeten worden zowel in de basisopleiding als in de
jaarlijkse trainingsprogramma’s. Hij formuleert tevens de opmerking dat het handboek
duidelijk gericht is naar het uitvoeringsniveau.
3.8.4.

Nota DGA/DAH 2015 1625 ERRATUM 1 van 22 januari 2016

207. In tegenstelling tot het hierboven vermelde handboek kon naar aanleiding van
ontmoetingen met personeelsleden van de federale wegpolitie tijdens samengestelde panels bij
de WPR NAMEN en bij de WPR HENEGOUWEN worden opgemerkt dat zowel het bestaan
als de inhoud van de nota DGA/DAH hen gekend waren.
208. Deze kennis wordt verklaard door het feit dat zij, als nota uitgaande van DAH, in het
bijzonder werd aangehaald en becommentarieerd tijdens interne informatie- of
opleidingssessies op het niveau van de eenheden WPR. De MFO-7 werd tevens aangehaald
tijdens die sessies.
209. DAH heeft enkele jaren geleden een netwerk GPI 48@DAH opgericht dat samengesteld
is uit coördinatoren GPI 48 per provincie met de bedoeling er de opleidingen en trainingen
inzake geweldbeheersing te stimuleren. De coördinatoren wonen overlegvergaderingen bij. Er
60

Op het niveau van het CIC NAMEN werd evenwel het initiatief genomen om het handboek per e-mail te sturen
aan elke operator.
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werd hen een didactische cd-rom ter beschikking gesteld die instrumenten bevat om de inhoud
van de nota DGA/DAH te onderrichten alsook een Powerpointpresentatie over de MFO-7.
Tijdens een vergadering van de diensthoofden WPR georganiseerd in juni 2018 is, volgens de
Directeur DAH, gebleken dat de materie nog altijd niet geïmplementeerd was in alle eenheden
zoals dat uitdrukkelijk gevraagd was tijdens een vergadering van het netwerk GPI 48@DAH in
maart 2016. De diensthoofden werden geresponsabiliseerd en de leiding DAH heeft beslist om
hen de inhoud van de didactische cd-rom over te maken. De diensthoofden zijn ertoe gehouden
zich ervan te vergewissen dat zijn inhoud verspreid wordt onder de personeelsleden. Daarnaast
werd aan de diensthoofden gevraagd om in de toekomst aan de nieuwe personeelsleden de
belangrijke richtlijnen uitgaande van de leiding DAH mee te delen. De materie van de MFO-7
alsook van de nota DGA/DAH maken duidelijk deel uit van deze belangrijke richtlijnen.
210. Het verslag betreffende het toezichtsonderzoek uit 2017 is echter tot het besluit
gekomen dat de nota DGA/DAH weinig of niet gekend was door de politiezones (die bevraagd
werden in het toezichtsonderzoek). DAH verdedigt zich tegen deze conclusie door erop te
wijzen dat die nota gestuurd was aan de DirCo’s en aan de Vaste Commissie van de lokale
politie (VCLP) in kopie, waarbij zij ermee belast werden die nota te verspreiden onder de
politiezones.
3.8.5.

Deelname van de personeelsleden WPR HENEGOUWEN aan de trainingssessies
GPI 48

211. Op basis van globale gegevens uit het jaar 2017, die werden geanonimiseerd en
meegedeeld door de WPR HENEGOUWEN, blijkt dat op een bestand van 49 personeelsleden
(waarbij het personeel dat langdurig onbeschikbaar is, hoofdzakelijk wegens
arbeidsongeschiktheid of opleidingen, niet in aanmerking werd genomen) de helft 20 of meer
trainingsperiodes heeft gevolgd. Bijna 20% van het personeelsbestand heeft tussen 15 en 20
trainingsperiodes gevolgd. Bijna 20% van het personeelsbestand heeft tussen 10 en 15
trainingsperiodes gevolgd en 10% van het personeelsbestand minder dan 10 trainingsperiodes61.
Wat de domeinen betreft die aan bod komen tijdens deze trainingen, gaat het voornamelijk om
fysieke vaardigheden dwang met vuurwapen.
212. Wat het lid van de ploeg WYNAU 2301 dat zijn wapen gebruikt heeft op 17 mei 2018
betreft, hij had in de loop van het jaar 2017 vijf trainingssessies gevolgd waaronder één gewijd
aan de evaluatie, met een totaal van 18 periodes.
3.9.

Organisatie van bijkomende oefeningen

213. De MFO-7 beveelt de organisatie van bijkomende oefeningen op lokaal, provinciaal en
zelfs nationaal vlak aan als bepalende succesfactor voor de implementatie van de principes die
vervat zijn in de omzendbrief.
214. De verschillende ontmoete gesprekspartners, en meer bepaald de DirCo’s NAMEN en
HENEGOUWEN, hebben geen weet van recente oefeningen met betrekking tot de
61

De training van de leden van het basis-, midden- en officierenkader die een operationele functie uitoefenen telt
minstens vijf sessies waarvan er één gewijd is aan de evaluatie, op geregelde tijdstippen verspreid over een
referentieperiode
van
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door
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bevoegde
overheid.
Een trainingssessie telt, per persoon, minstens vier lesperiodes. De evaluatiesessie, van haar kant, is beperkt tot de
tijd die nodig is voor haar afwikkeling (uittreksel uit de GPI 48).
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implementatie van de MFO-7. Verscheidene redenen worden aangehaald om de afwezigheid
van bijkomende oefeningen te verklaren, meer bepaald het feit dat: 1) de implementatie van de
richtlijn voltooid is, 2) de CIC’s voortaan geregeld geconfronteerd worden met situaties waarbij
de MFO-7 concreet geïmplementeerd moet worden en waarover daarna een debriefing moet
worden gehouden, 3) de kwantitatief zeer belangrijke dagelijkse activiteit van het CIC
HENEGOUWEN het moeilijk maakt om oefeningen te organiseren die dit soort van reactie
impliceren, 4) de oefeningen dus beperkt zijn tot de domeinen waarin ze opgelegd zijn zoals
inzake noodplanning, 5) de organisatie van oefeningen op het vlak van beheer van dynamische
gebeurtenissen ingewikkeld is en 6) het nabootsen van de werkelijkheid in situaties van
achtervolging te gevaarlijk zou zijn. De DirCo HENEGOUWEN benadrukt echter dat een
tabletop waarin wordt herinnerd aan de werking van de machines en de toepassingen
beschikbaar op het CIC werd georganiseerd met manipulaties tijdens opleidingen over de
MFO-7.
215. Het verslag betreffende het toezichtsonderzoek 2017 beval aan om meer oefeningen te
organiseren. Het Vast Comité P sloot zich aan bij de diverse respondenten die aangaven dat de
DirCo’s initiatieven in deze optiek konden nemen, waarbij de eruit te trekken lessen aanleiding
konden geven tot aanpassingen op het vlak van het commando, de radiocommunicaties of de
coördinatie van de operaties.
3.10.

Gebrek aan registratie van radio- en telefoongesprekken door het CIC
HENEGOUWEN

216. Het CIC HENEGOUWEN kan geen registraties voorleggen van de inkomende en
uitgaande radio- en telefoongesprekken op 17 mei 2018.
217. De registraties van de gespreksgroepen die open zijn op de werkstations “workstation”
(WKS) van de CIC’s gebeuren in principe automatisch, zonder tussenkomst van de CICoperatoren, door het registratiesysteem “VERINT” dat dient te worden ontwikkeld en
onderhouden door ASTRID. Er dient onderstreept dat DRI geregeld defecten opmerkt in dit
registratiesysteem opgelegd door ASTRID en dat de CIC’s niet beschikken over een systeem
voor de monitoring van VERINT.
218. Op 9 mei 2018 werd een defect in de registratie van de radiocommunicaties in de
periode van 1 tot en met 9 mei 2018 vastgesteld op een werktafel op het ogenblik waarop een
operator een gesprek had willen herbeluisteren. Er werd een “troubleticket” aangemaakt en
onmiddellijk door de lokale IT-manager CAD van het CIC (locman) gestuurd aan DRI, aan
ASTRID Service Center (ASC) alsook aan de directeur CIC HENEGOUWEN. De aandacht
van het ASC had tevens kunnen worden gewekt door de monitoring van de toepassingen van
het CAD waarover het beschikt. Er blijkt dat een alarm inderdaad wees op een abnormale
werking van de recording, maar dat, aangezien het verkeerdelijk als een minder belangrijk
incident bestempeld was door het systeem, dit alarm niet waarneembaar was door het ASC62.
Op het einde van de dag heeft het ASC de werktafel opnieuw opgestart en per e-mail aan de
locman gevraagd om de recording te testen. Deze vraag kwam terecht op een mailbox die
meldde dat de locman63 met verlof was en die vroeg om de boodschap door te sturen naar de
mailbox van de directeur CIC, wat het ASC niet heeft gedaan. Bij gebrek aan reactie in de ene
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Terwijl in de dienstencatalogus van ASTRID, de dienst recording vermeld wordt als kritisch en er, zoals voor
alle kritische diensten en functionaliteiten, een oplossingstermijn van minder dan 7 uur voor geldt.
63

17 mei 2018 was de laatste werkdag van de locman voor een verlofperiode.
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of de andere richting, hebben de verschillende betrokken partijen ten onrechte verondersteld dat
de recording hersteld was.
219. Een analyse a posteriori heeft aan het licht gebracht dat de registratie van de
radiocommunicaties beginnen te verslechteren was op 29 april 2018 en dat er geen enkele
registratie meer was geweest tussen 15 en 22 mei 2018.
3.11.

Nazicht in de databanken

220. Er werd een logging gemaakt van de controles die op 17 mei 2018 tijdens het verloop
van de achtervolging werden verricht in verschillende toepassingen (RRN, DIV, ANG).
221. Er blijkt dat het CIC NAMEN de kentekenplaat van de bestelwagen in DIV en in ANG
Controle64 heeft nagetrokken om 01.2265 uur. Het CIC NAMEN heeft op datzelfde ogenblik
tevens de identiteit van de houder van de kentekenplaat nagetrokken in het RRN, dan in ANG
Raadpleging. Deze opzoekingen zijn het gevolg van de vraag om controle geformuleerd door
PIERROT 50166.
222. Om 01.59 uur heeft het CIC HENEGOUWEN de kentekenplaat van de bestelwagen
gecontroleerd in DIV en de identiteit van de houder van de kentekenplaat in ANG Raadpleging.
Het is waarschijnlijk dat deze verificaties werden verricht op het ogenblik dat het CIC van de
‘Direction départementale de la Sécurité publique du département du Nord’ werd gecontacteerd
op de gespreksgroep “CO B-F 1”. Immers, om 02.00 uur, gaat de dispatching van de
politiezone WESTKUST (PZ 5461) die ook toegang heeft tot de gespreksgroep “CO B-F 1”
ook over tot verificaties in DIV en in het RRN betreffende diezelfde entiteiten. Het CPDS zal
op zijn beurt overgaan tot verificaties vanaf 02.03 uur.
223. Er blijkt dat op de datum van de feiten de kentekenplaat van de bestelwagen niet
geseind was en niet gekend was in de ANG.
3.12.

Gebrek aan informatie met betrekking tot de aanwezigheid van een baken

224. Uit de registraties van de gesprekken van het CIC NAMEN en uit de verhoren die
voorkomen in het gerechtelijk dossier blijkt dat in de loop van de achtervolging geen informatie
betreffende het bestaan van een baken op de bestelwagen werd meegedeeld aan de ploegen op
het terrein.
225. Nochtans blijkt dat er wel degelijk een Frans baken geplaatst was op de bestelwagen. Er
blijkt dat de FGP OOST-VLAANDEREN/DENDERMONDE hierover al ingelicht was op het
ogenblik waarop de feiten van 17 mei 2018 zich voordeden. De analyse van dit precieze punt
blijft thans ondergeschikt aan de uitvoering van gerechtelijke opdrachten.

64
65
66

Met inbegrip van een automatische controle in de SCHENGEN-databanken.
Een klein tijdsverschil wordt opgemerkt tussen de klokken van het CAD en van de politionele databanken.

De ANG Controle is inderdaad de eerste toepassing die gebruikt moet worden in geval van controle op het
terrein, in het bijzonder wanneer het te controleren voorwerp of de te controleren persoon tegenover de
tussenkomende politieambtenaren staat. De ANG Raadpleging stemt overeen met een opsporingsfinaliteit, die in
casu gerechtvaardigd kan worden door de verdachte omstandigheden van tijd en plaats.
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3.13.
-

Maatregelen genomen ingevolge de gebeurtenissen van 17 mei 2018
Organisatie van operationele debriefings

226. Er werden verscheidene operationele debriefings gehouden tussen 22 mei 2018 en
6 juni 2018. Meer in het bijzonder, heeft DAH snel een operationele debriefing georganiseerd
over de feiten, waaraan onder meer hebben deelgenomen: de Directeur DAH, een
vertegenwoordiger van DRI-BIOPS, een vertegenwoordiger van de DirCo HENEGOUWEN,
een vertegenwoordiger van het SICAD NAMEN, het diensthoofd van de WPR NAMEN, het
diensthoofd van de WPR HENEGOUWEN, de betrokken CIC-operatoren en de tussenkomende
politieambtenaren zowel van de federale politie als van de lokale politie waaronder de Bronze
Commander. Deze debriefing heeft aanleiding gegeven tot de opmaak van een gedetailleerd
verslag waarin de volgende uit te voeren acties (TO DO) voorkomen:


“Een oplossing vinden om optimaal te communiceren tussen ploegen van 2
verschillende provincies”. (vrije vert.)



“De opleiding van de CIC-operatoren bevorderen voor weinig gebruikte
toepassingen maar ook de opleiding voor de collega’s op het terrein om de
mogelijkheden die ter beschikking zijn op de radio’s te optimaliseren (daarbij
rekening houdend met het feit dat er verschillende radio’s bestaan in verschillende
voertuigen)”. (vrije vert.)

De gebeurtenissen werden tevens aangesneden tijdens het hoger overlegcomité van
20 juni 2018.
-

Analyse van de tegenstrijdigheden tussen het handboek en de nota DGA/DAH

227. De problematiek van de tegenstrijdigheid tussen het handboek en de nota DGA/DAH
werd aangekaart tijdens de vergadering van het directiecomité van de federale politie in de
maand juni 2018, ten gevolge waarvan het kabinet van de Commissaris-generaal zich heeft
gewend tot de Directeur-generaal van de bestuurlijke politie (DGA) alsook tot de Directeurgeneraal van het middelenbeheer en de informatie (DGR) om een overleg voor te stellen tussen
de ANPA en DAH in aanwezigheid van de juridische dienst van de federale politie
(DGR/Jur/AJO). De Directeur-generaal van de bestuurlijke politie heeft daarna de nationale
coördinator geweldbeheersing gelast een analyse te maken van het handboek en de nota
DGA/DAH en een voorstel te doen in overleg met DAH om het geheel coherent te maken. De
nationale coördinator geweldbeheersing heeft sindsdien op exhaustieve wijze de verschillen
tussen de twee documenten opgelijst. Zeer onlangs werd het handboek van PORTAL gehaald
op bevel van de CG gedurende de tijd om over te gaan tot zijn wijziging die voor de zeer nabije
toekomst aangekondigd is.
-

In herinnering brengen van de bevoegdheden van de SupCo – Silver Commander
bepaald door de MFO-7

228. De Directeur CIC HENEGOUWEN heeft aan de SupCo’s van zijn dienst een e-mail
gestuurd waarin hij de opleiding die hen werd gegeven in het kader van de MFO-7 in
herinnering brengt, en meer in het bijzonder de operationele leiding toegekend aan de Silver
Commander alsook de rol van netoverste van de SupCo.
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-

Beslissingsmatrix

229. De DirCo HENEGOUWEN deelt mee dat er een fiche aangemaakt gaat worden. Ze zal
de toepassing zijn van de MFO-7.
230. De DirCo NAMEN overweegt om gebruik te maken van de aan gang zijnde rekrutering
van een nieuwe SupCo om hem te vragen om een beslissingsmatrix te ontwikkelen, hoewel hij
overtuigd is van de moeilijkheid van deze opdracht.
-

Reactieschema

231. Het CIC NAMEN heeft het initiatief genomen om een reactieschema te ontwikkelen dat
voortaan ter beschikking staat van zijn SupCo’s en operatoren.
-

Verspreiding van een richtlijn DAH betreffende de stopsticks

232. In de loop van de maand juni 2018 heeft de Directeur DAH ter onmiddellijke uitvoering
een richtlijn verspreid waarin in herinnering wordt gebracht welke uitrusting verplicht moet
worden meegenomen in de voertuigen WPR. Hij legt erin de nadruk op de aanwezigheid van
een stopstick in elk voertuig maar wijst er nogmaals op dat deze niet mag worden gegooid
vanuit een rijdend voertuig.
-

Memofiche in herinnering brengen van de radioprocedure

233. De leiding van DAH gaat met medewerking van DRI-BIOPS een memofiche opstellen
die gericht is aan alle WPR-leden om hen te herinneren aan de radioprocedure.
-

Procedure in plaats gesteld door het CIC HENEGOUWEN bij gebrek aan monitoring
van de radioverbindingen

234. Het CIC HENEGOUWEN heeft een interne procedure in plaats gesteld om het gebrek
op zijn niveau aan monitoring van de registraties van de radioverbindingen te ondervangen. De
SupCo is gelast dagelijks het aantal registraties verricht door VERINT na te gaan. Een groot
aantal registraties wijst erop dat de toepassing functioneert. Deze procedure kan echter niet
garanderen dat alle uitgewisselde communicaties geregistreerd werden.
-

Schrijven van de Directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de
federale politie (DGR) aan de Directeur-generaal van ASTRID

235. De DGR heeft aan de Directeur-generaal van ASTRID een schrijven gericht op datum
van 4 juni 2018, om hem meer bepaald te wijzen op het kritieke karakter van de registraties
alsook de verplichtingen van ASTRID in dit opzicht. Er blijkt dat ingevolge dit schrijven een
dialoog werd opgestart tussen ASTRID en de federale politie om het vereiste niveau inzake
eisen en betrouwbaarheid te bereiken.
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-

Publicatie van een nieuwe dienstnota met betrekking tot de actie van het Nationaal
invalspunt (NIP)

236. Het gaat om de nota CG-4552-2018 van 9 juli 2018 die van kracht is geworden op
1 september 2018.
-

Voorbereiding van een nieuwe onderrichting van de CG met betrekking tot de
commandostructuren en tot het nationaal politiealarm

237. Op het directiecomité van 9 juli 2018 en op de vergadering CG-DirCo van
5 september 2018 werd beslist om aan de SupCo LEUVEN de opdracht toe te vertrouwen om
een nieuwe instructie voor te bereiden die erop gericht is om de commandostructuren
duidelijker te maken alsook de acties die moeten worden uitgevoerd in het kader van het
nationaal politiealarm. Deze instructie zal een uniforme nationale beslissingsmatrix opleggen.
238. De CG staat borg voor de organisatie van de nodige oefeningen na de realisatie van
deze nieuwe instructie.
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4.
4.1.

CONCLUSIES
Met betrekking tot het verloop van de achtervolging

239. Het is wegens de verdenking van een “cargodiefstal” dat een ploeg CPS van de WPR
NAMEN het initiatief neemt om een bestelwagen, met reproductiekentekenplaten en
geparkeerd tussen twee vrachtwagens op de autosnelwegparking van HULPLANCHE, te
controleren. Uit nazicht in de politionele databanken blijkt dat deze bestelwagen niet geseind is.
Gezien de antecedenten van de houder van de reproductiekentekenplaat, wordt er niettemin
versterking gevraagd en verkregen teneinde over te gaan tot een controle van het voertuig.
240. Een hoofdinspecteur van de WPR NAMEN die deel uitmaakt van een ploeg die
versterking levert, neemt vanaf dat ogenblik de leiding over de operaties op het terrein.
241. Aangezien de bestelwagen intussen weer vertrokken was, wordt een poging tot
interceptie ondernomen ter hoogte van de afrit SAMBREVILLE, net voor de provinciegrens
met HENEGOUWEN. Deze poging tot interceptie mislukt, aangezien de bestuurder van de
bestelwagen er zich plotseling aan onttrekt om op de autosnelweg te blijven.
242. De gebeurtenis maakt op dat ogenblik ontegensprekelijk een achtervolging uit en een
referentietekst ter zake, de ministeriële omzendbrief MFO-7 moet worden toegepast. De
hoofdinspecteur van de WPR, die doorheen de hele achtervolging optreedt als Bronze
Commander, neemt het tactisch commando en vraagt aan het CIC NAMEN, Silver
Commander, om HENEGOUWEN te verwittigen, daar het konvooi het grondgebied van die
provincie nadert.
243. De Bronze Commander meldt via de radio de aanwezigheid van een kind achterin de
bestelwagen. Met uitzondering van het volgen van de bestelwagen en het opstellen van een
versperring in de diepte, sluit hij alle andere mogelijkheden uit. Nadat hij een tweede kind heeft
opgemerkt, deelt hij mee dat hij vermoedt dat het om migranten gaat, wat hij daarna nog zal
herhalen. Door de rol van Silver Commander over te nemen, speelt het CIC HENEGOUWEN
hoofdzakelijk een coördinerende rol. In dat opzicht zoekt het naar mogelijke versterking bij de
ploegen van de WPR HENEGOUWEN en de lokale politiezones. Daarenboven neemt de
SupCo van het CIC HENEGOUWEN contact op met de Franse overheden om een versperring
aan de grens te overwegen.
244. Het is een ploeg WPR HENEGOUWEN (WYNAU 2301) die prioritair wordt ingezet
door het CIC HENEGOUWEN, aangezien zij geografisch gezien het best geplaatst was. Deze
ploeg gaat langs de autosnelweg staan ter hoogte van OBOURG. Wanneer het konvooi
aankomt, vertrekt de ploeg en gaat net voor de bestelwagen rijden om die te verplichten te
remmen. De analyse van de initiatieven die deze ploeg daarna heeft genomen, en meer in het
bijzonder de analyse van de omstandigheden waarin het wapengebruik optreedt, maakt deel uit
van het gerechtelijk dossier.
4.2.

Met betrekking tot de communicaties in de loop van de achtervolging

245. Er blijkt dat de ploeg WYNAU 2301 op geen enkel ogenblik van de achtervolging in
rechtstreekse communicatie heeft gestaan met de Bronze Commander. Hij heeft voortdurend de
routinegespreksgroep van de WPR NAMEN gebruikt. De informatie en instructies die hij
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gegeven heeft, werden enkel gehoord door de verschillende ploegen die de achtervolging
hebben ingezet in de provincie NAMEN, door het CIC NAMEN alsook door het CIC
HENEGOUWEN dat ook ingeschakeld is op deze gespreksgroep toen het geïnformeerd werd
over het feit dat de achtervolging op weg was naar zijn grondgebied.
246. De SupCo van het CIC HENEGOUWEN heeft een technische manipulatie geprobeerd,
waarvoor hij competent is, om de routinegespreksgroepen van de WPR HENEGOUWEN en
van de WPR NAMEN te combineren. Hij is er niet in geslaagd wegens enigszins ingewikkelde
technische eisen, die bijkomende manipulaties vereisen, waarmee geen rekening werd
gehouden. Deze technische eisen houden verband met de aan gang zijnde procedure van
algemene herprogrammatie van de radio’s van de geïntegreerde politie die normaliter het
volledige jaar 2018 in beslag zou nemen, maar die nu blijkt nog enkele maanden in de loop van
het jaar 2019 te zullen moeten worden voortgezet. Op het ogenblik van de feiten zijn alle
radioposten van de provincie HENEGOUWEN, waaronder die van de ploeg WYNAU 2301, al
geherprogrammeerd, terwijl de herprogrammatie van de radioposten van de provincie NAMEN
pas voorzien was in september 2018.
247. De MFO-7 voorziet uitdrukkelijk dat de SupCo van het CIC (Silver Commander) steeds
fungeert als netoverste en dat het CIC de beslissing neemt om over te schakelen naar de
voorziene provinciale alarmgespreksgroep. In casu werd deze beslissing niet genomen, noch
door het CIC NAMEN noch door het CIC HENEGOUWEN. Niettegenstaande er verscheidene
feitelijke elementen naar voren kunnen worden geschoven om te verklaren maar niet te
rechtvaardigen waarom dit niet is gebeurd, is dit jammer. Immers, zelfs als ze veranderen van
benaming in de loop van de procedure van algemene herprogrammatie van de radio’s, werd
erop toegezien dat de provinciale alarmgespreksgroepen gemakkelijk te combineren blijven
door de SupCo’s omdat ze niet onderhevig zijn aan bijkomende manipulaties die nodig zijn om
routinegespreksgroepen te combineren.
248. Een andere functionaliteit ingegeven in de geherprogrammeerde radioposten, met name
de speed dialing, die niet de hierboven aanbevolen oplossing is, maar die het niettemin
mogelijk zou hebben gemaakt om de radiopost van de ploeg WYNAU 2301 specifiek over te
schakelen naar de routinegespreksgroep WPR NAMEN, werd niet begrepen door een operator
van het CIC HENEGOUWEN aan wie de ploeg WYNAU 2301 die suggestie had gedaan en de
“code” had gevraagd die gevormd moest worden.
249. Meer algemeen gesproken, worden, met enige ongerustheid, merkbare verschillen
vastgesteld op het vlak van het kennisniveau van de politieambtenaren, zowel wat de
functionaliteiten van de dagelijks gebruikte radioposten betreft, als wat de wijzigingen
aangebracht aan de fleetmapping en hun gevolgen betreft. Daarenboven is het erg verontrustend
vast te stellen dat het CIC HENEGOUWEN geen rechtstreekse radiocommunicatie tot stand
heeft kunnen brengen tussen de ploeg WYNAU 2301 en de Bronze Commander volgens de ene
of de andere technische mogelijkheid, ondanks verplichte interne opleidingen en het bestaan
van bepaalde relevante informatie die kort voor het incident was verspreid.
4.3.

Met betrekking tot de operationele leiding tijdens de achtervolging

250. Als Silver Commander is het CIC bevoegd om de reeds eerder door de politieploegen
op het terrein ondernomen acties te herroepen of bij te sturen. Het wordt geacht dit soort van
beslissing te nemen in nauwe samenwerking met een operationele leidinggevende aanwezig op
het terrein (in casu de Bronze Commander). De enige beschikbare objectieve elementen,
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hoofdzakelijk de registraties van de communicaties van het CIC NAMEN, brengen geen
werkelijke uitoefening van de operationele leiding door de twee opeenvolgende CIC’s aan het
licht. Deze conclusie wordt genuanceerd geformuleerd, meer bepaald wegens het feit dat het
CIC NAMEN slechts gedurende een zeer beperkte tijdspanne als Silver Commander heeft
gefungeerd en dat wat het CIC HENEGOUWEN betreft, de afwezigheid van registratie van de
radiocommunicaties de waarneming van zijn reacties beperkt.
251. Over het algemeen, hebben de SupCo’s de neiging om zich te houden aan de
beoordeling en aan de operationele beslissingen die op het terrein genomen zijn door de Bronze
Commander. Zelden nemen de SupCo’s eenzijdig de beslissing om een eind te stellen aan een
achtervolging, meer in het bijzonder wanneer het niveau Bronze Commander wordt
uitgeoefend door een officier of een middenkader alsook wanneer dit niveau wordt uitgeoefend
door een WPR-ploeg op haar actieterrein. Door rekening te houden met het nieuwe
functieprofiel van de SupCo’s en door hun deelname aan een geheel van opleidingen die
overeenstemmen met dit nieuwe functieprofiel, kan de betrokkenheid van de SupCo’s in de
operationele leiding vergroten.
252. De twee betrokken CIC’s beschikten niet over de instrumenten vermeld in de MFO-7,
zijnde de beslissingsmatrix waarop ze hun beoordeling kunnen aftoetsen en het reactieschema,
naar analogie van het beheer van de noodplanning.
4.4.

Met betrekking tot de operationele coördinatie tijdens de achtervolging

253. Overeenkomstig de MFO-7, is er wel degelijk een technische overgave/overname
gebeurd tussen de betrokken CIC’s. De activiteiten van de dispatching werden overgedragen en
de twee CIC’s zijn elkaar blijven ondersteunen.
254. Het NIP dat de CIC’s actief moet ondersteunen, bijdragen tot de coördinatie tussen de
CIC’s en, in overleg met de respectieve CIC’s, de coherentie in de besluitvorming moet
waarborgen, werd slechts bevraagd na afloop van de interventie teneinde middelen te leveren
om de aangehouden personen over te brengen.
255. Aangezien men er niet in slaagde om een technische oplossing door te voeren om één
enkel communicatienetwerk tot stand te brengen, heeft het CIC HENEGOUWEN, ondersteund
door het CIC NAMEN, een rol van tussenschakel vervuld (rol gedeeld door de SupCo en een
operator die allebei actief waren op een verschillende gespreksgroep) tussen de Bronze
Commander en de ploegen afkomstig uit de provincie HENEGOUWEN, voornamelijk
WYNAU 2301. Een dergelijke organisatie, op poten gezet bij gebrek aan een combining van de
gespreksgroepen, kan niet anders dan een groot risico op verlies aan informatie inhouden. Bij
gebrek aan registratie van de radiocommunicaties op het niveau van het CIC HENEGOUWEN,
kan de precieze inhoud van de informatie die werd overgemaakt aan de ploeg WYNAU 2301
niet formeel worden vastgesteld en wordt er getwist over het feit of al dan niet werd
meegedeeld dat een kind door de achterruit van de bestelwagen was gehangen en of het ging of
kon gaan om migranten.
256. Daarnaast blijkt uit de registraties van de radiocommunicaties van het CIC NAMEN dat
er over het initiatief dat werd overwogen door de SupCo van het CIC HENEGOUWEN met de
Franse overheden om een versperring op te stellen aan de Franse grens geen informatie werd
verspreid via de gespreksgroep van de WPR NAMEN in antwoord op de vragen van de Bronze
Commander om een versperring in de diepte op te werpen. Tevens blijkt uit de stukken van het
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gerechtelijk dossier dat, waarschijnlijk, hierover geen informatie werd verspreid via de
gespreksgroep van de WPR HENEGOUWEN zodat geen van de ploegen op het terrein van
deze provincie betrokken bij de achtervolging, en in het bijzonder de ploeg WYNAU 2301,
hiervan kennis had vóór de interceptie van de bestelwagen.
4.5.

Met betrekking tot de interventietechnieken in verband met het achtervolgen en
intercepteren van voertuigen

257. In uitvoering van de MFO-7, werd door het Pedagogisch comité voor de
geweldbeheersing een handboek opgesteld. In dit handboek, getiteld “Achtervolgen en
intercepteren van voertuigen – Opleiding specialisten”, worden verschillende alternatieven
beschreven op het vlak van de tactische uitvoering.
258. Tegelijkertijd werd door DGA/DAH een permanente nota verspreid betreffende het
“Interventiekader betreffende achtervolgingen en intercepties op het prioritaire actieterrein
van de federale wegpolitie”.
259. In het verslag betreffende het toezichtsonderzoek uit 2017 werd de nadruk gelegd op
diverse tegenstrijdigheden tussen deze twee documenten. Paradoxaal genoeg, bleven door de
zeer onvolledige verspreiding van het handboek tot op heden de risico’s op verwarring voor de
personeelsleden WPR die geconfronteerd worden met situaties van achtervolgen en
intercepteren op autosnelwegen beperkt. Het zijn dus de technieken die (op niet-exhaustieve
wijze) opgesomd zijn in de nota DGA/DAH die doorgaans worden gebruikt, met name de
blokvorming, de versperring en het gidsen van een vluchtend voertuig.
260. Bij lezing van de nota DGA/DAH begrijpt men (misschien te) impliciet dat er andere
technieken kunnen worden gebruikt door de tussenkomende politieambtenaren op voorwaarde
dat ze waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van de andere weggebruikers en dat ze
de principes van proportionaliteit, subsidiariteit en opportuniteit naleven.
261. Met betrekking tot het vuren op voertuigen in het kader van een achtervolging en meer
specifiek het vuren op de banden, wijst de nota DGA/DAH erop dat deze actie slechts zelden
leidt tot de onmiddellijke interceptie van het vluchtende voertuig en raadt het deze actie ten
stelligste af, overwegende dat ze waarschijnlijk niet zal beantwoorden aan de principes van
opportuniteit, subsidiariteit en proportionaliteit, zoals vervat in artikel 37 van de wet op het
politieambt.
262. De eerste poging tot interceptie uitgevoerd ter hoogte van de afrit SAMBREVILLE
beantwoordt volledig aan de techniek die wordt aanbevolen in de nota DGA/DAH, met name
“een vluchtend voertuig gidsen”, dit wil zeggen het voertuig verplichten om een bepaalde
reisweg te volgen in de richting van een vooraf bepaalde plaats om er te worden
geïntercepteerd, in casu op de afrit van de autosnelweg.
263. De inplaatsstelling van een versperring in de diepte gevraagd door de Bronze
Commander beantwoordt ook volledig aan een techniek die vermeld is in de nota DGA/DAH,
evenals de zinspeling van de Bronze Commander op het gebruik van
trekker/opleggercombinaties.
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264. Dat de ploeg WYNAU 2301 zich voor de bestelwagen plaatst om die af te remmen, kan
worden ingeschreven in de techniek “gidsen van een vluchtend voertuig”.
265. De beoordeling van de omstandigheden waarin het wapengebruik door een lid van de
ploeg WYNAU 2301 zich voordoet, maakt deel uit van het gerechtelijk dossier.
4.6.

Met betrekking tot de aanwezigheid van een baken

266. De aanwezigheid van een Frans baken in het voertuig wordt bevestigd door het
gerechtelijk dossier zonder dat het precieze kader van het gebruik ervan thans al gekend is. Er
blijkt dat op het ogenblik van de achtervolging geen enkele politieambtenaar die eraan deelnam
daarvan kennis had en daar zelfs geen kennis van kon hebben gelet op de afwezigheid van
enige informatie betreffende de kentekenplaat van het voertuig in de politionele databanken.
Gezien deze verontrustende vaststelling heeft het Vast Comité P beslist om een werkdossier te
openen naar grensoverschrijdende observaties met technische middelen.
4.7.

Met betrekking tot de maatregelen genomen ingevolge de gebeurtenissen van
17 mei 2018

267. Ingevolge de gebeurtenissen van 17 mei 2018 werden verschillende maatregelen
genomen. Dit zijn, enerzijds, reacties met onmiddellijk gevolg zoals de organisatie van
operationele debriefings, de verspreiding van een richtlijn betreffende stopsticks, het in
herinnering brengen van de bevoegdheden van de SupCo’s als Silver Commander of nog de
invoering van een procedure door het CIC HENEGOUWEN om het gebrek aan monitoring van
de radioverbindingen op zijn niveau te ondervangen en, anderzijds, maatregelen die acties
vereisen die nog niet tot resultaat hebben geleid zoals de analyse van de tegenstrijdigheden
tussen het handboek en de nota DGA/DAH alsook de opmaak van een nieuwe instructie die een
nationale uniforme beslissingsmatrix bevat en de opmaak van een memofiche om de
radioprocedure in herinnering te brengen.
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5.

AANBEVELINGEN

268. De hierna geformuleerde aanbevelingen zijn allemaal gericht aan de geïntegreerde
politie.
5.1.

Eerste as van aanbevelingen: de rol van de supervisor-coördinator als Silver
Commander

Inleiding
269. De MFO-7 kent een dubbele rol toe aan de SupCo tijdens de reflexfase. Hij is belast met
een rol van operationele coördinatie die volledig in overeenstemming is met zijn
functiebenaming, maar hij is tevens belast met een belangrijke rol van operationele leiding (in
voorkomend geval, in nauwe samenwerking met een operationele leidinggevende aanwezig op
het terrein). Deze leidinggevende rol wordt op heden weinig uitgeoefend door de SupCo’s. De
MFO-7 voorziet ook dat het NIP, in overleg met de respectieve CIC’s, de coherentie in de
besluitvorming waarborgt.
270. Acties die erop gericht zijn om de betrokkenheid van de SupCo’s in hun rol van
operationele leiding te vergroten, moeten hoofdzakelijk op twee niveaus worden ondernomen,
met name dat van de SupCo’s zelf en dat van alle tussenkomende politieambtenaren die door de
SupCo’s kunnen worden ingezet. De acties verricht op het niveau van alle tussenkomende
politieambtenaren zullen erop gericht zijn om die personeelsleden te informeren en om hen te
overtuigen, hoofdzakelijk in het kader van de opleiding, maar ook door de dienstnota’s
betreffende de betrokken materies. Het belang van de samenwerking van de SupCo met de
operationele leidinggevenden aanwezig op het terrein dient in het licht te worden gesteld.

Aanbeveling nr. 1
271. In het functieprofiel van de supervisor-coördinator moet duidelijk worden
weergegeven dat hij de operationele leiding in de reflexfase waarneemt. Bij de selectie van
de kandidaten moet aan dit punt aandacht worden besteed. De supervisors-coördinatoren
moeten dan toegang kunnen hebben tot de opleidingen van leidinggevend niveau in de
domeinen die voor hen onmisbaar zijn, die moeten worden bepaald met hun
hiërarchische overheden. De supervisors-coördinatoren moeten worden bewust gemaakt
van de rol van operationele leiding die zij dienen te vervullen tijdens de reflexfase.

Aanbeveling nr. 2
272. De interacties bevorderen tussen het NIP en de supervisors-coördinatoren om hen
te ondersteunen in de uitoefening van de operationele leiding in de reflexfase.
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Aanbeveling nr. 3
273. Het reactieschema en de beslissingsmatrix moeten ter beschikking worden gesteld
van de supervisors-coördinatoren. Deze instrumenten moeten uniform zijn in alle CIC’s
(alsook in de mate van het mogelijke bij het NIP en in de autonome lokale dispatchings).
5.2.

Tweede as van aanbevelingen: de uniformiteit van de interventietactieken

Inleiding
274. In reactie op de gebeurtenissen van 17 mei 2018 heeft de federale politie zich gebogen
over de problematiek van de tegenstrijdigheid tussen het handboek “Achtervolgen en
intercepteren van voertuigen” en de nota DGA/DAH 2015 1625 ERRATUM 1 van
22 januari 2016. Een aanbeveling in die zin werd al geformuleerd in het verslag betreffende het
toezichtsonderzoek van het Vast Comité P uit 2017. De opdracht is voortaan toevertrouwd aan
de nationale coördinator geweldbeheersing. Men heeft aangekondigd dat het handboek zeer
binnenkort zou worden gewijzigd. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de
verspreiding van de gewijzigde versie van het handboek opdat deze beter zou verlopen dan bij
de aanvankelijke versie. Het handboek moet worden beschouwd als een element van het
opleidings- en trainingsprogramma voor het achtervolgen en intercepteren van voertuigen dat,
volgens de MFO-7, moet worden ontwikkeld. Deze ruimere opdracht is verre van voltooid. Ze
komt toe aan het strategisch platform geweldbeheersing, gecoördineerd door de nationale
coördinator geweldbeheersing. De MFO-7 benadrukt het belang dat de opleiding en de training
inzake geweldbeheersing op identieke wijze worden verstrekt in alle componenten alsook de
noodzaak dat de inhoud van de programma’s en de dragers uniform zijn voor alle opleidingen
en alle trainingen die worden georganiseerd in het kader van een welbepaalde materie.

Aanbeveling nr. 4
275. Zo snel mogelijk het handboek “Achtervolgen en intercepteren van voertuigen”
aanpassen en erop toezien dat de nieuwe versie niet enkel wordt verspreid onder de
specialisten geweldbeheersing maar ook onder de mandaathouders en andere houders
van functies die een rol van operationele leiding inhouden, waaronder de supervisorscoördinatoren. Er tevens over waken dat dezelfde verspreiding wordt gegeven aan de nota
DGA/DAH 2015 1625 ERRATUM 1 van 22 januari 2016.

Aanbeveling nr. 5
276. Een volledig opleidings- en trainingsprogramma uitwerken en implementeren voor
het achtervolgen en intercepteren van voertuigen.

Aanbeveling nr. 6
277. De belanghebbende partijen bij de opmaak van een uniforme beslissingsmatrix en
reactieschema identificeren, dan een werkgroep vormen die gelast is deze instrumenten te
ontwikkelen, in voorkomend geval, rekening houdend met de opdracht die thans door de
CG toevertrouwd is aan de DirCo LEUVEN.
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Aanbeveling nr. 7
278. Verschillen die kunnen bestaan tussen de politiescholen in de onderrichting van de
geweldbeheersing voorkomen, in het bijzonder op het vlak van het achtervolgen en
intercepteren van voertuigen.
5.3.

Derde as van aanbevelingen: de technische kennis omtrent radiocommunicaties

Inleiding
279. Binnen de geïntegreerde politie moeten concrete maatregelen worden genomen opdat de
personeelsleden die een radiopost moeten gebruiken de functionaliteiten daarvan kennen en de
diverse vereiste manipulaties onder de knie hebben. De personeelsleden die een radiopost
moeten gebruiken, moeten tevens worden geïnformeerd over de procedure van algemene
herprogrammatie van de radio’s die aan de gang is en over de praktische gevolgen daarvan
zowel tijdens de uitvoeringsfase die allicht zal worden verlengd als daarna, wanneer de nieuwe
fleetmapping volledig gerealiseerd zal zijn. De louter theoretische kennisname van technische
informatie die gearchiveerd is in een thesaurus of een Sharepoint volstaat niet om de nodige
automatismen te verwerven die in werking moeten treden in een crisissituatie.

Aanbeveling nr. 8
280. De personeelsleden van de CIC’s, supervisors-coördinatoren en operators,
geregeld trainen in de diverse specifieke technische manipulaties die ze in een
crisissituatie dringend moeten stellen.

Aanbeveling nr. 9
281. De personeelsleden die een radiopost moeten gebruiken informeren over de
functionaliteiten van de toestellen en hen trainen in de manipulaties die ze nodig hebben
op het terrein. Ze moeten ook op de hoogte worden gesteld van de procedure van
algemene herprogrammatie van de radio’s die aan de gang is en van de praktische
gevolgen die zij met zich meebrengt, zowel tijdens haar uitvoeringsfase die allicht zal
worden verlengd als daarna, wanneer de nieuwe fleetmapping volledig gerealiseerd zal
zijn.

Aanbeveling nr. 10
282. Het item van de Interventiegids terrein gewijd aan het radiocommunicatiesysteem
ASTRID updaten.
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6.

BIJLAGEN



Schriftelijke reactie van de commissaris-generaal van de federale politie op het
ontwerpverslag;



Schematische voorstelling van de gespreksgroepen.
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Schematische voorstelling van de gespreksgroepen
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7.

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

ANG

Algemene nationale gegevensbank

ANPA

Nationale politieacademie

Arro

Arrondissement

ASC

ASTRID Service Center

ASTRID

All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with
Integrated Dispatchings

BS

Belgisch Staatsblad

CAD

Computer Aided Dispatching

CGI

Directie van de internationale politiesamenwerking

CGO

Directie van de operationele politionele informatie

CIC

Communicatie- en informatiecentrum

CIK

Interventiekorps

CONAT

Nationale coördinatie

CP

Commissaris van politie

CPDS

Centrum voor politie- en douanesamenwerking

CPS

Cellule de patrouille et de surveillance

CSD

Gedeconcentreerde coördinatie- en steundirectie

DAH

Directie van de wegpolitie

DAO

Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie

DGA

Algemene directie van de bestuurlijke politie

DGR

Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie

DGR/JUR/AJO

Juridische dienst van de federale politie/Juridische adviezen operaties

DirCo

Bestuurlijke directeur-coördinator

DirJud

Gerechtelijk directeur

DIV

Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen

DJO

Centrale directie van de operaties van gerechtelijke politie

DRI - BIOPS

Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen – Business
Unit Police Operations

DRP

Directeur van het personeel

DWS

Dispatcher Workstation

EEI

Essentiële elementen van informatie

GCG

Gespreksgroep

GPI

Geïntegreerde politie

GSSI

Group Short Subscriber Identity
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HINP

Hoofdinspecteur van politie

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IGT

Interventiegids terrein

INP

Inspecteur van politie

NIP

Nationaal invalspunt

OGP

Officier van gerechtelijke politie

ORR

Operationele Radio Referent

OT

Organieke tabel

PCP

Pedagogisch comité

PITIP

Politionele interventietechnieken

PL

Personeelslid

PZ

Politiezone

RRN

Rijksregister

SICAD

Communicatie- en informatiedienst van het arrondissement

SpNat

Nationale ondersteuning

SupCo

Supervisor-coördinator

TRR

Technische Radio Referent

VCLP

Vaste Commissie van de lokale politie

WKS

Workstation

WPR

Federale wegpolitie

