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SAMENVATTING 
1. Het Comité P heeft zich gebogen over de grensoverschrijdende politiesamenwerking tussen België en Frankrijk en meer in het bijzonder haar impact op de politiezones van de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen die in de grensstreek gelegen zijn. Het onderzoek heeft dus geen betrekking op de Douane noch op het Franse oogpunt. Het onderzoek beperkt zich ook tot de vaststellingen die werden gedaan in de loop van het jaar 20181. 
2. In de loop der jaren is de internationale samenwerking een absoluut noodzakelijk onderdeel geworden van het voorkomen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Deze internationali-sering vereist een uitbreiding van de expertise en van de internationale oriëntatie van de politieactiviteiten. 
3. De politieambtenaren op het terrein in de politiezones langs de Franse grens stellen vast dat de internationale politiesamenwerking steeds meer haar plaats inneemt in de dagelijkse politiepraktijk. Deze evolutie onderstreept een essentiële nood aan coördinatie en verduidelijking met het oog op meer doeltreffendheid, evenals een voortdurende aandacht om de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers te waarborgen. 
4. Aangezien informatie-uitwisseling de grondslag van de politiesamen-werking blijft, werd tijdens het onderzoek meer bepaald het functioneren onder de loep genomen van het Centrum voor politie- en douanesamenwerking (CPDS) dat aan de Belgisch-Franse grens werd opgericht, juist om de informatiedoorstroming te verbeteren. Voor de politiezones komt het CPDS voor als een partner waarop zij een beroep kunnen doen. Er is echter geen systematisering in het gebruik van het CPDS opgemerkt, terwijl de zones meer operationele en directe behoeften aanhalen. 
5. Het toezichtsonderzoek verschafte ook inzicht in hoe de samen-werking functioneert, die opgebouwd is coördinatieorganen. In het verslag wordt vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Akkoord van Doornik II, door de politionele opdeling in criminaliteits-bassins, de dynamiek van samenwerking tussen de Belgische politie-zones opnieuw is aangezwengeld. Deze aanpak is meer realistisch en sluit nauwer aan bij de dagelijkse problemen van de zones en bij de verwachtingen van de burger.  
6. De conclusies worden als punten ter overweging voorgelegd om de basisfunctionaliteiten van lokale politie in het kader van de grens-overschrijdende samenwerking, de directe samenwerking en de informatie-uitwisseling te verbeteren. Zo heeft het Comité P aanbevelingen geformuleerd die pleiten voor het aanvullen van de bepalingen van het huidige Akkoord van Doornik II om oplossingen te 
 ···························  
1 Het onderzoek spitst zich toe op de werking voor de politiezones, met inbegrip van de diensten van de 
federale politie die met de thematiek te maken hebben zoals het CPDS (Doornik), de DirCo’s en de CGI. 
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bieden voor de juridische problemen die negatieve gevolgen hebben voor het dagelijkse politiewerk. 
7. Rekening houdend met de positieve bijdrage van de structurering van de samenwerking op drie niveaus (strategisch, operationeel, lokaal), beveelt het Comité P aan een veiligheidsplan voor de grensstreek uit te werken. 
8. Het Comité P beveelt de federale politie aan om naar een ‘real time intelligence’-analyse te streven om de politieambtenaren op het terrein op doeltreffende wijze te ondersteunen. De specifieke opleiding als hefboom voor de grensoverschrijdende samenwerking zou ‘verplicht’ moeten zijn voor elke Belgische of Franse politieambtenaar die in de grensstreek komt werken. De federale politie is het best geplaatst om de regie van deze ontwikkeling in handen te nemen. 
9. Hoewel de radiodekking gegarandeerd is voor een noodfrequentie, vraagt het Comité P de federale politie om te zorgen voor een radio-communicatie in alle omstandigheden (gemengde patrouille, gezamenlijke operatie, grensoverschrijdende achtervolging, openbare orde, ...). 
10. Voor het Comité P moeten de verantwoordelijken van de bassins voordeel trekken uit de goede praktijken van de andere bassins die verder staan op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking om de openbare dienstverlening aan de burgers van beide landen nog te verbeteren. 
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1. Inleiding 
11. Het Comité P heeft zich gebogen over de grensoverschrijdende politiesamenwerking tussen België en Frankrijk en meer in het bijzonder haar impact op de politiezones van de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen die in de grensstreek gelegen zijn. 
12. Dit onderzoek werd uitgevoerd en de conclusies ervan zijn geschreven vóór de COVID-19-crisis. Voor de volledigheid heeft het Comité P zich echter afgevraagd wat de mogelijke impact zou zijn van het crisisbeheer door de politiediensten die aan de Franse grens gelegen zijn. Uit deze vragen blijkt hoofdzakelijk dat de aanpak identiek blijft door een coördinatie met de Franse tegenhanger(s), meer bepaald voor de controleacties langs de grens (zogenaamde spiegelacties - zie infra). Net zoals voor andere materies is er altijd een onevenwicht tussen de Belgische en Franse prioriteiten en de tijdstippen om ze ten uitvoer te leggen. Ondanks de lokale wil om samen te werken, hangen de beslissingen af van het nationale niveau. Deze crisis heeft ook nieuwe fenomenen aan het licht gebracht, zoals ‘commercieel toerisme’, waarbij burgers aan beide kanten van de grens met de verschillende regels spelen om in het andere land te gaan kopen (bijvoorbeeld tabak). Soms was er wederzijdse steun met Frankrijk en die was nuttig, maar niet regelmatig. Uiteindelijk werd de coördinatie versterkt door acties op het niveau van de directeurs-coördinators van Henegouwen en West-Vlaanderen en zag het CPDS zijn gebruikelijke activiteit teruglopen, terwijl het zijn coördinerende rol vergrootte en zijn positie aangreep om informatie uit te wisselen, meer bepaald voor de toepassing van de Franse en Belgische maatregelen langs de grens. 
13. De onderzoeksmethodologie is gebaseerd op een studie van de globale situatie van de grensoverschrijdende politiesamenwerking waarbij het theoretisch kader (wettelijk kader, literatuur, federale perspectieven, ...) werd vergeleken met de aspecten van de politionele realiteit op het terrein aan de hand van de 7 basisfunctionaliteiten van politie en de directe samenwerking, waaronder meer bepaald de gemengde patrouilles en het beheer van situaties van hoogdringend-heid. Tijdens het onderzoek werd ook het functioneren onder de loep genomen van het Centrum voor politie- en douanesamenwerking (CPDS) dat aan de Belgisch-Franse grens werd opgericht. Het onderzoek heeft dus geen betrekking op de federale politie noch op de Douane. 
14. In de loop der jaren is de internationale samenwerking een absoluut noodzakelijk onderdeel geworden van het voorkomen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. De politieambtenaren op het terrein in de politiezones langs de Franse grens stellen vast dat de internationale politiesamenwerking steeds meer haar plaats inneemt in de dagelijkse politiepraktijk. Deze evolutie onderstreept een essentiële nood aan coördinatie en verduidelijking met het oog op 
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meer doeltreffendheid, evenals een voortdurende aandacht om de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers te waarborgen. 
15. De huidige vormen van samenwerking berusten op min of meer oude historische, juridische, politieke en sociale gronden die sterk geëvolueerd zijn na de invoering van het Akkoord van Schengen in 1985 en van de Overeenkomst ter uitvoering van dat akkoord in 1990. Deze evolutie heeft in 1993 geleid tot het openstellen van de binnen-grenzen, en dus ook deze tussen Frankrijk en België. Deze fundamentele wijziging was een doorslaggevend punt voor het opduiken van nieuwe vormen van grensoverschrijdende samenwerking die het voorwerp uitmaken van dit onderzoek. 
16. De politiesamenwerking tussen Frankrijk en België wordt geregeld door de Belgisch-Franse samenwerkingsovereenkomst, die bekend-staat als “het Akkoord van Doornik II” (oktober 2015) en verwijst naar een gemeenschappelijke bevoegdheidszone, waartoe enerzijds het volledige Belgische grondgebied en anderzijds de volledige Franse zone die een grens heeft met België behoren. De omvang en de geografische ligging van België hebben voor gevolg dat er geregeld buitenlandse politiediensten aanwezig zijn op ons grondgebied, dankzij verschillende vormen van samenwerking (gemengde patrouille, aanwezigheid tijdens gebeurtenissen waaraan veel Fransen deelnemen, observatie, achtervolging, gezamenlijk onderzoek, ...). Dit type van samenwerking maakt een wezenlijk deel uit van het werk van de politiezones die gelegen zijn nabij de grens met Frankrijk. 
2. Vaststellingen 
2.1 Frans-Belgische grensstreek 
17. De geografie van de zone waarin sprake is van grensoverschrijdende samenwerking voor de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen legt de nadruk op de verscheidenheid tussen de twee landen: bevolkingsdichtheid, stedelijke agglomeratie, reliëf, lokale economie. Er is een concentratie van grote Franse steden waarvan het inwoners-aantal schommelt tussen 233 000 en 96 000 voor de 3 grootste steden die zeer dicht bij elkaar liggen (minder dan 20 km: Lille, Roubaix, Tourcoing), terwijl, langs Belgische kant, de bevolking van de drie grootste steden die minstens 35 km van de grens gelegen zijn (Bergen, Kortrijk, Doornik) schommelt tussen 91 000 en 68 000 inwoners.  
18. Er is dus een duidelijke dualiteit merkbaar tussen het Franse verstedelijkte gebied, dat zich ononderbroken uitstrekt van de steden Lille, Roubaix dan Tourcoing in de richting van België en meer in het bijzonder de politiezones Moeskroen of VLAS, en het Belgische gedeelte dat eerder landelijke zones beslaat. 
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19. De stedelijke criminaliteit breidt zich uit en heeft een andere impact op de burger dan de landelijke criminaliteit. Een deel van deze grens-streek wordt sinds 2008 Eurometropool (Lille, Tourcoing, Roubaix, Kortrijk, Doornik en Moeskroen) genoemd en telt meer dan 1,1 miljoen inwoners. Deze concentratie van steden, handelszaken, verschillende bevolkingsgroepen is aantrekkelijk voor elk type van lokale, nationale of internationale criminaliteit gelet op de nabijheid van de twee landen, die voor criminelen een troef is waaruit ze voordeel trekken. 
2.2 Centrum voor politie- en douanesamenwerking (CPDS) 
20. De Schengenuitvoeringsovereenkomst2 voorziet een informatie-uitwisseling tussen politiediensten van twee of meer overeenkomst-sluitende Staten, hetzij via de centrale instellingen, hetzij rechtstreeks via het CPDS. Deze bilaterale of plurilaterale instellingen zijn gelast de bijstand, de politiesamenwerking en de uitwisseling van inlichtingen tussen twee of meer buurlanden te bevorderen en te vergemakke-lijken. Dergelijke centra bestaan tussen verscheidene landen van de Schengenruimte. De CPDS zijn samengesteld uit personeelsleden van de veiligheidsdiensten van twee (of meer) landen: politieambtenaren, gendarmen, douaniers. 
21. Het CPDS van Doornik is geopend in 2002 als gevolg van het Akkoord van Doornik I en biedt de Belgische en Franse veiligheids-diensten de mogelijkheid om snel te beschikken over inlichtingen betreffende de onderdanen van het buurland. Maar het CPDS is meer dan een informatiecentrum, het is één van de pijlers van de samen-werking tussen de twee landen geworden. Het centrum is 24/24 en 7/7 open en is samengesteld uit twee delegaties; de Franse delegatie telt 28 personeelsleden en de Belgische delegatie telt 14 personeelsleden. 
22. Het CPDS heeft als opdracht informatie te vergaren en uit te wisselen op gerechtelijk en bestuurlijk vlak (met inbegrip van openbare orde), niet-operationele bijstand3 te verstrekken aan de politie- en douanediensten van beide landen in het kader van de 
 ···························  
2 Aanvullende toelichting van de Commissaris-generaal na lezing van het voorstel van verslag: “De wet van 
15/05/2014 (ter omzetting van het “Zweeds kaderbesluit”) voorziet eveneens een basis hiervoor”. 
3 Het al dan niet operationele karakter van het CPDS vloeit voort uit een interpretatie van artikel 5.6 van het 
Akkoord van Doornik dat stelt dat “De gemeenschappelijke centra niet als taak hebben om autonoom 
optredens van operationele aard te verrichten”. Over deze interpretatie van “niet-operationaliteit” is er 
echter geen eensgezindheid bij de politiediensten in de grensstreek en ze wordt tegenwoordig als strikt 
ervaren, terwijl de aspecten van uitwisseling van operationele informatie, operationele analyse, overmaking 
van operationele aanvragen van het ene land aan het andere, beschikbaarheid de klok rond, … erin terug te 
vinden zijn en eerder een operationele werking vergen. Aanvullende toelichting van de Commissaris-generaal 
na lezing van het voorstel van verslag: “Voor de interpretatie van art. 5.6 verwijzen we naar de Memorie 
van Toelichting van de Belgische instemmingswet d.d. 22-05-2014: “de Gemeenschappelijke centra zijn niet 
aangewezen om autonoom interventies van operationele aard te verrichten”. Men kan uit dit artikel dus niet 
afleiden dat het CPDS Doornik zich zou moeten beperken tot niet-operationele bijstand”. 
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uitoefening van de grensoverschrijdende samenwerking. Het CPDS draagt ook bij tot de coördinatie van gezamenlijke surveillanceacties in de grensstreek en werkt ook mee aan de voorbereiding van maatregelen om onwettig in het land verblijvende vreemdelingen weer toe te laten. 
23. Informatie-uitwisseling blijft de grondslag van de politiesamen-werking. In het kader van dit onderzoek werden dan ook de verschillende gestructureerde bronnen van politionele informatie op nationaal en internationaal niveau bekeken. We hebben vastgesteld dat in één jaar tijd 17.500 informatieverzoeken van Frankrijk aan België werden behandeld door het CPDS (95% werd beantwoord binnen 12 uur na de indiening). Dit cijfer houdt geen rekening met de aanvragen via andere grensoverschrijdende kanalen. 
24. Volgens de bevraagde politieverantwoordelijken op alle niveaus, ontpopt het CPDS zich als een partner waarop de politiezones een beroep kunnen doen. Er is echter geen systematisering in het gebruik van het CPDS opgemerkt, terwijl de zones meer operationele en directe behoeften aanhalen met betrekking tot de werking van dit coördinatiecentrum, zoals een meer diepgaande en in real time uitgevoerde analyse van de criminaliteit en van de fenomenen (Real Time Intelligence), ondersteuning bij gezamenlijke operaties, gemengde patrouilles of supralokale en grensoverschrijdende gebeurtenissen, enz. 
25. Bovendien zou, volgens de bevraagde Belgische partners, wat betreft het CPDS Doornik (en de twee andere centra die niet bij dit onderzoek betrokken zijn), de analyse nuttig kunnen evolueren als er rekening werd gehouden met de volgende elementen: de ontwikkeling van het beleid inzake internationale samenwerking vereist een begin-visie, een identificatie van de partners (zones, SICAD, …), de beschik-baarheid van (menselijke en materiële) capaciteit, een toenadering met het SICAD om meer operationele resultaten te kunnen voorleggen. Dat zou zin geven aan een analysefunctie voor het CPDS met het oog op het opsporen van risico’s en zou het mogelijk maken om de politieactiviteit in de grensstreek doeltreffender te oriënteren met de juiste impact qua inzet van politieambtenaren. 
26. Anderzijds zijn sommige zones van mening dat het CPDS fysiek aan de grens zou moeten worden ingeplant, met een operationele rol, een rol van opleider, zelfs een gemengde aanwezigheid voor de burgers uit de grensstreek. Dat zou een echte meerwaarde betekenen voor de grensoverschrijdende politiesamenwerking gelet op, bovenop de tweetaligheid, de beschikbaarheid 24 uur per dag en de rechtstreekse toegang tot de voornaamste informatiebeheerssystemen van de Franse politie- en douanediensten. 
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2.3 Institutionele organisatie van de grensoverschrijdende politiesamenwerking 
27. Het toezichtsonderzoek verschafte inzicht in hoe de samenwerking functioneert, die opgebouwd is rond de 3 coördinatieorganen die in het leven zijn geroepen door internationale overeenkomsten, meer in het bijzonder het Akkoord van Doornik II van 1 oktober 2015. 
28. Volgens het Akkoord van Doornik II is de politiesamenwerking, voor 
de Frans-Belgische geografische zone, georganiseerd rond drie 
coördinatie-instanties die tussenkomen in de opvolging van de samen-
werking tussen Frankrijk en België: 

1. de strategische stuurgroep, “Strategisch Comité” genaamd, 
waarin hoge vertegenwoordigers zetelen van de gerechtelijke, 
bestuurlijke en politionele structuren van beide landen4. Dit 
orgaan superviseert de uitvoering van de samenwerking en is 
gelast met de juridische aspecten gebonden aan de samen-
werking en met het formuleren van voorstellen aan de bevoegde 
politieke overheden teneinde het Akkoord eventueel aan te 
passen; 

2. de operationele werkgroep en zijn subwerkgroepen die als 
opdracht hebben om de kwaliteit te controleren van de 
samenwerking die is ingevoerd op een operationeel niveau, 
alsook concrete initiatieven voor te stellen aan de bevoegde 
overheden wat grensaangelegenheden betreft. Hun interactie 
met het lokaal overleg (bassin) op het niveau van de lokale 
eenheden is echter niet formeel gedefinieerd; 

3. het lokaal overleg op het niveau van de lokale eenheden volgens 
7 grensbassins, waarvan er 4 van belang zijn voor dit 
onderzoek5. 

 ···························  
4 Voor België is het Strategisch Comité aldus samengesteld uit de federale overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken, de federale overheidsdienst Justitie, het Commissariaat-generaal van de federale politie, de Vaste 
Commissie van de lokale politie, de federale overheidsdienst Financiën, de parketten-generaal van Bergen en 
Gent en het federaal parket. De Belgische delegatie moet bovendien tegelijkertijd worden voorgezeten door 
een gouverneur en een procureur-generaal (afwisselend van Gent of Bergen). 
5 3 bassins zijn terug te vinden in de provincies Namen en Luxemburg, terwijl 4 bassins gelegen zijn in de 
provincies Henegouwen en West-Vlaanderen. Meer concreet, strekt bassin 1 zich uit over de politiezones 
Westkust, Spoorkin, Arro Ieper (behalve Wervik) (3 politiezones gelegen langs de grens) – strekt bassin 2 zich 
uit over de politiezones Grensleie, Vlas, Moeskroen, Komen-Waaston, Val d’Escaut, Tournaisis, Arro Ieper 
(Wervik), Gavers, Riho, Mira (7 politiezones gelegen langs de grens) – strekt bassin 3 zich uit over de 
politiezones Bernissart/Péruwelz, Hauts-Pays, Beloeil-Leuze, Ath (2 politiezones gelegen langs de grens) – 
strekt bassin 4 zich uit over de politiezones Botte du Hainaut Boraine, Mons-Quévy, Lermes (3 politiezones 
langs de grens). 
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29. Ingevolge de inwerkingtreding van het Akkoord van Doornik II, is door de politionele opdeling in criminaliteitsbassins en de structurering van de medewerking de dynamiek van samenwerking tussen de Belgische politiezones en hun rechtstreekse Franse tegenhangers concreet opnieuw aangezwengeld, tot grote tevredenheid van de overheden van elk land (prefect, gouverneurs, procureurs-generaal). 
30. De toepassing op het terrein van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van operationele politiesamenwerking die voorzien zijn door het Akkoord van Doornik II (uitbreiding van de grensoverschrijdende achtervolging, gemeenschappelijke operaties en gemengde patrouilles, recht om rechtsomkeer te maken, recht om personen op te houden in geval van betrapping op heterdaad op Frans grondgebied, begeleiding van personen, uitwisselen of gemeenschappelijk aankopen van voer-tuigen, materiaal of uitrusting, enz.) kan praktische en operationele vragen oproepen die worden bediscussieerd en gezamenlijk opgelost of geëvalueerd naarmate ze opduiken tijdens de bassinbesprekingen. 
31. Deze meer realistische en nauwer bij de dagelijkse problemen van de burger aansluitende aanpak wordt ondersteund door meer regel-matige overlegvergaderingen waaraan de gouverneurs van de Belgische provincies actief meewerken naargelang hun bevoegdheden, hun verwachtingen en hun behoeften (nood- en interventieplannen, provinciaal veiligheidsoverleg, ...). Voor de politiezones is deze verduidelijking van de coördinatie nodig met het oog op meer doeltreffendheid en een voortdurende aandacht om de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers te waarborgen, ongeacht de situatie en haar mogelijke complexiteit. 
32. Hoewel het overleg op het niveau van de lokale eenheden in beginsel niet formeel voorzien is door het Akkoord van Doornik II, werd het geïnstitutionaliseerd en gestructureerd zoals het geval was voor de operationele werkgroep en het Strategisch Comité6. De interactie van dit overlegniveau op het niveau van de bassins met die twee organen en zijn rol in het geheel van het opvolgingsmechanisme zijn niet nader verduidelijkt in het Akkoord van Doornik II. 
33. Sommige gesprekspartners achten het noodzakelijk om een veilig-heidsplan voor de grensstreek uit te werken, teneinde de structurering te doen toenemen en de samenwerking te systematiseren. 

 ···························  
6 Aanvullende toelichting van de Commissaris-generaal na lezing van het voorstel van verslag: “Het 
strategisch Comité keurde, op initiatief van CGI, op 12-12-2016, een tekst (Démarche conjointe) goed die de 
rol en samenstelling van de verschillende overlegorganen, alsook hun onderlinge verhouding, beschrijft, en 
valideerde, op 21-09-2017, de concrete invulling van het lokale overlegniveau via de zogenaamde 
“bassins”.”. 
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2.4 Impact van de grensoverschrijdende samenwerking op de opdrachten van de politiezones 
34. Het toezichtsonderzoek heeft zich gebogen over de dagelijkse werkrealiteit van de politieambtenaren die werkzaam zijn in de politie-zones gelegen in de grensstreek van de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen en heeft gepeild naar de impact die de wettelijke rechtsnormen inzake grensoverschrijdende samenwerking (Schengen-verdrag, Verdrag van Prüm en Akkoord van Doornik II) hebben gehad op hun werking en hun opdrachten die voortvloeien uit de 7 basisfunctionaliteiten van de lokale politie. In het toezichtsonderzoek komt ook de toepassing van andere vormen van politiesamenwerking tussen Frankrijk en België aan bod: de directe samenwerking, de informatie-uitwisseling en de aanwijzing van verbindingsambtenaren, alsook de samenwerking bij situaties van hoogdringendheid. 
2.4.1 Onthaal 
35. Sommige politiezones antwoorden dat in het kader van de functionaliteit ‘onthaal’ het gangbaar is een burger te verwijzen naar de Franse diensten indien de klachtneerlegging betrekking heeft op feiten gepleegd in Frankrijk, en dit opdat de politie-interventie over het geheel genomen doelmatiger zou zijn. Het omgekeerde doet zich ook geregeld voor, waarbij men het risico loopt dat de behandeling anders kan zijn van de ene zone of dienst tot de andere wat betreft de opvattingen over de woonplaats van de klager om de klacht al dan niet te akteren. Iedereen werkt met zijn respectieve prerogatieven, zowel voor het fysiek als voor het telefonisch onthaal. 
36. Voor een groot deel van de Franstalige zones onderhouden de wijk-diensten goede werkrelaties met de wijkcommissariaten langs weers-kanten van de grens. De werklast kan soms wel een grote rem zetten op het in stand houden van deze goede relaties. 
37. Bovendien kan de inplaatsstelling van een gemeenschappelijk commissariaat, gezien de territoriale configuratie, soms voor de hand liggen. Dit gemeenschappelijk commissariaat bestaat echter nog niet en er is dus geen gemeenschappelijk onthaal voor een burger die de nood ervaart om zich tot de politie te wenden. 
2.4.2 Politionele slachtofferbejegening 
38. Sommige zones werken al daadwerkelijk samen en er is sprake van uitwisseling tussen de ‘Service d’aide aux victimes en urgence’ (SAVU) (Franse dienst voor slachtofferhulp) en de DPSB (Belgische dienst). De antwoorden van de zones verschillen sterk en daarom lijkt het nuttig om niet te generaliseren of te globaliseren maar wel de verschillende situaties te benadrukken. De samenwerking op het vlak van inbraak-preventie zou bijvoorbeeld verbeterd kunnen worden om te komen tot 
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een meer gemeenschappelijke aanpak. Deze gezamenlijke preventie-acties zouden meer uitgerold kunnen worden met de Franse politie-ambtenaren, meer bepaald door campagnes. 
39. In het geval van een misdaad of wanbedrijf wordt het CPDS een orgaan dat een Belgische politiedienst in contact kan brengen met de betrokken Franse politiedienst en zo zal het slachtoffer van een misdrijf de nuttige begeleiding kunnen krijgen (afhankelijk van de beschikbaarheid van die rol in Frankrijk)  
40. Het optreden als tussenpersoon voor een Fransman die in Frankrijk woont en het slachtoffer is van een feit op Belgisch grondgebied wordt door een zone aangehaald als een mogelijke meerwaarde van de grensoverschrijdende politiesamenwerking. 
2.4.3 Wijkwerking 
41. Een meerderheid van de Franstalige zones zegt dat, dankzij de geregelde informatie-uitwisselingen met Franse collega’s, de kennis over de lokale verankering in de verschillende bassins en dienten-gevolge over de vestiging van Fransen op Belgisch grondgebied vergroot. 
42. Sommige Nederlandstalige zones wijzen erop dat de verschillen in structuren en bevoegdheden een grote drempel zijn om deze functionaliteit concreet vorm te geven in het dagelijks politiewerk tussen de Franse en Belgische politieambtenaren. Er zijn niettemin lokale initiatieven, zoals in Menen, op het vlak van preventiedienst of sociale dumping. 
43. Uit de vragenlijsten en de gesprekken komt ook naar voren dat de bewakingscamera’s in openbare ruimtes die onder de bevoegdheid van de burgemeester vallen een grote hulp zijn om te begrijpen hoe bepaalde wijken functioneren. Op die manier kan de politie ook steun leveren aan de Franse politiediensten. In deze functionaliteit merken sommige zones echter op dat het feit dat Frankrijk het systeem van administratieve sancties of andere gelijkwaardige vormen van ‘gewapende’ bestuurlijke politie niet kent een rem zet op het bestuurlijk optreden tegen (georganiseerde) criminaliteit via ‘administratieve’ tools, die wel worden ingezet in de grensstreek met Nederland. 
44. Tijdens het onderzoek heeft het Comité P niet kunnen achterhalen of de nuttige informatie die wordt uitgewisseld over de wijken het voorwerp uitmaakt van een specifieke registratie, een ad-hocanalyse of nog op structurele wijze wordt gedeeld tussen zones of tussen bassins om onder meer de SICAD en het CPDS (MFO 67) in staat te stellen om de fenomenen, de groeperingen en de personen op te volgen. 
 ···························  
7 Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn MFO 6 van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 
betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK), 9 januari 2003. 
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2.4.4 Interventie 
 Gemengde patrouilles 

45. Of het nu gaat om een patrouille bestaande uit een gemengde ploeg (Belgisch-Frans) of een minimum van twee ploegen, de ene Belgisch en de andere Frans, de bedoeling is een instrument te zijn om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken door actief te zijn langs beide zijden van de grens en de grens zo vaak als nodig te kunnen overschrijden8. 
46. Overeenkomstig het Akkoord van Doornik II worden de gemeen-schappelijke patrouilles uitgevoerd in een dienstvoertuig met een onderscheidend en ondubbelzinnig herkenningsteken van één van de bevoegde diensten van de twee landen. Er is uitdrukkelijk voorzien dat de ambtenaren op patrouille zich van hun voertuig kunnen verwijderen om hun opdrachten uit te voeren. Welke de plaats van inschrijving van het voertuig waarin een gemengde patrouille wordt verricht ook is, dat heeft geen invloed op de bestuurlijke en gerechtelijke bevoegdheden van de ambtenaren die optreden noch op het recht om de weg-verkeersregels te overtreden van het land waarin ze optreden. Het is wel essentieel dat dit gebeurt binnen de grenzen en volgens de voor-waarden die zijn bepaald in de nationale wetgeving van het land op wiens grondgebied de interventie plaatsheeft. 
47. De 4 criminaliteitsbassins werken anders. De meeste geanalyseerde zones melden dat, naar hun ervaring, de invoering van zulke patrouilles sterk afhangt van hetzij een specifieke behoefte (criminaliteitsgolf en ad-hocanalyse om de patrouilles de weg te wijzen) die beperkt in de tijd blijft, hetzij een nood aan zichtbare politieaanwezigheid in de omgeving van de grens op vraag van de bestuurlijke overheden. 
48. De meeste van de 14 geanalyseerde politiezones wijzen erop dat ze hetzij geen gemengde patrouilles inzetten, hetzij slechts zeer zelden. Soms is het moeilijk om de patrouilles te behouden, zelfs met een frequentie van één per maand, omdat de vooruitzichten geregeld veranderen en het gebrek aan personeel noopt tot keuzes inzake prioritaire inzet van de politiecapaciteit van de zones9. 
49. De praktische uitvoering van een gemengde patrouille vereist dat de Franse ambtenaren, in de praktijk, kennis hebben van de principes van geweldbeheersing met of zonder vuurwapen, van de interventie-
 ···························  
8 Het automatisch overschrijden van de grens is enkel toegestaan wanneer de ploeg gemengd is (art. 13 van 
het Akkoord van Doornik II). 
9 Uit de verschillende gesprekken blijkt dat de 4 criminaliteitsbassins van De Panne tot Chimay anders 
werken. Een van de laatste verslagen van de OWG wijst erop dat er voor elk van de bassins een zeker elan 
dient benadrukt. Sommige statistieken, bijvoorbeeld voor bassin 2, maken thans gewag van 50 gemengde 
patrouilles in 2017, 72 in 2018 en 17 sinds begin 2019. Hierbij dient opgemerkt dat enkel dit bassin voldoende 
duidelijke cijfergegevens kon aanleveren. 
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technieken en -tactieken en van het wettelijk en reglementair kader. Wat zou impliceren dat de materies in kwestie moeten worden onderricht aan de Franse politieambtenaren die actief zijn op Belgisch grondgebied. Hoewel theoretisch, definieert het Akkoord van Doornik de opleidingen in artikel 19. Het Comité P stelt vast dat in 2017 en 2018 het aantal specifieke opleidingen (zeer) beperkt was en dat het investeren in opleidingen voor Franse politieambtenaren door België snel nutteloos kan blijken te zijn want het personeelsverloop bij de Franse politiepartners is groot (sommigen zijn slechts 2 tot 3 jaar werkzaam in een grenszone). Daarbovenop komt de taalproblematiek. Sommige Nederlandstalige zones beklemtonen ook dat de planning van dergelijke patrouilles uiterst moeilijk blijft gelet op het gebruik der talen, de inperking van de bevoegdheden (enkel in uniform en met identificeerbare voertuigen), de radioverbindingen, de beperkte beschikbare capaciteit zowel in Frankrijk als in België. Al deze elementen bieden niet de nodige en nuttige flexibiliteit om met gemak patrouilles te organiseren. 
50. Tussen de ingevoerde praktijken heeft het Comité P een goede praktijk gevonden in een bassin waarin in 2018 meer dan een vijftigtal gemengde patrouilles werden verricht en het initiatief werd genomen om een nuttig en praktisch hulpmiddel te creëren voor de politie-ambtenaar uit het andere land die in een gemengde patrouille wordt ingeschakeld. De rol van het CPDS wordt beoordeeld als nuttig met groeimarge, meer bepaald via syntheses of verslagen in de stijl van het ‘bassincriminaliteitsbeeld’ die de verantwoordelijken van de eenheden op het terrein in staat zouden stellen om de patrouilles passend te sturen, volledig in overeenstemming met de criminaliteits-realiteit van het moment (woninginbraken, inbraken in voertuigen, …). 
51. Tot slot, ondanks alle al genomen en toekomstige initiatieven, blijft er onduidelijkheid omtrent de bevoegdheid van de politieambtenaren op het grondgebied van het buurland, zoals de nog altijd onbesliste kwestie van de opmaak van een proces-verbaal en van de rol die aan de Franse collega’s wordt toebedeeld in de retranscriptie10. 

 Grensoverschrijdende achtervolgingen 
52. Wanneer Belgische politieambtenaren (en vice versa Franse politie-ambtenaren) in hun eigen land een persoon achtervolgen die op heterdaad is betrapt11, zijn zij gemachtigd om de achtervolging op het grondgebied van het andere land zonder voorafgaande toestemming 
 ···························  
10 Het gaat erom een standpunt in te nemen over de rol van de Franse politieambtenaar als tweede of derde 
verbalisant. 
11 bij het plegen van of deelneming aan één der in artikel 41.9° van de Schengenuitvoeringsovereenkomst 
genoemde strafbare feiten, of wanneer de achtervolgde persoon zich in voorlopige hechtenis bevond of een 
gevangenisstraf onderging en zich door ontvluchting aan de verdere tenuitvoerlegging daarvan heeft 
onttrokken. 



 

 

13/33 

  

voort te zetten, wanneer de bevoegde autoriteiten van dat land wegens het spoedeisende karakter van het optreden niet vooraf kunnen worden gewaarschuwd gelet op de buitengewone dringende noodzakelijkheid. 
53. Daarenboven mag de achtervolging alleen worden uitgevoerd onder de volgende algemene voorwaarden: het naleven van het recht van het andere land en de verplichting om gevolg te geven aan de bevelen van de plaatselijk bevoegde autoriteiten. Het betreft enkel de achter-volgingen over de landsgrenzen12, het binnentreden van woningen en het betreden van niet voor het publiek toegankelijke plaatsen zijn verboden. Bovendien moeten de politieambtenaren gemakkelijk herkenbaar zijn, hetzij door middel van het dragen van een uniform of een armband, hetzij door middel van aan het voertuig aangebrachte voorzieningen. Wat persoonlijke bescherming betreft, mogen de achtervolgende ambtenaren hun dienstwapen meevoeren. Maar het gebruik ervan is uitsluitend in geval van noodweer toegestaan. 
54. Deze bepaling houdt echter geen vattingsrecht in voor de Belgische politieambtenaren in Frankrijk (en vice versa). Indien, daarentegen, geen stopzetting wordt gevraagd door Frankrijk, op heterdaad ontdekte misdrijven worden gepleegd in Frankrijk en de Franse politie-ambtenaren niet vrij snel kunnen optreden, zullen de Belgische achter-volgende politieambtenaren de achtervolgende persoon mogen vatten tot de aankomst van de Franse politieambtenaren die dadelijk geïnformeerd moeten worden en die zijn identiteit zullen moeten vaststellen en/of overgaan tot zijn aanhouding. 
55. Een persoon die na de achtervolgingsactie werd aangehouden, kan ongeacht zijn nationaliteit door de plaatselijk bevoegde autoriteiten voor verhoor worden opgehouden. Na elke grensoverschrijdende achtervolgingsoperatie dienen de Belgische politieambtenaren op Frans grondgebied zich te melden bij de plaatselijk bevoegde Franse autoriteiten om verslag te doen van hun handelen. Op verzoek van de Franse autoriteiten zijn zij verplicht zich beschikbaar te houden totdat omtrent de toedracht van hun optreden duidelijkheid is verkregen. Deze voorwaarde geldt ook in die gevallen waarin de achtervolging niet tot de aanhouding van de achtervolgde persoon heeft geleid. 
56. De Belgische autoriteiten moeten hun medewerking verlenen aan het onderzoek dat voortvloeit uit de operatie waaraan hun politie-ambtenaren hebben deelgenomen, met inbegrip van de gerechtelijke procedures. 
57. Zoals de bevraagde Belgische politieambtenaren vermelden, kunnen politieambtenaren die een vluchtend voertuig (bv. om zich te onttrekken aan een controle) achtervolgen bij aanvang van de achter-volging het misdrijf niet van tevoren vaststellen en zijn ze dus verplicht om aan de Franse grens te stoppen. Dit precieze punt is in de 
 ···························  
12 Het is nuttig op te merken dat deze achtervolgingen op kunnen plaatsvinden op zee en over binnenwateren 
(art. 20 van het Akkoord van Doornik II). 
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praktijk goed gekend door de misdadigers die er uiteraard misbruik van maken13. 
 Specifiek geval van “het rechtsomkeer maken” en van “het 

overschrijden van de grens” 
58. Het geval van rechtsomkeer maken wordt gekenmerkt door het rijden op Frans grondgebied wanneer de inrichting van de verkeers-wegen dit noodzakelijk maakt en de enige veilige mogelijkheid om rechtsomkeer te maken zich in Frankrijk voordoet. Bedoeling is dan zo snel mogelijk terug te keren naar Belgisch grondgebied (en omgekeerd wanneer het een Franse politiedienst betreft). 
59. Dankzij het Akkoord van Doornik (art. 22 en 23) werd een juridische leemte in een regelmatig voorkomende politiepraktijk gevuld, wat de politieambtenaren in staat stelt om in alle rust te handelen wanneer ze de grens overschrijden of rechtsomkeer maken. Dat heeft geleid tot het principe van een permanente toestemming van de Franse autoriteiten voor deze twee gevallen van grensoverschrijding: de communicatie en de radioverbindingen. 
2.4.5 Functionaliteit “verkeer” 
60. In het globaal kader van verkeersveiligheid blijkt uit de antwoorden verstrekt door de 14 politiezones gelegen in de grensstreek dat er specifieke operaties over de thematiek “verkeersveiligheid” van het type “Frontier”14 en/of “spiegelcontroles”15 worden georganiseerd waarbij de politiediensten aan beide zijden van de grens goed op elkaar zijn afgestemd. De directe operationele samenwerking met de Franse politiediensten op het terrein maakt het niet enkel mogelijk om controles te verrichten maar ook om die controles doeltreffender te maken gelet op de mogelijkheid om de gestructureerde informatie-systemen in real time in beide landen te (laten) bevragen. 
 ···························  
13 De problematiek is evenwel gekend door Frankrijk en werd in juli 2016 besproken in de Franse Senaat in de 
vorm van een voorstel van resolutie in het kader van de politiesamenwerking tussen Frankrijk en Zwitserland. 
Daarin wordt gesteld dat “Het niet redelijkerwijs verdedigbaar zou zijn om te beschouwen dat het straf-
rechtelijk systeem van de buurlanden van Frankrijk een dusdanig risico op schending van de mensenrechten 
en de fundamentele vrijheden inhoudt dat hen verboden zou moeten worden om over te gaan tot de 
aanhouding van een voortvluchtige. Hen de uitoefening van het achtervolgingsrecht ontzeggen is nochtans 
niets anders dan een blijk van wantrouwen te hunnen aanzien. De essentiële voorwaarden voor de 
uitoefening van de nationale soevereiniteit zouden duidelijk niet worden verstoord door een dergelijke 
ommekeer” (vrije vert.). 
14 Zie infra. 
15 Een spiegelcontrole is een controle die wordt uitgevoerd aan deze en gene zijde van de grens, op een 
gezamenlijke thematiek, waarbij elke politiedienst op zijn grondgebied blijft maar de acties tussen de landen 
wel worden gecoördineerd. 
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61. De gesprekspartners voor dit onderzoek vertellen dat de zogenoemde ‘Rekkem’-operaties16 die sinds meer dan een decennium in het leven geroepen zijn, een dispositief zijn dat bedoeld is om controle in deze streek uit te voeren. Dit dispositief werd eind 2016 aangepast door de Franse autoriteiten en politiediensten met als recht-streeks gevolg minder verkeersopstoppingen en meer verkeers-veiligheid in het algemeen binnen de actieradius van dit dispositief. Er dient opgemerkt dat controles tussen Frankrijk en België in die streek al langer bestaan dan controles tussen sommige Franstalige en Nederlandstalige zones. 
62. Sinds 2015 heeft de lokale politie rechtstreeks toegang tot EUCARIS17. Het Comité P heeft zich geen beeld kunnen vormen van de impact van het gebruik van EUCARIS op de politiecapaciteit die eventueel wordt teruggewonnen dankzij deze databank, maar de aanvragen van de zones aan het CPDS inzake identificatie van voertuigen zijn sterk afgenomen, waardoor er meer capaciteit overblijft om de gerechtelijke aanvragen te behandelen. 
2.4.6 Lokale gerechtelijke samenwerking in de dagelijkse praktijk 
63. Het Comité P stelt vast dat het Europees wettelijk kader concrete mogelijkheden biedt voor grensoverschrijdende politiewerking, maar te vaak kunnen deze middelen enkel worden aangewend voor ernstige feiten. De kleine criminaliteit blijft zonder echt rechtsmiddel en dus onbestraft, zoals winkeldiefstallen, diefstallen van en in voertuigen, gewone diefstallen of diefstallen met braak, kleine drugssmokkel, vandalisme of overlast. Wanneer ze geconfronteerd worden met deze talrijke kleine moeilijkheden (buiten de beschikbare capaciteit), stellen de lokale onderzoekers de flexibiliteit op prijs die de COL 1/2016 biedt in de informatie-uitwisseling tussen Frankrijk en België. 
64. Een toezichtsonderzoek uit 2016 over de toepassing en de implementatie van het actieplan van DGA “human rights” toonde aan dat bovenop de betrekkingen tussen de gouverneur van West-Vlaanderen en de prefect van Nord-Pas-de-Calais inzake transmigratie, de concrete operationele afspraken tussen de PAF (Police Aux Frontières – grenspolitie), de gerechtelijke politie en de lokale politie erop vooruitgingen, meer bepaald via het Strategisch Comité en de operationele werkgroep. 
65. De grensoverschrijdende criminaliteit wordt geregeld aangepakt in samenwerking met de overeenstemmende onderzoeksdiensten van de Franse politiediensten. De diensten van de twee landen ontmoeten 
 ···························  
16 Het gaat om een controledispositief op de wegassen die van Frankrijk naar België lopen in de streek van 
Rekkem. Dit zijn punctuele operaties. 
17 EUCARIS: European Car Register Information System is een gestructureerd systeem voor informatie 
betreffende voertuigen ingeschreven in de EU. Het gebruik ervan is meer bepaald wettelijk gesteund op het 
Verdrag van Prüm wat de uitwisseling van informatie betreffende de inschrijving van voertuigen betreft. 
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elkaar geregeld om standpunten en informatie uit te wisselen over de lopende gerechtelijke dossiers. Bij deze ontmoetingen zijn de gerechtelijke overheden afwisselend aanwezig (bijvoorbeeld in de vorm van een gerechtelijk platform, vergadering 1/maand, 1/6 weken, …). Er is geen systematiek in deze ontmoetingen. Het is de nood die de onderzoeksdiensten rond de tafel brengt. 
66. Naar eigen zeggen hebben de lokale onderzoekers behoefte aan een contactpunt in de overeenstemmende Franse onderzoeksdiensten om de specifieke informatie betreffende een onderzoek over te maken of te ontvangen (COL 1/2016), de overmaking van onderzoeksplichten te vergemakkelijken en de contactpunten voor de gerechtelijke politie-operaties te identificeren. Volgens sommige gesprekspartners zouden deze taken moeten worden vervuld door het CPDS vanuit zijn rol van facilitator/bemiddelaar18. 
67. Met betrekking tot de grensoverschrijdende observaties is een zeer specifieke procedure van toepassing. De gebruikelijke werking voor een lokale onderzoeksdienst bestaat erin contact op te nemen met de plaatselijk bevoegde federale gerechtelijke politie opdat op dit niveau op het vlak van inzet en realisatie alles binnen de regels van de kunst zou verlopen. Dat gebeurt via de BTS-officier (bijzondere onderzoeks-technieken). Deze laatste regelt de procedure met de procureur des Konings. In het kader van een overname van een Franse observatie op Belgisch grondgebied staat het reglementair kader niet toe dat een lid van de lokale politie “begeleider” is. Deze rol is uitsluitend toebedeeld aan de federale gerechtelijke politie. 
2.4.7 Handhaving van de openbare orde 
68. Een bijzonder punt voor deze functionaliteit is terug te vinden in de Europese beslissing die het Verdrag van Prüm inhoudt. Het staat inderdaad vast dat in verband met grootschalige manifestaties waarbij verscheidene EU-landen betrokken zijn, in casu Frankrijk en België, deze landen niet-persoonsgebonden gegevens moeten uitwisselen om te voorkomen dat er strafrechtelijke feiten worden gepleegd en om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Ze mogen enkel persoons-gegevens verstrekken wanneer de betrokkenen een dreiging inhouden voor de openbare orde en veiligheid of wanneer de omstandigheden 

 ···························  
18 Aanvullende toelichting van de Commissaris-generaal na lezing van het voorstel van verslag: “Inmiddels 
werd het Grensinformatienetwerk (GIN) in het leven geroepen in oktober 2019. Het doel van dit initiatief is 
om de zogenaamde ‘restinformatie’ beter en sneller te exploiteren. Daartoe werden twee Belgische 
politieambtenaren (één lid van de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen en één van de Politiezone 
Westkust) aangesteld om samen met drie Franse collega’s informatie in te winnen via structurele contacten 
met de operationele eenheden aan beide zijden van de grens en de reeds bestaande overlegfora”. 
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laten vermoeden dat ze strafrechtelijke feiten gaan plegen in het kader van die manifestaties19. 
69. Uit op het terrein geraadpleegde bronnen blijkt dat bij grootschalige gebeurtenissen (bv.: La Ducasse in Bergen, de wielerwedstrijd Paris-Roubaix, de braderij in Lille) het CPDS de informatie en syntheses die nuttig zijn voor de politionele voorbereiding van de gebeurtenis (essentiële elementen van inlichtingen) overmaakt en indien nodig de Franse en Belgische politiediensten met elkaar in contact brengt. Het CPDS speelt ook een rol in de steunaanvragen uitgaande van Belgische of Franse eenheden in het kader van dergelijke gebeurtenissen. Niettemin heeft het Comité P ontdekt dat deze praktijk niet systematisch is en dat de Belgische en Franse eenheden soms het CPDS links laten liggen. 
70. Naar aanleiding van grootschalige gebeurtenissen, zoals voorzien in het Akkoord van Doornik, en van punctuele uitwisselingen van personeel tijdens grote ordediensten, wordt de bijstand van Frankrijk aan België of omgekeerd besproken en goedgekeurd om het best mogelijke verloop te waarborgen. De informatie-uitwisseling inzake bestuurlijke politie verloopt regelmatig, meer bepaald voor de voorbereiding van de gebeurtenissen en tijdens de gebeurtenissen. 
71. De aantrekkingskracht van deze uitwisselingen, deze bijstand en de informatie-uitwisseling is concreet en operationeel want wanneer Franse onderdanen (rechtmatig) de gebeurtenissen georganiseerd op het grondgebied van de politiezones in de grensstreek bijwonen, maakt de aanwezigheid van de Franse collega’s het niet alleen mogelijk om bepaalde personen (onruststokers gekend door de Franse diensten) te identificeren maar ook om de onstuimigheid van bepaalde individuen zoals supporters in te tomen. De uitwisseling van personeel wordt geformaliseerd door Frans personeel op te nemen in de organisatie van de Belgische ordedienst. 
72. Het Comité P merkt dat ondanks de duidelijke en ondubbelzinnige tegenstelling tussen de Belgische filosofie van “genegotieerd beheer van de publieke ruimte” en het Franse concept van “wet is wet”, de jarenlange praktijk van grensoverschrijdende samenwerking nog altijd een openlijke en goede medewerking mogelijk maakt op het vlak van openbare orde. De vraag die soms rijst, houdt verband met de werkelijke meerwaarde van deze inzet van capaciteit ten bate van het andere land. Sommige zones stellen zich de vraag terwijl ze toegeven dat deze samenwerking in het kader van de handhaving van de openbare orde de grensoverschrijdende samenwerking zichtbaar maakt en een zekere band schept tussen de diensten van beide landen, meer bepaald doorheen het praktische werk op het terrein. 
 ···························  
19 Deze gegevens mogen enkel worden aangewend voor de manifestaties met het oog waarop ze werden 
meegedeeld en moeten onmiddellijk gewist worden, zodra de nagestreefde doelstellingen behaald zijn of 
niet meer kunnen worden verwezenlijkt. In elk geval moeten de overgemaakte gegevens gewist worden na 
uiterlijk één jaar. 
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2.4.8 Beheer van situaties van hoogdringendheid 
73. De situaties van hoogdringendheid bij ongeval of onheil behoren tot de andere gevallen van grensoverschrijdende politiesamenwerking. Gelet op de dringendheid, dienen de Belgische (of Franse) politie-ambtenaren systematisch de Frans-Belgische grens te overschrijden op initiatief van de politiediensten, zonder voorafgaande toestemming20. 
74. In België draait het beheer van ongevallen en rampen rond nood- en interventieplannen met een concentrische inzet van de middelen en de beslissingsniveaus (gemeente - provincie - nationaal). Het grensover-schrijdend beheer van grote risico’s (aanwezigheid van kerncentrales in Frankrijk, SEVESO-bedrijven21, …) heeft het voorwerp uitgemaakt van samenwerkingsakkoorden gesloten op nationaal vlak, die door de ondergeschikte autoriteiten omgebogen en aangepast zijn aan de lokale specificiteiten met een coördinatie op provinciaal vlak. Er bestaan ook talrijke initiatieven op lokaal vlak om de samenwerking in geval van ongeval of onheil te verbeteren22. 
75. De MFO-7 betreffende het beheer van dynamische niet-geplande gebeurtenissen waarbij een onmiddellijk en gecoördineerd supralokaal politieoptreden in werking wordt gesteld, wordt ten uitvoer gelegd, meer bepaald bij de ontvluchting van daders van voldoende ernstige feiten (terrorisme). Voor de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen werd een protocolakkoord gesloten met de gouverneurs van de 2 provincies en de prefect van Hauts-de-France. In dit protocol-akkoord is een grensplan opgenomen dat geïnspireerd is op het Franse grensplan en concreet geïntegreerd wordt in het politiealarm. Er werd een aanvullend protocolakkoord ondertekend met alle politiezones waarbij men zich ervan heeft vergewist dat alle grensoverschrijdings-punten tussen Frankrijk en België geïdentificeerd waren23. 
76. Eind 2017 heeft Frankrijk een nieuw dispositief ingevoerd dat het mogelijk maakt om, in geval van terroristische aanslag, een zeker aantal controlepunten op Frans grondgebied te activeren, langs de grens met België, om de eventuele ontsnappingsroutes af te sluiten. 
 ···························  
20 De regel blijft uiteraard dat een overschrijding moet gebeuren met een voorafgaande vraag, daarom blijft 
de interventie uit eigen beweging een uitzondering. Ze is voorzien door art. 14 van het Akkoord van Doornik. 
21 SEVESO: een Sevesobedrijf is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, 
behandeld of opgeslagen (bv. raffinaderijen, (petro)chemische sites, aardoliedepots of opslagplaatsen voor 
explosieve stoffen). 
22 Wat noodplanning betreft, stelt de politie de zogenoemde discipline ‘3’ samen. 
23 Dat verzekert de volledige coherentie met het grensalarm dat door Frankrijk in plaats is gesteld voor een 
bijzonder ernstig gerechtelijk feit dat of een supralokale gebeurtenis die een belangrijke impact heeft op de 
openbare orde, zich afspeelt op het nationaal grondgebied, of een gebeurtenis van terroristische aard 
(dat/die zal worden gepleegd, wordt gepleegd of is gepleegd) en wijst op een mogelijke grensover-
schrijdende betrokkenheid, waarvan de inplaatsstelling wordt georganiseerd door observatie- en/of 
interceptieposten te bemannen op prioritaire grenspunten, al dan niet in aanvulling op het ‘Plan de Défense 
Terrestre Zone Nord Français’ (plan voor de landsverdediging van de Noord-Franse zone). 
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De federale politie van Henegouwen en die van West-Vlaanderen hebben, op initiatief van de eerstgenoemde, het politiealarm herzien en er een luik “grensalarm” in opgenomen. 
77. In de praktijk kunnen de zones, in een situatie van hoogdringend-heid, indien nodig en op vraag, concreet hulp bieden in de mate van het mogelijke, bijvoorbeeld, om het verkeer te regelen of om te leiden, patrouilles te verwijzen naar de aangeduide plaatsen om een politie-aanwezigheid te verzekeren, … Bijvoorbeeld, op het ogenblik van de aanslagen van Parijs, in november 2015, werden de patrouilles, op vraag van de prefect van Valenciennes, verwezen naar de grenspost van Quiévrain. 
78. Een protocolakkoord betreffende het politiealarm en de inzet aan de grens werd goedgekeurd en ondertekend door de korpschefs van Henegouwen. Dit protocolakkoord is van kracht sinds 1 oktober 2018 en is het antwoord van de provincie Henegouwen op het politiealarm en het grensalarm voor alle politiediensten24 en werd in de praktijk getest door sommige bassins, zoals bassin 2 begin 2019. 
79. Voor sommige zones in West-Vlaanderen zijn de belangrijkste diensten in geval van hoogdringendheid de provinciale dispatchings op het niveau van de directeurs-coördinators (CSD) en het CPDS, voor-namelijk voor de uitwisseling van informatie. Voor de MFO-7 of de noodplannen hebben de zones niet afzonderlijk met Frankrijk een specifiek plan uitgewerkt, deze coördinatietaak wordt logischerwijs opgenomen door de directeur-coördinator van West-Vlaanderen, meer bepaald om de grensovergangspunten te bemannen. Daarenboven zijn de gemeenten verplicht om een algemeen nood- en interventieplan uit te werken waarin de politie een rol te spelen heeft voor de discipline 3 en de Franse politiediensten aan de andere kant van de grens als bevriende machten vermeld zijn. 
80. Het CPDS bevestigt dat het op het ogenblik niet verondersteld wordt tussen te komen in crisissituaties tenzij voor wat betreft de informatie-uitwisseling25. Niettemin is er een radiopost geïnstalleerd in de permanentiezaal van het CPDS waarmee de 4 grote communicatie-centra in de bevoegdheidszone van het CPDS Doornik in geval van noodzaak of hoogdringendheid kunnen worden gecontacteerd. Nu beperkt het CPDS zich tot het zonder toegevoegde waarde overmaken van de Franse noodplannen aan de diensten van de directeurs-coördinators van de twee provincies. 

 ···························  
24 Daarin is meer bepaald de methodologie beschreven op basis van scenario’s, net als de termijnen, de 
integratie van het dispositief van ANPR-camera’s, het bemannen van de grensovergangsposten, de 
coördinatie en de operationele leiding, alsook de rol van elke entiteit van de lokale politie, de federale 
politie met inbegrip van het CPDS. 
25 Toevoeging van de Commissaris-generaal na lezing van het voorstel van verslag. 
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2.4.9 Directe samenwerking 
81. Zoals uit het Akkoord van Doornik voortvloeit, wordt onder directe samenwerking verstaan dat deze samenwerking wordt uitgeoefend in aanvulling op de samenwerking via de gemeenschappelijke centra. In dat opzicht vermeldt artikel 11 trouwens dat elke inlichting die in het kader van deze samenwerking wordt verkregen, wordt overgemaakt aan de gemeenschappelijke centra. Bovendien bevat het Akkoord ook bepalingen over de situaties van hoogdringendheid en de gemeen-schappelijke vergaderingen. 
82. De directe samenwerking werd bestudeerd in de dagdagelijkse politierealiteit voor de Belgische politiezones gelegen in de grensstreek (wat het terrein erover zegt).  
83. In dit stadium toont het werk dat wordt verricht door de provincie West-Vlaanderen en waarover verslag wordt gedaan door haar verbindingsofficier de rechtstreekse impact aan op de directe samen-werking. Het gaat inderdaad om de inplaatsstelling door het provinciaal overleg, voor de aspecten van grensoverschrijdende samenwerking, van een actieplan in de strijd tegen transmigratie. Zo heeft de gouverneur van die provincie een provinciaal structureel overleg ingericht waarop zowel strategische als operationele beslissingen worden genomen om de strijd tegen de fenomenen van transmigratie beter te omkaderen. Op die manier kon meer bepaald worden over-gegaan van grootschalige politieacties naar meer ‘chirurgische’ acties die zijn toegespitst op de brandhaarden van het ogenblik, in goede samenwerking met de Franse buren. 
84. Uit de gesprekken en vragenlijsten blijkt dat de uitvoering van 
gezamenlijke operaties verscheidene vormen kan aannemen zoals: 

1. een operatie in één land op basis van de noden van het andere 
land; 

2. zogeheten spiegeloperaties, d.w.z. dezelfde operatie aan weers-
zijden van de grens, met afzonderlijke commandocentra; 

3. zogeheten spiegeloperaties met één enkel commandocentrum 
(bijvoorbeeld het CPDS); 

4. een of meer operaties aan de grensovergangen; 
5. operaties in een of meer landen met de samenstelling van gemengde teams. 

85. Het merendeel van de zones wijst erop dat deze operaties niet vaak voorkomen, ook al biedt het Akkoord van Doornik (II) op het vlak van structuren en informatie-uitwisseling ruimere mogelijkheden dan het vorige Akkoord, op voorwaarde dat het creatief en soepel geïnter-preteerd wordt. Sinds 2017 biedt de CSD niettemin haar diensten (honden, helikopter, interventiekorps) aan om op autonome wijze operaties te organiseren in elk bassin. 



 

 

21/33 

  

86. Een zone wijst erop dat ze, afhankelijk van eigen gebeurtenissen, ten minste één gemengde controleoperatie per maand plant, zelfs met gemengde ploegen (een Belgische politieambtenaar en een Franse gendarme in een Belgisch dienstvoertuig, en een Franse gendarme en een Belgische politieambtenaar in een Frans politievoertuig). In deze zone is het ook al voorgekomen dat Franse gendarmen deel uit-maakten van de diensten genegotieerd beheer van de publieke ruimte (zogeheten lokale ordediensten) naar aanleiding van carnaval of andere feestelijke gebeurtenissen. Gezamenlijke ANPR-controles hebben ook al plaatsgehad waarbij het voertuig door één van de landen werd ontdekt en door het andere land op zijn grondgebied werd geïntercepteerd. 
87. De geïntegreerde politieacties ‘Frontier’ genoemd in de oorspronke-lijk hoofdzakelijk Nederlandstalige zones werken met spiegelacties maar (nog) niet met gemengde patrouilles of dispositieven zoals supra weergegeven. In het kader van dergelijke operaties speelt het CPDS de rol van geïntegreerde commandostructuur zoals voorzien in artikel 6 van het Akkoord van Doornik, wat in de praktijk kan worden verklaard door de tweetaligheid van het CPDS. Afhankelijk van de actualiteit, ten aanzien van nationale dan wel lokale fenomenen, worden nu gezamenlijke operaties georganiseerd in verscheidene bassins, zelfs met medewerking van alle Belgische zones. De bassins kunnen in volledige autonomie de modaliteiten van de operaties blijven beheren, er wordt enkel een voor allen gemeenschappelijke datum bepaald. 
88. Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat deze grootschalige operaties waarbij alle eenheden van het (de) bassin(s) in kwestie betrokken zijn om de 3 maanden gepland worden en verschillende thematieken aanboren, zoals inbreuk op goederen (woningdiefstallen) of verkeersveiligheid (BOB-campagne), … Wanneer ze hierover worden bevraagd, bevestigen de meeste zones ons dat deze operaties als voordeel hebben dat de grensoverschrijdende samenwerking op praktische wijze wordt uitgeoefend en dat er acties worden uitgevoerd, wat aan de burgers toont dat de politie aanwezig is aan weerszijden van de grens en dat er een zekere synergie en samenwerking tussen hen is. In het kader van de voorbereiding van de operaties worden zogenoemde HERMES-fiches26 ingevuld. Deze HERMES-fiches zijn bedoeld om de overmaking van informatie over een precieze thematiek die verband houdt met een grensoverschrijdend fenomeen van georganiseerde criminaliteit te systematiseren. De rollen en verant-woordelijkheden van elkeen voor het beheer en de analyse van de informatie blijken niet te worden gecoördineerd. 
89. Wanneer het de praktijk aftoetst aan de tekst van het Akkoord, stelt het Comité P vast dat hoewel het CPDS voorzien is voor de coördinatie van dergelijke grensoverschrijdende activiteiten, dit niet altijd het geval is. De HERMES-fiches zijn een goed voorbeeld van een item 
 ···························  
26 Verslag van de vergadering van de operationele werkgroep (OWG) van 8 maart 2017. 
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waarin hetzij het CPDS, hetzij de federale politie in haar geheel een echte meerwaarde zou kunnen bieden in de voorbereiding van de operaties. In dit onderzoek werden de rollen en verantwoordelijkheden van het CPDS niet uitgediept omdat het toegespitst is op de zones. Niettemin komt de relevantie van een dergelijke uitdieping regelmatig aan het licht in dit verslag. 
2.4.10 Detachering van verbindingsambtenaren 
90. Deze detacheringen, die in principe van beperkte duur zijn, gebeuren vooral om de contacten te vergemakkelijken tussen de specifieke diensten aan weerszijden van de grens. De verbindings-ambtenaren hebben een adviserende en bijstandverlenende opdracht en oefenen in principe geen bevoegdheden van openbaar gezag uit in het andere land. Er is een opening gelaten om dergelijke bevoegd-heden uit te oefenen, voor zover dit voorzien is in het nationaal recht van het land waarnaar de ambtenaar gedetacheerd is, in de internationale verplichtingen die de twee landen binden of in relevante Europese wetgeving. 
91. Vandaag de dag is er echter geen enkele rechtsgrond van toepassing om aan de Franse verbindingsambtenaren bevoegdheden in België over het algemeen toe te kennen, noch in het nationaal recht, noch in de internationale en Europese rechtsnormen. Dat neemt niet weg dat de verbindingsambtenaren kunnen deelnemen aan verscheidene gezamenlijke operaties, aan het toezicht op openbare manifestaties die van belang zijn voor de diensten van het land van waaruit de ambtenaar gedetacheerd is. Dit gezegd zijnde, kunnen deze Franse ambtenaren, voor door de operaties beperkte periodes, zoals voor de gemengde patrouilles, in principe bevoegdheden van openbaar gezag uitoefenen op Belgisch grondgebied in aanwezigheid van een Belgische operationele verantwoordelijke. 
92. Het begrip contactambtenaar mag niet worden gelijkgesteld met het begrip verbindingsofficier. België heeft thans geen verbindingsofficier die verantwoordelijk is voor het volledige Franse grondgebied. De Belgische verbindingsambtena(a)r(en) aanwezig in Frankrijk (Lille) is (zijn) specifiek in plaats gesteld voor het grensgebied. België beschikte tot voor kort over een vaste verbindingsambtenaar in Lille voor de materie radicalisme en over een andere agent gestuurd door de politiezone WESTKUST die naargelang de behoeften, voornamelijk van de politiezones uit bassin 1, aanwezig was op Frans grondgebied. 
93. De aanwezigheid van deze Belgische verbindingsambtenaar bij de prefectuur van Lille blijkt de dagelijkse grensoverschrijdende samen-werking van de bevraagde politiezones niet te hebben veranderd. Qua resultaat hebben de bevraagde zones er niet echt voordeel uit kunnen halen. Behalve deze indeling bij een Frans-Belgische cel ‘terrorisme’ die, onder andere, een zicht moest bieden op de informatie van elke partij ter zake, moest zorgen voor de uitwisseling ervan en een link 
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moest leggen met de Dienst Vreemdelingenzaken en moest functioneren ten bate van de douane en de politie, bleek het project voor de politiezone die deze verbindingsambtenaar gedetacheerd had moeilijk in plaats te stellen op het ogenblik dat de antwoorden op de vragenlijst werden gegeven en de ontmoetingen in het kader van dit onderzoek plaatsvonden, zelfs voor de PZ VLAS (eenheid van herkomst van deze verbindingsambtenaar). 
94. Het Comité P stelt vast dat, enerzijds, deze verbindingsambtenaar verondersteld was de informatie over te maken aan het CPDS om de uitwisselingen en de analyses te vergemakkelijken. Het CPDS en de verbindingsambtenaar hangen af van CGI. Anderzijds heeft het CPDS geen specifieke competentie inzake terrorisme en radicalisme. Hoewel deze verbindingsambtenaar niet meer in plaats is, blijkt het bijgevolg voor de federale politie opportuun om dit soort onduidelijkheid voor de toekomst uit te klaren. 
2.4.11 Communicatie en radioverbindingen 
95. De communicatie maakt niet het voorwerp uit van een bijzonder artikel, noch in de Schengenovereenkomst, noch in het Verdrag van Prüm noch in het Akkoord van Doornik. De enige reglementaire referentie blijkt de interne nota van de federale politie over de kanaal-keuze voor de overmaking van informatieaanvragen27 te zijn. Dit document benadrukt de rol van het CPDS voor de informatie-uitwisseling in de grensstreek. 
96. In juli 2017 was gemeld dat er werkgroepen (waarin verscheidene diensten onderling informatie kunnen uitwisselen) werden gecreëerd en dat er 15 dispatchings beschikbaar zijn om onmiddellijk toegang te hebben tot het kanaal. De mogelijkheid tot rechtstreekse communi-catie tussen de Franse patrouille en de Belgische patrouille op het terrein zou toegestaan zijn in het kader van geplande operaties. De overmaking van dringende informatie aan de Franse politiediensten en vice versa verloopt via het CIC Henegouwen en/of het CPDS. In dit stadium zijn de rollen en verantwoordelijkheden van elkeen specifiek vastgelegd in een referentienota28. Volgens de coördinatie- en steundirectie van Henegouwen (DirCo Henegouwen) werden er echter, in het kader van het inzetplan betreffende de MFO-7 en van het Frans inzetplan, specifieke communicatiekanalen gedefinieerd. 
 ···························  
27 VAN THIELEN, P. & VAN NUFFEL, D. Kanaalkeuzemodel voor internationale (grensoverschrijdende) 
politionele informatie-uitwisseling, (interne) permanente nota CGI-2011/4273, van 25 november 2011, DK35. 
17 pagina’s en 4 bijlagen. 
28 Aanvullende toelichting van de Commissaris-generaal na lezing van het voorstel van verslag: “Er bestaat 
wel degelijk een « Convention opérationnelle concernant l’utilisation et la gestion de moyens de 
radiocommunication transfrontalière couvrant en France la Zone de défense Nord et en Belgique, la 
frontière correspondant à cette zone » waarin de rol en verantwoordelijkheden van iedere partner worden 
vastgesteld. Deze conventie werd door alle betrokken partners ondertekend”. 
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97. Om via radioverbinding te communiceren in de grensstreek, bestaat er een communicatiekanaal dat bedoeld is om te worden gebruikt in geval van hoogdringendheid maar waarvan niet voldoende gebruik wordt gemaakt. De DirCo Henegouwen meldt dat, in afwachting van de inplaatsstelling van de volgende generatie van radionetwerken die roaming tussen de Franse en Belgische radiogebruikers mogelijk zal maken (2025-2030), beslist werd een tussentijdse oplossing in te voeren voor de bestaande radionetwerken. 
98. De communicatie met het CPDS verloopt hoofdzakelijk per mail of tijdens thematische platformen die georganiseerd worden op arrondissementeel niveau. Gezien de huidige ‘non-operationaliteit’ van het CPDS, komt dit, hoewel het de netwerken beluistert, zeer weinig tussenbeide en zeker niet op systematische of structurele wijze. De schriftelijke communicatie verloopt per mail en zonder gebruik te maken van de formats die voorzien zijn door de MFO-3 die niet nood-zakelijkerwijs aangepast zijn aan de behoefte van het CPDS (want geen betrekking hebben op Frankrijk) en van zijn gebruikers. 
99. De communicatie via radio en mail wordt aangevuld met de geregelde ontmoetingen tijdens structureel georganiseerde vergade-ringen of door contacten op de voormalige grensposten voor bepaalde zones. Deze voormalige grensposten blijven gestalte geven aan de grensoverschrijdende samenwerking, de ontmoeting met de Franse politie die zo anders is dan de Belgische. 
3. Conclusies 
3.1 Met betrekking tot de institutionele inbedding van de Frans-Belgische samenwerking 
100. De gemeenschappelijke politiewerking in het grensgebied (gebeurtenissen, wegcontroles, gezamenlijke operaties, …) heeft het vertrouwen versterkt in de Franse politiediensten en autoriteiten en heeft gezorgd voor een betere gemeenschappelijke kennis van de delinquenten of verdachten in het grensgebied. En dit tot grote tevredenheid van de autoriteiten van elk land over de tot nu toe behaalde resultaten. Op basis van de criminaliteitsgegevens, de geografische en socio-economische elementen, blijken de bassins 1 en 2 het meeste nood te hebben aan een versterkte grensoverschrijdende samenwerking. Bovendien blijkt bassin 2 (het zogeheten Rijselse bassin), dat 50% van de zones in de grensstreek beslaat, het meest actieve te zijn. 
101. Deze meer realistische en nauwer bij de dagelijkse problemen aansluitende aanpak wordt ondersteund door zeer regelmatige overlegvergaderingen waardoor de onderwerpen op het ad-hocniveau kunnen behandeld worden en men beschikt over thematische groepen die zich bezighouden met materies waarvan de politiezones en de Franse diensten te kennen hebben gegeven dat ze er nood aan 
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hebben. In dit verband blijkt de tussenschakelfunctie van de operationele werkgroep tussen de subwerkgroepen en het Strategisch Comité essentieel om ervoor te zorgen dat de politieacties langs de gehele grens tussen Frankrijk en België volkomen coherent zijn. 
102. Het Strategisch Comité zou zich meer moeten concentreren op zijn meer strategische taken die verband houden met de politieke autoriteiten en een tussenschakel zijn tussen de grensstreek en die autoriteiten. De opmaak van een gemeenschappelijk veiligheidsplan voor het grensgebied met wederzijdse engagementen en een duidelijkere opvolging zou een concrete kans bieden om de grensover-schrijdende samenwerking om de samenwerking nog beter te structureren. 
103. Niettegenstaande het CPDS systematisch aanwezig is in de verschillende overlegniveaus en het de politiezones voorkomt als een partner waarop een beroep kan worden gedaan, moeten er voor het Comité P nog een aantal punten worden verbeterd. Zo is de (al dan niet) operationaliteit van het CPDS niet verduidelijkt en verdient ze bijzondere aandacht vanwege het Strategisch Comité. Immers, de zones halen meer operationele en directe behoeften aan met betrekking tot de werking van het CPDS zoals een meer diepgaande en in real time uitgevoerde analyse van de criminaliteit en van de fenomenen. Het CPDS zou kunnen streven naar een meer operationele rol zowel voor een analyse die evolueert naar RTI (Real Time Intelligence) als voor de ondersteuning die wordt geboden tijdens gezamenlijke operaties, de gemengde patrouilles, de supralokale en grensoverschrijdende gebeurtenissen, … en ook het doorgeefluik zijn voor de gerechtelijke aanvragen of de specifieke opleidingen voor de politieambtenaren die actief zijn in de grensstreek. 
104. Sommigen zijn het er bovendien over eens dat het goed zou zijn om het CPDS in een gebied dichter bij de grens te vestigen waar een versterkte rol zinvol zou kunnen zijn, bovenop een sterkere vertegenwoordiging van de bilaterale samenwerking29. 
3.2 Met betrekking tot de opdrachten en de werking van de lokale politiezones 
105. De conclusies worden als punten ter overweging voorgelegd om de basisfunctionaliteiten van lokale politie in het kader van de grens-overschrijdende samenwerking, de directe samenwerking en de informatie-uitwisseling te verbeteren. 
106. Wat de functionaliteiten “onthaal” en “slachtofferbejegening” betreft, heeft het Comité P een gebrek aan coördinatie tussen de politiediensten vastgesteld wat betreft het beheer en de opvolging van burgers die zich wenden tot een politiekantoor voor een zaak die de 
 ···························  
29 Die meningen liggen in lijn met de wens van bepaalde politiezones dat er een gemeenschappelijk 
commissariaat met Frankrijk zou worden opgericht. 
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politiedienst van het andere land aanbelangt. Tevens wordt vastgesteld dat er weinig gestructureerde samenwerking is tussen de Franse en Belgische politiediensten om slachtoffers bij te staan. Deze wederzijdse steun blijkt er wel te zijn voor slechtnieuwsmeldingen. In die gevallen kan het CPDS ook als tussenschakel optreden. De betrokken zones wijzen er daarentegen op dat een samenwerking ontwikkeld zou kunnen worden inzake preventie, meer bepaald tegen inbraken (een Fransman die in een Nederlandstalige gemeente komt wonen, zou in het Frans over inbraakpreventie geïnformeerd kunnen worden door de Franse collega die een Belgische politieambtenaar vergezelt). 
107. Met betrekking tot de “wijkwerking” wordt de lokale verankering in het grensgebied versterkt door de mogelijkheid om de politionele kennis te vergroten over burgers die afkomstig zijn uit Frankrijk en zich vestigen in één van de Franstalige gemeentes net over de grens. Deze mogelijkheid blijkt minder aanwezig te zijn voor de Nederlands-talige politiezones. Over het geheel genomen, melden alle zones dat werken met de Franse politie een echte meerwaarde is, meer bepaald om een beter inzicht te hebben in de werking van bepaalde wijken (bijvoorbeeld door het bekijken van de bewakingscamera’s die geplaatst zijn op openbare plaatsen of door geregelde ontmoetingen tussen Franse en Belgische politieambtenaren). Idealiter zouden de politieambtenaren belast met wijkwerking meer tijd beschikbaar moeten hebben om de uitwisselingen met de Franse politieambtenaren op peil te houden. Dit aspect van wijkwerking is in termen van informatie-uitwisseling niet afgestemd op de structuren die daartoe voorzien zijn zoals het SICAD om een deling buiten de politiezone mogelijk te maken (richtlijn MFO-6) en in te staan voor een opvolging van de personen, groeperingen en plaatsen die van belang zijn voor de politie. 
108. In het kader van de functionaliteit “interventie” maken de inter-nationale rechtsnormen inzake grensoverschrijdende samenwerking de organisatie van gemengde patrouilles en gezamenlijke operaties, alsook grensoverschrijdende achtervolgingen en het vattingsrecht mogelijk. 
109. De gemengde patrouilles worden op ongelijke wijze ingezet in de zones in die zin dat sommige zones er zeer geregeld gebruik van maken (70 per jaar) en andere zeer beperkt gezien de problemen op het vlak van taal, radiocommunicatie, beschikbare capaciteit en beperking van de bevoegdheden van de politieambtenaar actief in het andere land. Wanneer een zone meewerkt aan gemengde patrouilles, moet er aan de Franse politieambtenaren opleiding worden verstrekt over de principes van geweldbeheersing met of zonder vuurwapen, de interventietechnieken en –tactieken en het wettelijk en reglementair kader. Dat impliceert de inplaatsstelling en de opvolging van ad-hocopleidingen, wat het onderzoek op vandaag niet concreet heeft kunnen vaststellen ondanks de wil van de operationele werkgroep om met betrekking tot deze thematiek vooruit te gaan. Deze opleidingen betekenen een meerwaarde voor de grensoverschrijdende samen-
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werking, niet enkel om tegemoet te komen aan de operationele behoefte maar tevens om het kennisniveau van de Franse politie-ambtenaren aanwezig in België op peil te houden. Het voorbeeld in bassin 2 van het juridisch informatieblad voor de Franse politie-ambtenaar actief op Belgisch grondgebied wordt beschouwd als een goede praktijk en wordt ook besproken door de operationele werk-groep (subgroep opleiding) met het oog op uitbreiding naar de andere bassins. 
110. De aanwezigheid en de hoedanigheid van de Franse politie-ambtenaar in de Belgische procedure zijn niet verduidelijkt, wat leidt tot heel wat twijfel bij de opmaak van een proces-verbaal. Het probleem is niet beslecht. Het CPDS zou een meerwaarde leveren als de analysecapaciteit zou worden versterkt door ze te laten evalueren naar Real Time Intelligence. Hoewel voorzien in het Akkoord van Doornik, wordt deze meer operationele rol beperkend geïnterpreteerd, wat leidt tot de voormelde niet-operationaliteit van het CPDS. 
111. De problematiek van de grensoverschrijdende achtervolgingen gekoppeld aan het vattingsrecht blijft problemen opleveren in Frankrijk. In dit verband blijkt dat dit recht in 2016 in de Franse Senaat besproken is en dat erop werd gewezen dat Frankrijk de nodige en nuttige maatregelen diende te nemen om aan aangrenzende landen zoals Zwitserland [of België] de mogelijkheid te bieden om delinquenten op Frans grondgebied te vatten, gezien de vertrouwens-relatie die er moet bestaan tussen onze landen. Ingevolge dit voorstel van resolutie neergelegd door een Franse parlementaire fractie blijkt de Franse regering echter geen maatregelen te hebben genomen. 
112. Wat de lokale gerechtelijke recherche betreft, onderhouden de lokale recherchediensten (LRD) geregelde betrekkingen met hun Franse tegenhangers buiten het lokaal overleg per bassin en moedigen ze ad-hocontmoetingen aan. De lokale onderzoeksdiensten onder-vinden nog altijd dat het moeilijk is om samen te werken met de Franse autoriteiten, voornamelijk wanneer het gaat om de overmaking van gerechtelijke aanvragen (rogatoire commissie, vraag om weder-zijdse rechtshulp, vraag om Europese onderzoeksdaad). De Belgische onderzoekers kunnen niet altijd de betrokken dienst of magistraat identificeren. Deze faciliterende rol zou kunnen/zou moeten worden vervuld door het CPDS. Een van de redenen voor het gebrek aan reactiebereidheid langs Franse kant zou te maken hebben met het type van criminaliteit dat als niet erg belangrijk wordt bestempeld, de zogenaamde ‘kleine criminaliteit’, zoals diefstallen van voertuigen of winkeldiefstallen, ‘kleine’ drugssmokkel, vandalisme, … 
113. In het kader van de “handhaving van de openbare orde” is de filosofie omtrent het opstellen en het tussenkomen inzake openbare orde erg verschillend tussen Frankrijk en België. Bij geplande gebeurtenissen is de samenwerking zeer goed en is de politie-aanwezigheid een meerwaarde voor de zichtbaarheid en de kennis van de hoofdrolspelers. Het aspect openbare orde blijft een stevige pijler van de grensoverschrijdende politiesamenwerking, meer bepaald bij 
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gebeurtenissen (carnaval, braderij, …). Volgens de intervenanten zou er op dit vlak vooruitgang kunnen worden geboekt als de Franse en Belgische politieambtenaren in deze materie gemeenschappelijke opleidingen zouden krijgen. Dat zou leiden tot een betere kennis van de filosofie van de andere politiediensten en van de interventie-technieken. 
114. De 14 politiezones gelegen in de grensstreek voeren specifieke operaties inzake verkeersveiligheid (‘Frontier’, ‘spiegelcontroles’) uit. Bij deze operaties zijn de politiediensten aan weerszijden van de grens goed op elkaar afgestemd. De rechtstreekse operationele samen-werking met de Franse politiediensten op het terrein maakt het niet alleen mogelijk om controles te verrichten maar maakt die controles ook doeltreffender gelet op de mogelijkheid om in real time de gestructureerde informatiesystemen in beide landen te (laten) bevragen. 
115. Met betrekking tot de directe samenwerking wijst het merendeel van de zones erop dat gezamenlijke operaties niet vaak voorkomen, niettegenstaande artikel 6 van het Akkoord van Doornik er ruimere invulling aan geeft dan het vorige akkoord. Sommige bassins blijven gezamenlijke operaties organiseren over bepaalde thematieken waarbij er zogenaamd spiegelend wordt opgetreden. 
116. In het kader van de directe samenwerking verdient de rol van de Franse politieambtenaar in de procedure en de opmaak van het proces-verbaal in België bijzondere aandacht. Een verduidelijking van de rollen en van de verantwoordelijkheden zou een grote stap voorwaarts betekenen in de grensoverschrijdende politie-samenwerking. 
117. Wat het beheer van situaties van hoogdringendheid betreft, heeft het grensoverschrijdend beheersen van grote risico’s (aanwezigheid van kerncentrales in Frankrijk, SEVESO-bedrijven, …) het voorwerp uitgemaakt van samenwerkingsovereenkomsten gesloten op nationaal vlak, die door de ondergeschikte autoriteiten aangepast zijn aan de lokale specificiteiten en op provinciaal vlak gecoördineerd worden. Er bestaan ook talrijke initiatieven op lokaal vlak om de samenwerking in geval van ongeval of onheil te verbeteren. De lokale nood- en interventieplannen (NIP) van de Belgische zones gelegen in de grensstreek hebben echter niet altijd rekening gehouden met de aanwezigheid van nabijgelegen SEVESO-bedrijven in Frankrijk noch met de samenwerking van discipline 3 met de Franse tegenhangers. 
118. De provincie beheert onder andere de nood- en interventie-plannen op provinciaal vlak en staat in voor het beheer van de auto-snelwegen (meer bepaald met de gele hesjes) en de civiele veiligheid. In dat kader lijkt het nuttig om de capaciteit van discipline 3 (politie) te integreren en te verhogen voor de zones gelegen in de grensstreek, zelfs om van dit beheer van situaties van hoogdringendheid een ankerpunt te maken van de gestructureerde samenwerking tussen de Belgische en de Franse politie in de grensstreek. 
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119. Met betrekking tot het beheer door de DirCo van niet-geplande dynamische gebeurtenissen waarbij een onmiddellijk en gecoördineerd supralokaal politieoptreden in werking wordt gesteld, werd een aanvullend protocolakkoord gesloten met Frankrijk waarin het grensplan is opgenomen dat geïnspireerd is op het Franse grensplan en concreet geïntegreerd wordt in het politiealarm. Tenzij deels voor de bassins gelegen in de provincie Henegouwen, werd de realiteit van deze alarmen – politiealarm, grensalarm of nog alarm in geval van ongeval of onheil – nog niet getest op het terrein, in het kader van een oefening30. 
120. Het CPDS wordt op dit ogenblik niet verondersteld tussen te komen in crisissituaties. Niettemin is er een radiopost geïnstalleerd in de permanentiezaal van het CPDS waarmee de 4 grote communicatie-centra in de bevoegdheidszone van het CPDS Doornik in geval van noodzaak of hoogdringendheid kunnen worden gecontacteerd. Nu beperkt het CPDS zich tot het zonder toegevoegde waarde overmaken van de Franse noodplannen aan de diensten van de directeurs-coördinators van de twee provincies. 
121. Ons onderzoek heeft aangetoond dat het “verbindingspolitie-personeel” (agent of ambtenaar) verschillende rollen heeft. De contactpolitieambtenaar van de zone WESTKUST werkt voornamelijk op de lokale problemen en ten bate van zijn zone doordat hij uitstekende contacten onderhoudt met de Franse collega’s van de betrokken zones. De verbindingsambtenaar die aanvankelijk voor twee jaar bij de prefectuur van Lille was geplaatst, had de specifieke opdracht om het fenomeen van radicalisering in de grensstreek te bestuderen. Zozeer de eerste hulp blijft bieden aan de zone in kwestie, zozeer is de evaluatie van de ambtenaar bij de prefectuur wier opdracht afgelopen is nog altijd aan de gang bij CGI31. 
122. De radiocommunicatienetwerken zijn op dit ogenblik niet compatibel. Dit manco wordt gedeeltelijk ondervangen door het gebruik van een gemeenschappelijke frequentie voor noodsituaties en van koffers die interconnectie tussen de netwerken mogelijk maken (Belgische politie, Franse politie en gendarmerie). De Franse gendarmerie blijft terughoudend om Belgische ploegen toegang te geven tot de gesprekken van de ploegen van de gendarmerie en geeft de voorkeur aan een gecentraliseerd beheer via haar communicatie-
 ···························  
30 Table Top Exercise (oefening in een grote zaal, van het type ‘zandbak’, Command Post Exercise waarbij 
enkel het commando aanwezig is in de verschillende zalen of op het terrein, Field Training Exercise met een 
oefening op ware grootte). 
31 Aanvullende toelichting van de Commissaris-generaal na lezing van het voorstel van verslag: “De 
detachering werd, in overleg met het Kabinet van toenmalige Minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken, beëindigd op 31-10-2018, nadat een evaluatie langs zowel Belgische als Franse zijde had aangetoond 
dat de werklast van de verbindingsambtenaar te laag was om een permanente aanwezigheid op de 
Prefectuur te verantwoorden en de operationele informatie-uitwisseling even goed via de bestaande kanalen 
kon gebeuren”. 
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centrum. In geval van gezamenlijke inzet van Belgische en Franse politiediensten, bij activering van het grensalarm32, gebeurt de radio-coördinatie tussen het SICAD (CIC) en het Franse COZ (Centre opérationnel de la Zone Nord – operationeel centrum van de zone Noord) dat de Franse politie en gendarmerie bestrijkt. 
123. De radioverbindingen (coördinatie door de CSD), de meer gerichte analyse van de opkomende criminaliteitsfenomenen (door het CPDS), een opvolging van de impact van de gezamenlijke operaties (CPDS) en gemeenschappelijke opleidingen blijven belangrijke verbeterpunten voor de grensoverschrijdende samenwerking. Heden worden deze diverse weinig of goed ontwikkelde activiteiten op poten gezet in verschillende diensten en op verschillende plaatsen. Indien deze activiteiten zouden worden bijeengebracht in een tastbare plaats op de grens, zou deze Frans-Belgische samenwerking daadwerkelijk zichtbaar worden en een meerwaarde bieden. 
124. Op structurele wijze, naar het voorbeeld van wat er werd gerealiseerd voor het EUCARIS-systeem, zouden zowel het CPDS als de zones toegang moeten kunnen hebben tot een ruimer gamma van informatie ter beschikking gesteld door INTERPOL en EUROPOL zoals de personen die het voorwerp uitmaken van een kennisgeving van INTERPOL, de over de hele wereld als gestolen geseinde voertuigen. Hoewel het Akkoord van Doornik goede praktijken aanreikt op het vlak van ANPR, moeten ze nog worden geoperationaliseerd want in dit stadium van de rapportage kon het verband tussen het ANPR-schild en de positieve impact voor de grenszones niet worden vastgesteld. 
4. Aanbevelingen 
4.1 Aanbevelingen voor een structurele verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking 
125. Om de grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk en België te optimaliseren, pleit het Comité P voor een structurele verbetering die gericht is op het aanvullen van de bepalingen van het huidige Akkoord Doornik II om er oplossingen in aan te brengen voor de relevante (juridische) problemen die gevolgen hebben voor het dagelijkse politiewerk, meer bepaald: 

 een veiligheidsplan voor de regio ontwikkelen33; 
  
 ···························  
32 Aanvullende toelichting van de Commissaris-generaal na lezing van het voorstel van verslag. 
33 Dat zou kaderen in de huidige beleidscyclus met als doel een Frans-Belgisch plan voor te stellen. Dit plan 
zou een coproductie zijn waarin het Strategisch Comité een sleutelrol zou spelen. (Toevoeging na de 
toelichting van de Commissaris-generaal ingevolge de lezing van het voorstel van verslag). 
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 de rol van het CPDS versterken34; 
 ad-hocopleidingen invoeren; 
 het vattingsrecht en de toelating tot grensoverschrijdende achtervolging verbeteren, wat een aanzienlijke en essentiële stap voorwaarts zou betekenen voor de Frans-Belgische politie-samenwerking rekening houdend met de huidige werkzaam-heden van de Franse Senaat35; 
 de problemen betreffende de rollen en verantwoordelijkheden van de Franse politieambtenaar bij het opmaken van Belgische processen-verbaal oplossen; 
 streven naar een betere facilitering van de uitwisselingen met de magistraten van elk land voor de gerechtelijke aanvragen; 
 meer zichtbaarheid geven aan de acties die worden ondernomen door de 3 structuurniveaus (Strategisch Comité, operationele werkgroep en de criminaliteitsbassins); 
 het gebruik van ANPR-camera’s operationaliseren ten bate van de thema’s die de grensstreek bezighouden; 
 “zouden gelijkaardige audits goed zijn om in andere grensregio’s die internationale samenwerking te verbeteren”36. 

126. Het Comité P acht het bovendien nuttig dat de Belgische verant-woordelijke van de operationele werkgroep snel een stand van zaken opmaakt betreffende het lokaal overleg van de bassins van West-Vlaanderen, Henegouwen en van de provincies Namen en Luxemburg met het oog op een geïntegreerde aanpak in de gehele grensstreek. 
4.2 Aanbevelingen voor de federale politie 
127. Het Comité P beveelt aan de federale politie aan om: 

 in te staan voor de opvolging van het veiligheidsplan voor de grensstreek ten bate van de strategische stuurgroep; 
 het ontwikkelingsplan op te volgen van de ad-hocopleidingen en van de gegeven opleidingen; 

 ···························  
34 Ingevolge de lezing van het voorstel van verslag benadrukt de Vaste Commissie van de Lokale Politie: 
“Bijkomend moet bijzonder worden ingezet op de rol van het Centrum voor Politie- en Douanesamenwerking 
in coördinerend perspectief en de bijdrage die het zou kunnen leveren op het beleidsmatig vlak en de 
sturing op bestuurlijk en gerechtelijk vlak over de grenzen heen van politiediensten en magistratuur op 
uitvoerend vlak”. 
35 Ingevolge de lezing van het voorstel van verslag benadrukt de Vaste Commissie van de Lokale Politie: “Het 
regelgevend kader moet daarenboven optimaal aangepast worden aan een operationele samenwerking van 
politiediensten in functie van de uitoefening van de politiefunctie. Het dient de samenwerking te stimuleren 
en ook juridisch op internationaal niveau in dat perspectief te verankeren: het achtervolgings- en 
vattingsrecht moeten hierbij centraal staan”. 
36 Toevoeging door de Vaste Commissie van de Lokale Politie ingevolge de lazing van het voorstel van verslag. 
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 hoewel de radiodekking gegarandeerd is voor een nood-frequentie, zich te verzekeren van een radioverbinding in alle omstandigheden (gemengde patrouille, gezamenlijke operatie, grensoverschrijdende achtervolging, openbare orde, …) en te streven naar een ‘real time intelligence’-analyse om de politie-ambtenaren op het terrein doeltreffend te ondersteunen. 
128. Het Comité P vindt dat de specifieke opleiding37 als hefboom voor de grensoverschrijdende samenwerking ‘verplicht’ zou moeten zijn voor elke Belgische of Franse politieambtenaar die in de grens-streek aankomt. De federale politie is het best geplaatst om hiervan de regie in handen te nemen. 
129. Gelet op het bestaan van politiealarmen, grensalarm of uitrolplan, zou de federale politie overigens oefeningen kunnen organiseren waarin verschillende omstandigheden worden nagebootst38 (Table Top Exercise, Command Post Exercise, Field Training Exercise), waarbij eventueel andere disciplines van de noodplanning betrokken worden in geval van ramp of onheil. Deze oefeningen zouden kunnen worden gerealiseerd door de afzonderlijke CSD of zelfs samen. 
4.3 Aanbevelingen voor de lokale samenwerkingsbassins 
130. Voor het Comité P moeten de bassinverantwoordelijken voordeel halen uit de goede praktijken van andere bassins die verder staan op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking. 
131. Om de dienstverlening aan de bevolking en de veiligheid nog te verbeteren, doet het Comité P overigens aan de politiezones meer in het bijzonder de volgende aanbevelingen: 

 met betrekking tot de “handhaving van de openbare orde”, voorzien in een gemeenschappelijke opleiding/informatie (België-Frankrijk) voor de diensten belast met openbare orde door oefeningen op ware grootte te organiseren; 
 inzake “onderzoek en recherche”, ervoor zorgen dat een vertegenwoordiger van de gerechtelijke autoriteit gespecialiseerd in de materie van grensoverschrijdende samen-werking systematisch beschikbaar is voor de onderzoekers; 
 voor de functionaliteit “onthaal”, een systematische communicatie in plaats stellen tussen de betrokken diensten van de twee landen om aan de grensstreek een geïntegreerd onthaal aan te bieden. Dit onthaal en deze opvolging, ongeacht tot welk land de burger zich richt, zullen altijd minimaal worden ingevuld en er zal worden doorverwezen naar het politiekantoor van het 

 ···························  
37 Ingevolge de lezing van het voorstel van verslag deelt de Commissaris-generaal mee dat in 2021 een 
project gefinancierd door de Europese Unie zal worden uitgerold met de provinciale politiescholen. 
38 Idem 36. 
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andere land, waaraan voorafgaand alle nuttige informatie zal worden doorgestuurd; 
 “de politionele slachtofferbejegening” zou worden versterkt als aan de Franse burgers die zich in Vlaanderen vestigen een technopreventief bezoek zou worden gebracht. Dit bezoek zou kunnen worden verricht door een politieambtenaar van de (Nederlandstalige) zone vergezeld van een Franse politie-ambtenaar (kennis van de taal en technische kennis); 
 “een vaste “structuur” moet ertoe bijdragen dat de grensover-schrijdende samenwerking verwordt tot een evident en essentieel onderdeel van de dagelijkse politiepraktijk. De oprichting van een “unité franco-belge transfrontalière permanente” in de onderscheiden “bassins” met het oog op toezicht, controle en interventie moet ook bijdragen tot die evidentie”39. 

 ···························  
39 Toevoeging door de Vaste Commissie van de Lokale Politie ingevolge de lezing van het voorstel van verslag. 


