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1. Opdracht 
1. Het Vast Comité P heeft het initiatief genomen de sinds maart 2020 bij hem 
ingediende individuele klachten met betrekking tot de coronacrisis te monitoren 
en globaal te onderzoeken. 

2. Naar aanleiding van de presentatie op 25 mei 2020 van de tussentijdse 
resultaten van dit onderzoek gelastte de parlementaire begeleidingscommissie 
het Vast Comité P de moeilijkheden die de geïntegreerde politie ondervindt bij 
het beheer van de coronacrisis in kaart te brengen, opdat de wetgever goed 
geïnformeerd zou zijn in het vooruitzicht van een mogelijke tweede golf. 

3. Een eerste actualisering van de in het vorige randnummer bedoelde 
tussentijdse resultaten werd op 29 juni 2020 mondeling uiteengezet aan de 
parlementaire begeleidingscommissie. Na afloop van die uiteenzetting werd 
overeengekomen dat: (1) tegen eind augustus de tekst van het verslag zou 
worden aangevuld met de resultaten van de zelfevaluatie van de “Taskforce GPI 
Covid-191”; (2) de cijfers en de analyse van de klachten ook zouden worden 
geactualiseerd; (3) het verslag daarna in prelectuur zou worden bezorgd aan de 
commissaris-generaal van de federale politie en aan de voorzitter van de Vaste 
Commissie van de lokale politie opdat (4) een eindverslag zou kunnen worden 
neergelegd bij de parlementaire begeleidingscommissie in de loop van de maand 
september 2020. 

4. Hoewel het Vast Comité P midden augustus 2020 de hierboven vermelde 
resultaten van de zelfevaluatie van de “Taskforce GPI Covid-19” nog niet 
ontvangen had, besliste het om eind augustus 2020 toch reeds een tussentijds 
verslag over te maken aan de parlementaire begeleidingscommissie2. De reden 
hiertoe was de urgentie door het feit dat een tweede golf van de coronacrisis 
zich inmiddels aankondigde en het belang om zo snel mogelijk te beschikken over 
te trekken lessen. 

5. Op 16 december 2020 ontving het Vast Comité P vanwege het Coördinatie-
comité van de Geïntegreerde Politie het desbetreffende evaluatierapport3 inzake 
de “Taskforce GPI”. De evaluatie beslaat de periode van 16 maart 2020 tot 
23 juni 2020. Een samenvatting van het vermelde evaluatierapport wordt 
verderop in dit verslag weergegeven. 

 ···························  
1 De “Taskforce GPI Covid-19” werd bij het begin van de coronacrisis binnen de schoot van de geïntegreerde 

politie opgericht om de krachten binnen de geïntegreerde politie te bundelen teneinde het hoofd te kunnen 

bieden aan de uitdagingen die deze crisis met zich meebracht. 
2 Verslag van het Vast Comité P, “Tussentijdse overwegingen met betrekking tot het optreden van de 

geïntegreerde politie in het kader van het beheer van de eerste golf van de coronacrisis”, overgemaakt aan 

de parlementaire begeleidingscommissie op 24 augustus 2020 en besproken tijdens de vergadering van de 

parlementaire begeleidingscommissie op 21 september 2020. 
3 Intern verslag van CG/APBO, “Crisismanagement Covid-19. Evaluatierapport GPI (16 maart t.e.m. 

23 juni 2020), 8 december 2020. 
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6. Doordat het in het vorige randnummer vermelde evaluatierapport pas medio 
december 2020 ontvangen werd en doordat het Vast Comité P op 29 juni 2020 de 
opdracht toebedeeld kreeg van de parlementaire begeleidingscommissie om de 
cijfers en de analyse van de klachten te actualiseren, heeft het Vast Comité P 
ervoor geopteerd om de bij hem ingediende individuele klachten met betrekking 
tot het optreden van de geïntegreerde politie tijdens de coronacrisis verder te 
monitoren voor het hele jaar 2020. 

2. Probleemstelling 
7. Het lijdt geen twijfel dat deze wereldwijde pandemie van het coronavirus 
Covid-19 een ongeziene gezondheidscrisis heeft teweeggebracht en nog steeds 
teweegbrengt. De crisis heeft een enorme impact op de samenleving in haar 
geheel. De overheden zagen zich genoodzaakt uitzonderlijke en ingrijpende 
maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus te beperken. De 
geïntegreerde politie werd vanaf het begin van de gezondheidscrisis intensief 
ingezet om de handhaving van een aantal maatregelen te verzekeren. De 
geïntegreerde politie moest zich aanpassen aan de permanente evolutie van de 
gezondheidssituatie en aan de zich snel opvolgende wijzigingen van de vigerende 
regelgeving.  

8. Het Vast Comité P heeft in 2020 416 klachten geregistreerd over het optreden 
van de geïntegreerde politie in het kader van het beheer van de coronacrisis.  

9. Op 24 april 2020 heeft het Vast Comité P aan de federale politie en aan alle 
lokale politiezones al een reeks aanbevelingen gestuurd die voortvloeiden uit een 
eerste analyse van de feiten zoals ze waren beschreven en ervaren door de 
klagers. Met andere woorden, deze feiten hadden volgens het Vast Comité P een 
‘richtinggevende waarde’ die interessant was om, samen met concrete 
aanbevelingen, mee te delen aan de componenten van de geïntegreerde politie. 

10. In zijn verslag “Tussentijdse overwegingen met betrekking tot het optreden 
van de geïntegreerde politie in het kader van het beheer van de eerste golf van 
de coronacrisis” stelde het Vast Comité P dat het inmiddels beschikte over een 
groter aantal klachten en over de eerste beslissingen tot afsluiting, zodat 
bepaalde tendensen die eerder waren aangegeven verder konden worden 
geobjectiveerd. Ook stelde het dat deze tendensen werden afgetoetst aan de 
visie van de vertegenwoordigers van de geïntegreerde politie die in het kader 
van dit onderzoek werden ontmoet. 

11. De conclusie van het Vast Comité P was dat zijn gedane aanbevelingen actueel 
bleven. Ter herinnering worden ze nogmaals bij dit verslag gevoegd. 

12. Uit de analyse van alle individuele coronagerelateerde klachten van 2020 en 
uit de samenvatting van de zelfevaluatie van de “Taskforce GPI” zal moeten 
blijken of de gedetecteerde tendensen inzake de klachten, de genomen 
conclusies en de gedane aanbevelingen nog steeds actueel blijven. 
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3. Onderzoeksdaden 
13. Monitoring en analyse van de individuele klachten bij het Vast Comité P voor 
de periode van 16 maart tot 31 december 2020 over het optreden van de 
politiediensten in 2020 in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus 
Covid-19. 

4. Analyse van de individuele klachten 2020 
4.1 Cijfers in het algemeen  

14. Het Vast Comité P heeft in de periode van 16 maart tot 31 december 2020 
416 individuele klachten geregistreerd die betrekking hadden op het politie-
optreden in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus. Op datum van 
9 februari 2021 waren 257 van deze 416 klachtendossiers afgesloten en 159 nog 
lopende. 

15. In de periode van 16 maart (2 dagen voor de zogenaamde “lockdown”) tot 
18 juni 2020, min of meer gelijklopend met de “eerste golf” van het coronavirus, 
heeft het Vast Comité P 197 klachten geregistreerd van burgers met betrekking 
tot het optreden van de politiediensten in het kader van de maatregelen tegen 
het coronavirus. 

16. In de periode van 19 juni 2020 tot 31 december 2020, die de “tweede golf” 
van het coronavirus omvat die zich vanaf september op gang trok, heeft het Vast 
Comité P 219 klachten geregistreerd van burgers met betrekking tot het 
optreden van de politiediensten in het kader van de maatregelen tegen het 
coronavirus. 

17. Hierna volgt een grafiek met het aantal klachten per maand. De data die 
weergegeven worden op de horizontale as betreffen de data waarop de 
gebeurtenissen die aanleiding gaven tot het indienen van een klacht zich 
voordeden. De verticale as geeft het aantal klachten weer in absolute cijfers. De 
categorie ‘onbepaald/onbekend’ bevat de klachten waarvoor er geen datum van 
de gebeurtenis bepaald of gekend is. 
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18. Grafiek 1: aantal klachten per maand 

 
19. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het aantal ingediende klachten per maand 
zich ongeveer op 30 heeft gestabiliseerd sinds juli 2020. 

20. De periode van 16 maart tot 30 april 2020 was bij uitstek deze waarin het 
vaakst gebeurtenissen plaatsvonden die de aanleiding vormden voor het indienen 
van een klacht bij het Vast Comité P.  

21. Het feit dat in maart – april 2020 het vaakst gebeurtenissen plaatsvonden die 
de aanleiding vormden voor het indienen van een klacht kan wellicht en onder 
meer verklaard worden door de strenge maatregelen die in die periode van 
kracht waren die bovendien nieuw waren voor de burger en diens vrijheid sterk 
inperkten (zogenaamde “lockdown” die onder meer een sluiting van alle niet-
essentiële handelszaken omhelsde alsook een verbod op niet-essentiële 
verplaatsingen, zowel op het nationale grondgebied als naar het buitenland) en 
die de politie diende te handhaven, terwijl zij zich zelf nog in een razendsnel 
tempo diende aan te passen aan de nieuwe situatie, waarbij zij bovendien 
kampte met een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen. 

4.2 Analyse van de door de klagers gepercipieerde 
tekortkomingen en feiten van strafrechtelijke aard 

22. In de 416 geregistreerde klachten komen 49 verschillende types tekort-
komingen voor die door de klagers worden aangehaald. Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat één en dezelfde klacht meerdere tekortkomingen en/of feiten van 
strafrechtelijke aard kan bevatten. 
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23. Voorts wordt gepreciseerd dat wanneer er in dit onderdeel sprake is van 
‘tekortkomingen en feiten van strafrechtelijke aard’, het gaat om het optreden 
van de politie zoals het gepercipieerd wordt door de burger die klacht indient bij 
het Vast Comité P. Het gebruik van het woord ‘tekortkomingen en feiten van 
strafrechtelijke aard’ betekent dus niet noodzakelijk dat de aangeklaagde feiten 
ook effectief bewezen zijn. Verder wijzen we erop dat er een onderscheid is 
tussen enerzijds de tekortkomingen die niet strafrechtelijk van aard zijn en 
anderzijds de strafrechtelijke inbreuken. Indien in een klacht strafrechtelijke 
feiten worden aangeklaagd, dan worden deze klachten door het Vast Comité P 
overgemaakt aan de gerechtelijke overheden. 

24. Het totaal van in de klachten vermelde tekortkomingen en/of feiten van 
strafrechtelijke aard bedraagt 775, wat betekent dat er per ingediende klacht 
gemiddeld bijna twee tekortkomingen en/of feiten worden aangeklaagd. Zo kan 
een burger zich bijvoorbeeld zowel beklagen over de tekortkoming ‘agressief, 
dreigend of intimiderend taalgebruik’ als over de tekortkoming ‘de taak onjuist, 
onvolledig, onverzorgd, niet pertinent uitvoeren’. De tekortkomingen en/of 
feiten van strafrechtelijke aard zijn dus niet onderling exclusief.  

Hieronder wordt een tabel weergegeven met een opdeling van de aangeklaagde 
tekortkomingen en feiten van strafrechtelijke aard naar hoofdcategorie. 

25. Tabel 1: ‘Tekortkomingen en feiten van strafrechtelijke aard naar 
hoofdcategorie’ 

Type aangeklaagde tekortkomingen/feiten van  
strafrechtelijke aard Aantal Aandeel 

Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het 
aanwenden van de bevoegdheden 350 45,2% 

Tekortkomingen inzake de attitude van het individu 332 42,8% 

Strafrechtelijke inbreuken 63 8,1% 

Andere/onbepaald 25 3,2% 

Tekortkomingen van organisatorische en/of structurele aard 5 0,6% 

Totaal 775 100% 
 

26. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat 45,2% van de aangeklaagde feiten 
betrekking heeft op tekortkomingen die ondergebracht kunnen worden in de 
hoofdcategorie ‘Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het 
aanwenden van de bevoegdheden’ en 42,8% van de aangeklaagde feiten op 
tekortkomingen/feiten die thuishoren in de categorie ‘Tekortkomingen inzake de 
attitude van het individu’. Feiten die vallen onder de categorie ‘Strafrechtelijke 
inbreuken’ maken 8,1% uit van de in de klachten aangehaalde feiten. 
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27. Teneinde de in randnummer 25 weergegeven opdeling naar hoofdcategorie 
van tekortkomingen en feiten van strafrechtelijke aard te verfijnen, volgen 
hieronder 3 tabellen die de drie vaakst voorkomende hoofdcategorieën van 
aangeklaagde tekortkomingen en feiten van strafrechtelijke aard verder 
opsplitsen. 

28. Tabel 2: opdeling van de aangeklaagde feiten in de hoofdcategorie 
‘Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het aanwenden van de 
bevoegdheden’ 

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

(…) m.b.t. het overschrijden of afwenden van de 
bevoegdheden 153 43,7% 

(…) m.b.t. het slecht uitvoeren van de taken 87 24,9% 

(…) m.b.t. het niet uitvoeren van de taken 68 19,4% 

(…) m.b.t. het niet naleven van de procedures 42 12,0% 

Totaal 350 100% 
 
29. Uit bovenstaande tabel blijkt dat 43,7% van de klachten die betrekking hebben 
op het uitvoeren van de taken en het aanwenden van de bevoegdheden te maken 
heeft met het aspect ‘overschrijden of afwenden van bevoegdheden’. In verband 
met het laatstgenoemde aspect wordt door de burger het vaakst geklaagd over 
de tekortkoming ‘overdreven akteren/overijver’, gevolgd door het ‘niet-naleven 
van legaliteit, subsidiariteit of proportionaliteit bij de aanwending van dwang of 
geweld’. 

  



 

 

7/30 

30. Tabel 3: opdeling van de aangeklaagde feiten in de hoofdcategorie 
‘Tekortkomingen inzake de attitude van het individu’ 

Tekortkomingen inzake de attitude van het individu Aantal Aandeel 
(…) m.b.t. het verbaal gedrag 161 48,5% 
(…) m.b.t. het non-verbaal gedrag 139 41,9% 
(…) m.b.t. het voorkomen 24 7,2% 
(…) m.b.t. het aanwenden van de hoedanigheid4 6 1,8% 
(…) m.b.t. het omgaan met of aanwenden van de 
dienstmiddelen5 2 0,6% 
Totaal 332 100% 

 
31. Uit bovenstaande tabel blijkt dat 48,5% van de klachten die betrekking hebben 
op tekortkomingen inzake de attitude van het individu te maken heeft met het 
verbaal gedrag en 41,9% met het non-verbaal gedrag. Wat het verbaal gedrag 
betreft, wordt voornamelijk aangeklaagd dat het taalgebruik van de optredende 
politieambtenaren agressief, dreigend of intimiderend is en in tweede orde dat 
dit taalgebruik beledigend, onbeleefd of onrespectvol is. Over het non-verbaal 
gedrag wordt gesteld dat de houding van de politieambtenaren ofwel agressief, 
dreigend of intimiderend is, ofwel partijdig, niet-neutraal of getuigt van een 
ongelijke behandeling. 

32. Tabel 4: opdeling van de aangeklaagde feiten in de categorie ‘Strafrechtelijke 
inbreuken’ 

Strafrechtelijke inbreuken Aantal Aandeel 
Opzettelijke slagen en verwondingen 44 69,8% 
Overige 11 17,5% 
Willekeurige vrijheidsberoving 4 6,3% 
Schending van het beroepsgeheim 4 6,3% 
Totaal 30 100% 

  

 ···························  
4 Onder ‘Tekortkomingen inzake de attitude van het individu m.b.t. het aanwenden van de hoedanigheid’ 

wordt begrepen het aanwenden van de hoedanigheid of het uitspelen van de functie door leden van de 

politiediensten, om voordelen te bekomen waarop ze anders geen aanspraak zouden kunnen maken. Het betreft 

meer bepaald het vragen, eisen, aannemen van giften, beloningen of welke voordelen dan ook, inclusief het 

ronselen van sponsorgeld. 
5 Onder ‘Tekortkomingen inzake de attitude van het individu m.b.t. het omgaan met of aanwenden van de 

dienstmiddelen’ wordt bijvoorbeeld begrepen:  

Ø een gebrekkig of ontbrekend onderhoud en zorg of een verkeerde manipulatie van dienstmiddelen door 

een gebrek aan kennis, wat onder meer kan leiden tot schade aan of het verlies van deze middelen; 

Ø het aanwenden van de dienstmiddelen voor andere doeleinden dan deze waarvoor of voor wie ze zijn 

bedoeld, zoals een verkeersbord meenemen om een privéverhuis te vergemakkelijken, het 

fotokopieerapparaat van de dienst gebruiken om privédocumenten af te drukken, het gebruiken of het 

ter beschikking stellen van het politie-uniform voor een toneelstuk zonder dat daarvoor toestemming 

werd gegeven of het dienstwapen gebruiken in een privéschietstand. 
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33. Uit bovenstaande tabel blijkt dat niet minder dan 69,8% van de strafrechte-
lijke inbreuken die worden aangeklaagd gaan over het misdrijf ‘opzettelijke 
slagen en verwondingen’. De misdrijven ‘willekeurige vrijheidsberoving’ en 
‘schending van het beroepsgeheim’ maken elk 6,3% uit van het aantal 
aangeklaagde strafrechtelijke feiten. Alle andere misdrijven samen maken 17,5% 
uit van het aantal aangeklaagde strafrechtelijke inbreuken. 

4.3 Lokale politiezones en diensten van de federale politie 
waarop de klachten hoofdzakelijk betrekking hebben 

34. Over het geheel genomen, hebben tot 31 december 2020 121 lokale politie-
zones en 33 diensten van de federale politie het voorwerp van klachten 
uitgemaakt. Er dient ook vermeld te worden dat één en dezelfde klacht 
meerdere lokale politiekorpsen en/of diensten van de federale politie kan 
beogen. In totaal werd 418 keer een zone of dienst vermeld in de geregistreerde 
klachten. 

35. Voorafgaandelijk dient opgemerkt te worden dat een burger niet steeds zelf 
de politiedienst waarover hij een klacht wenst te formuleren, kan identificeren. 
Op basis van de concrete inhoud van de klacht zal het Vast Comité P steeds 
trachten te bepalen over welke politiedienst het precies gaat. 

36. Hierna volgt een informatieve tabel die de lokale politiezones weergeeft die 
het vaakst aan bod komen in de in 2020 ingediende coronagerelateerde klachten. 

37. Tabel 5: ‘Lokale politiezones die het vaakst aan bod kwamen in de klachten’ 

Politiezones lokale politie (meerdere zones per klacht 
mogelijk) Aantal 

PZ Brussel Hoofdstad – Elsene (Brussel, Elsene) 41 

PZ Antwerpen 21 
PZ Brussel-West (Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, 
Sint-Jans-Molenbeek) 14 

PZ Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst) 13 

PZ Grimbergen 10 
PZ Vlaamse Ardennen (Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde, Wortegem-
Petegem) 10 

PZ PolBruno (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) 9 

ZP Charleroi 9 

PZ Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem 9 

Overige zones 234 
 
38. In de bovenstaande tabel valt op dat in de lijst van politiezones die het vaakst 
aan bod kwamen in de klachten, ook 2 kleinere6 politiezones voorkomen, met 
name PZ Grimbergen en PZ Vlaamse Ardennen. 

 ···························  
6 PZ Grimbergen en PZ Vlaamse Ardennen zijn beide ingedeeld in categorie 3 op het vlak van de politiezone-

typologie volgens de methodologische nota bij de Veiligheidsmonitor 2018. 
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39. Na analyse van de klachten die gelinkt worden aan de PZ Grimbergen blijkt 
dat 3 van de vermeldingen kunnen herleid worden tot één en dezelfde politie-
interventie (een controle waarbij een aantal minderjarigen geverbaliseerd 
werden) en 6 van de vermeldingen gelinkt zijn aan een andere politietussenkomst 
naar aanleiding van een protestactie tegen de coronamaatregelen van de 
regering waarbij een autokaravaan door verschillende gemeenten trok. Een van 
de 10 klachten betreft een klacht die losstaat van de andere 9 en die dus 
betrekking heeft op nog een ander optreden van de politiezone in kwestie. De 
10 klachten hebben dus betrekking op 3 verschillende politie-interventies. 

40. Na analyse van de klachten die gelinkt worden aan de PZ Vlaamse Ardennen 
blijkt dat 6 van de vermeldingen kunnen herleid worden tot één en dezelfde 
politie-interventie, met name dezelfde protestactie tegen de coronamaat-
regelen van de regering, die ook de aanleiding was voor klachten tegen de 
PZ Grimbergen. Daarbuiten maakte de zone nog het voorwerp uit van 4 klachten 
die op zichzelf staan en die dus een welbepaald optreden van de politiedienst in 
kwestie beogen. 

41. In een minderheid van de klachten (48 vermeldingen) komen diensten van de 
federale politie voor, wat kan verklaard worden door de onderscheiden taken 
van enerzijds de lokale politie die als eerstelijnspolitie bij uitstek de maat-
regelen dient te handhaven en anderzijds de federale politie die als kerntaak 
heeft gespecialiseerde en bovenlokale politieopdrachten te vervullen en steun 
te leveren aan de politieoverheden en de lokale politiediensten. 

42. Hieronder volgt een tabel die het overzicht bevat van de diensten bij de 
federale politie die het vaakst aan bod kwamen in de klachten aangaande deze 
component van de GPI. 

43. Tabel 6: ‘Diensten van de federale politie waarop de klachten het vaakst 
betrekking hadden’ 

Federale politie (meerdere diensten per klacht mogelijk) Aantal 
CSD 21 

SPC 12 
WPR 8 

LPA 2 

Overige 5 
Totaal 48 

 

Uit de tabel die hierboven weergegeven wordt, kan afgeleid worden dat het 
merendeel van die klachten betrekking heeft op entiteiten van de federale 
politie waarvan de personeelsleden in contact treden met de burger en (mede) 
instaan voor de handhaving van de coronamaatregelen op het terrein, met name: 
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Ø CSD’s of coördinatie- en steundirecties waaronder het CIK7 en SICAD8: 
21 klachten; 

Ø SPC of spoorwegpolitie: 12 klachten; 

Ø WPR of wegpolitie: 8 klachten. 

44. Deze ruwe gegevens over de zones en diensten die het voorwerp uitmaken van 
klachten van burgers moeten noodzakelijkerwijze in het licht bekeken worden 
van een heel aantal factoren die hierbij een rol spelen, zoals het aantal inwoners, 
de grootte van de betreffende politiezone of entiteit, het vaker voorkomen van 
betogingen op bepaalde plaatsen, de aanwezigheid van verbindingswegen, … 
alsook het aantal interventies en opgestelde processen-verbaal. 

4.4 Oriëntatie(s) gegeven aan de klacht(en) 

45. Een oriëntatie gegeven aan een klacht houdt in dat het Vast Comité P in 
plenaire vergadering beslist welk gevolg aan een klacht wordt gegeven. In het 
merendeel van de klachten houdt een dergelijke oriëntatie een beslissing in over 
welke dienst het onderzoek van de klacht zal voeren. 

46. Er dient opgemerkt dat voor één en hetzelfde klachtendossier het Vast 
Comité P kan beslissen tot verscheidene afzonderlijke oriëntaties. 

47. Hieronder volgt een tabel die de beslissingen inzake oriëntatie weergeeft die 
het Vast Comité P aan de klachten toebedeeld heeft.9 

48. Tabel 7: ‘Oriëntatiebeslissingen’ 

Oriëntatiebeslissingen Aantal Aandeel 
Autonoom onderzoek 146 22,2% 

Betwistingen van vaststellingen 108 16,4% 
Onderzoek door een DIT 68 10,3% 

Overmaking van het dossier aan de gerechtelijke overheden 61 9,3% 

Vraag tot informatie gericht aan korps/eenheid 50 7,6% 
Overmaking van informatie 45 6,8% 

Onderzoek door de Dienst Enquêtes P - aanvankelijk onderzoek 44 6,7% 
Overige 136 20,7% 

Totaal 658 100% 

 ···························  
7 Het Interventiekorps (CIK) is de niet-gespecialiseerde interventiereserve van de federale politie. Het is in 

de eerste plaats een nationale reserve interventie-eenheid. 
8 De Communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD) heeft als taak de juiste informatie te 

verstrekken op het juiste moment aan de operationele politiediensten, de ondersteunende diensten en de 

overheden van bestuurlijke en gerechtelijke politie, met als doel de bevolking een optimale dienst te verlenen, 

gestuurd door informatie van goede kwaliteit. 
9 De meegedeelde cijfers houden enkel verband met de beslissingen die werden gevalideerd in plenaire 

vergadering van het Vast Comité P. 
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49. Uit de tabel blijkt dat de oriëntatie die het Vast Comité P het vaakst aan de 
klachten heeft gegeven, ‘het autonoom onderzoek toevertrouwen aan de 
betrokken politiedienst’ betreft (22,2% van alle oriëntatiebeslissingen). De reden 
hiervoor is terug te vinden in het feit dat de aangehaalde tekortkomingen vaak 
geen betrekking leken te hebben op eventuele structurele of organisatorische 
tekortkomingen enerzijds en dat de richtlijnen naar handhaving toe vaak lokaal 
verschilden anderzijds, zodat de korpschef het best geplaatst was om te 
oordelen. 

50. Op de tweede plaats volgt de beslissing van het Vast Comité P dat de klacht 
van de burger een betwisting van politionele vaststellingen betreft (16,4% van 
alle oriënteringsbeslissingen), zoals de betwisting van een proces-verbaal inzake 
een coronaovertreding. Het Vast Comité P is niet bevoegd om de betwisting van 
dergelijke processen-verbaal te onderzoeken. Bij aanvang van de crisis in 
maart 2020 heeft het Vast Comité P vastgesteld dat de klachten die het in die 
periode ontving vaker een ‘betwisting van de politionele vaststellingen’ 
inhielden. Het Vast Comité P heeft hierop geanticipeerd door reeds op 
7 april 2020 bijkomende informatie voor de burger beschikbaar te stellen op zijn 
website, waaronder informatie over de specifieke procedures om dergelijke 
boetes te betwisten. 

51. Op de derde plaats komt de beslissing van het Vast Comité P dat het onderzoek 
diende toevertrouwd te worden aan de dienst intern toezicht (DIT) van de 
politiezone (10,3% van alle oriëntatiebeslissingen). 

52. Aan de Dienst Enquêtes P werden 44 klachten voor onderzoek toevertrouwd 
(6,7%). 

4.5 Eindresulta(a)t(en) van de geanalyseerde 
klachtendossiers 

53. Zoals vermeld onder randnummer 14, waren er op datum van 9 februari 2021 
257 van de 416 klachtendossiers afgesloten. Een aantal dossiers wordt bij het 
Vast Comité P afgesloten op het niveau van de oriëntatie, nadat ze bijvoorbeeld 
zijn overgemaakt aan de betrokken politiezone voor autonome afhandeling of 
aan de gerechtelijke overheden. In die gevallen werd er geen eindbeslissing over 
de gegrondheid van de klacht door het Vast Comité P genomen. Bij 
129 klachtendossiers werden wel een of meerdere eindbeslissingen door het Vast 
Comité P genomen. Bij deze 129 klachtendossiers werden in totaal 
151 eindbeslissingen genomen.  

54. Hieronder wordt een tabel weergegeven die op exhaustieve wijze alle 
eindbeslissingen van het Vast Comité P voor deze 129 klachtendossiers bevat.  

  



 

 

12/30 

55. Tabel 8: ‘Eindbeslissingen Vast Comité P’ 

Eindbeslissingen Vast Comité P Aantal Aandeel 
Geen fout 100 66,2% 
Individuele fout 11 7,3% 
Onvoldoende bewezen 10 6,6% 
Niet opportuun (politieambtenaar met 
pensioen/overleden/geregulariseerd) 7 4,6% 

Weigering tweede lezing klager 4 2,6% 
Onbevoegd persoon/materie 4 2,6% 
Structurele fout 4 2,6% 
Verdachte onbekend of onvindbaar 3 2,0% 
Intrekking klacht 2 1,3% 
Overmaking van het dossier aan de gerechtelijke overheden 2 1,3% 
Overige 4 2,6% 
Totaal 151 100,0% 

 

56. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het vaakst (met name 100 keer) naar voor 
komende eindresultaat de afwezigheid van tekortkoming is. Meer bepaald is er 
in 66,2% (of twee derde) van de eindbeslissingen geconcludeerd tot afwezigheid 
van tekortkoming bij de politie. Hierbij dient in herinnering gebracht te worden 
dat er in één enkel klachtendossier meerdere eindbeslissingen kunnen genomen 
worden. Bij 85 van deze 100 klachten werden er geen andere beslissingen 
geregistreerd. Bij de overige 15 werden wel bijkomende beslissingen 
geregistreerd, doch deze wezen inhoudelijk niet op een tekortkoming10. 

57. Elfmaal (7,3% van de eindbeslissingen) besliste het Vast Comité P dat aan een 
politieambtenaar een individuele tekortkoming kon worden aangerekend. 

58. Tienmaal (6,6% van de eindbeslissingen) kwam het Vast Comité P tot het 
besluit dat er onvoldoende bewijzen voorhanden waren om tot een eventuele 
tekortkoming te kunnen concluderen. 

59. Het Vast Comité P besliste vier keer (2,6% van de eindbeslissingen) dat er een 
structurele tekortkoming bij de politie was aangetoond. Deze structurele tekort-
komingen waren verschillend van elkaar en er kon geen onmiddellijk verband 
worden gevonden tussen deze tekortkomingen. Het betrof onder meer: 1) het 
verschaffen van gebrekkige informatie aan de burger aan de grens en een 
verkeerde inschatting op het terrein, 2) de afwezigheid van een korpsnota over 
een specifiek, niet-coronagerelateerd onderwerp, 3) het niet-dragen van 
persoonlijk beschermingsmateriaal en het weigeren zich te identificeren en 
4) het onvoldoende adequaat reageren op ontvangen meldingen van een burger. 

60. Tot slot werden voor de onderzochte periode in 21 van de 151 eindbeslissingen 
die in tabel 8 vermeld zijn, reeds de gevolgen van de genomen eindbeslissingen 
geregistreerd. 

 ···························  
10 Zoals bijvoorbeeld de weigering tot een tweede lezing of de intrekking van de klacht. 
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61. Tabel 9: ‘Gevolg eindbeslissingen Vast Comité P’ 

Gevolg eindbeslissing Vast Comité P Aantal 
Structurele aanbevelingen 9 (8+1) 
Andere maatregel 3 
Aanbieden verontschuldigingen aan de klager 2 
Herhaling richtlijnen 2 
Functioneringsgesprek 1 
Persoonlijke bijsturing 1 
Terechtwijzing 1 
Individuele aanbevelingen 1 
Blaam korpschef 1 
Totaal 21 

 

62. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het vaakst voorkomende gevolg van een 
door het Vast Comité P genomen eindbeslissing, structurele aanbevelingen 
betreft. Structurele aanbevelingen worden gericht aan de korpschef of directeur 
van de desbetreffende zone of dienst en zijn erop gericht om aanbevelingen te 
verschaffen die strekken tot verbetering van de werking op organisatorisch 
niveau. 

63. Tabel 9 geeft weer dat er in 9 klachtendossiers structurele aanbevelingen 
werden meegegeven door het Vast Comité P, doch na nazicht blijkt dat één 
klachtendossier dubbel werd vermeld. Er werden aldus in 8 klachtendossiers 
structurele aanbevelingen gedaan. In drie klachten die gaan over één en dezelfde 
politie-interventie, werden 3 keer dezelfde aanbevelingen verstrekt. 

64. Concreet bestreken deze verstrekte structurele aanbevelingen onder meer 
volgende thema’s: 

Ø het voorzien in of het in herinnering brengen van een korpsnota over hoe 
men aan het onthaal moet omgaan met bepaalde klachten; 

Ø het beter afstemmen van controles ingevolge de concrete ontvangen 
informatie van de burger; 

Ø het in herinnering brengen van de plicht een klacht te akteren indien de 
burger dit wenst; 

Ø het vragen van blijvende aandacht voor de kwaliteit en volledigheid van 
processen-verbaal en de supervisie hierop; 

Ø het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen voor personen die onder 
het toezicht vallen van de politiediensten (o.a. gearresteerde personen): 
mondmasker, veiligheidsafstand tussen betrokkenen, …; 

Ø het vragen van blijvende aandacht voor een correcte attitude en 
zelfbeheersing alsook voor het voeren van heldere communicatie met 
gecontroleerde burgers; 
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Ø het schenken van aandacht aan de bijzondere situatie van minderjarigen 
(bijzondere richtlijnen, verwittiging van de ouders, ...); 

Ø het mee opvolgen van een specifiek technisch probleem gelinkt aan 
bepaalde telefonische oproepen van burgers naar het noodnummer 101. 

4.6 Vergelijking met een aantal cijfergegevens van de 
klachten van 2019 

65. De vraag dringt zich op of coronagerelateerde klachten en het gevolg dat 
eraan gegeven wordt wezenlijk verschillen van andere klachten die de burger 
indient bij het Comité P. 

66. Wat alle klachten van 2020 betreft, dus niet enkel de coronagerelateerde 
klachten, lijkt vergelijking weinig zin te hebben doordat de coronagerelateerde 
klachten ongeveer een vijfde van alle in 2020 ontvangen klachten bedraagt, 
waardoor de klachten die de coronaproblematiek betreffen in elk geval een 
impact hebben op het geheel van klachten. 

67. Om die reden werd een vergelijking gemaakt met de klachten die het 
Comité P ontving in 2019 wat twee aspecten betreft, met name de aard van de 
aangeklaagde tekortkomingen en feiten van strafrechtelijke aard, alsook de door 
het Vast Comité P ter zake genomen eindbeslissingen. Ter informatie kan 
vermeld worden dat het Comité P in 2019 2646 klachten ontving. 

68. Wat de aard betreft van de tekortkomingen/feiten die het vaakst vermeld 
worden in de klachten van 2019, valt onmiddellijk de gelijkenis op met de cijfers 
die in huidig rapport vermeld zijn inzake de coronagerelateerde klachten. 
Immers blijkt dat 45,9% van de in 2019 aangeklaagde feiten betrekking heeft op 
tekortkomingen die ondergebracht kunnen worden in de hoofdcategorie 
‘Tekortkomingen inzake het uitvoeren van de taken en het aanwenden van de 
bevoegdheden’ (vs. 45,2% in de coronagerelateerde klachten van 2020). 
Vervolgens blijkt dat 44% van de in 2019 aangeklaagde feiten betrekking heeft 
op tekortkomingen die ondergebracht kunnen worden in de hoofdcategorie 
‘Tekortkomingen inzake de attitude van het individu’ (vs. 42,8% in de corona-
gerelateerde klachten van 2020). Verder blijkt ook nog dat 7,5% van de in 2019 
aangeklaagde feiten betrekking heeft op tekortkomingen die ondergebracht 
kunnen worden in de hoofdcategorie ‘Strafrechtelijke inbreuken’ (vs. 8,1% in de 
coronagerelateerde klachten van 2020). 

69. Wat de door het Vast Comité P genomen eindbeslissingen betreft voor de 
klachten die het ontving in 2019, valt dadelijk de gelijkenis op met de eind-
beslissingen die tot op heden genomen werden in de coronagerelateerde 
klachten van 2020. Voor de klachten van 2019 was de vaakst genomen eind-
beslissing ‘de afwezigheid van fout’, met name maakt deze beslissing 67,1% uit 
van de genomen eindbeslissingen (vs. 66,2% in de reeds afgesloten corona-
gerelateerde klachten van 2020). Vervolgens luidde 10% van de genomen eind-
beslissingen voor de klachten van 2019 dat de feiten onvoldoende bewezen 
werden geacht (vs. 6,6% in de reeds afgesloten coronagerelateerde klachten van 
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2020). Verder was in 7,5% van de genomen eindbeslissingen voor de klachten van 
2019 de conclusie dat er een tekortkoming was gebeurd (vs. 7,3% in de reeds 
afgesloten coronagerelateerde klachten van 2020 voor wat een individuele 
tekortkoming betreft en 2,6% voor wat een structurele tekortkoming betreft, 
wat neerkomt op een totaal van 9,9%). 

70. Een kleine kanttekening is hier op zijn plaats, namelijk dat wat de corona-
gerelateerde klachten van 2020 betreft, zoals reeds vermeld in randnummer 14, 
er op datum van 9 februari 2021 257 van deze 416 klachtendossiers afgesloten 
waren en 159 nog lopende. Wat betreft de eindbeslissingen die het Vast Comité P 
neemt inzake de klachtendossiers, kunnen de cijfers dus nog fluctueren nadat 
alle klachtdossiers zullen afgesloten zijn. 

71. Zoals uit de vergelijking blijkt, kunnen, ondanks de hierboven vermelde 
kanttekening, wel alvast dezelfde tendensen ontwaard worden wanneer we de 
coronagerelateerde klachten van 2020 vergelijken met alle in 2019 ingediende 
klachten. In die zin leveren de klachten over het optreden van de politie in het 
kader van de coronacrisis, op het eerste gezicht toch, geen ander beeld op dan 
andere (recente) klachten over het optreden van de politie. De burger klaagt min 
of meer in dezelfde mate over het type tekortkomingen/feiten en ook de eind-
beslissingen van het Vast Comité P zijn, weliswaar de kanttekening van 
randnummer 70 indachtig, zeer gelijkaardig. 

5. Samenvatting conclusies zelfevaluatie 
“Taskforce GPI Covid-19” 

72. Zoals reeds hoger vermeld (in 1. Opdracht), heeft het Vast Comité P op 
16 december 2020 het evaluatierapport11 inzake de “Taskforce GPI” ontvangen 
vanwege het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie. 

73. Deze “Taskforce GPI” werd in de schoot van de geïntegreerde politie opgericht 
bij het begin van de coronacrisis om, aldus het rapport, de krachten binnen de 
geïntegreerde politie te bundelen om het hoofd te kunnen bieden aan de 
uitdagingen die deze crisis met zich meebracht. Naast de impact van deze 
ongeziene gezondheidscrisis op de interne werking van de politieorganisatie, 
diende de politie zich immers ook te herorganiseren om de door de overheid 
uitgevaardigde maatregelen ter bestrijding van dit virus te kunnen handhaven. 

74. In het rapport valt te lezen dat de “Taskforce GPI” werd opgericht als een 
soort real time management, bestaande uit de hoofdverantwoordelijken van de 
geïntegreerde politie. Tijdens de dagelijkse virtuele meetings werden telkens de 
volgende drie thema’s behandeld: de operationele kwesties, de materies met 
betrekking tot de interne organisatie van de geïntegreerde politie (personeel, 
logistiek, ICT en financiën) en de communicatie. De daar genomen beslissingen 

 ···························  
11 Intern verslag van CG/APBO, “Crisismanagement Covid-19. Evaluatierapport GPI (16 maart t.e.m. 

23 juni 2020)”, 8 december 2020. 
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werden vervolgens vertaald in GPI-richtlijnen12, van toepassing op alle entiteiten 
van de geïntegreerde politie, zoals bevestigd werd door de ministeriële 
omzendbrief GPI 94 van 30 maart 202013. 

75. Het rapport preciseert dat de evaluatie de periode van 16 maart 2020 tot 
23 juni 2020 beslaat. Alle leden van de “Taskforce” werden hiertoe bevraagd. 
Het doel van de evaluatie was om een tussentijdse balans op te maken van de 
geïntegreerde samenwerking en wisselwerking met andere (beleids)organen. De 
tweeledige finaliteit die de “Taskforce” daarbij voor ogen hield, betrof: 

Ø het evalueren van het beheer van deze crisis en de impact ervan. Vanuit 
de ‘lessons learned’ en de zaken die als ‘te behouden’ werden 
aangegeven, werd inmiddels een ‘draaiboek Covid-19 voor politie’ 
opgesteld. Het evolutief draaiboek bevat onder meer een checklist met 
de in plaats te stellen contactpunten, te ondernemen acties en 
procedures, alsook de nodige standaardtemplates voor de opvolging van 
cijfers of andere verslaggeving; 

Ø het trekken van lessen uit de nieuwe samenwerkingsmethodes naar de 
verdere toekomstige werking toe, binnen de reguliere werking van de 
geïntegreerde politie14. 

76. Hieronder volgt een samenvatting van de door de zelfevaluatie van de 
“Taskforce GPI” geëvalueerde punten, zoals weergegeven in het betreffende 
evaluatierapport. 

5.1 Evaluatie van de werking van de “Taskforce GPI Covid-
19”15 

5.1.1 Crisismanagement 

77. In het rapport valt te lezen dat de evaluatie van de werking van de “Taskforce 
GPI Covid-19” positief is gebleken. Bij een volgende (gezondheids- of andere) 
crisis dient dan ook opnieuw een “Taskforce GPI” in plaats gesteld te worden 
met het oog op het harmoniseren van werkmethoden en het uitvaardigen van 
gecoördineerde richtlijnen, mits er rekening gehouden wordt met de verbeter-

 ···························  
12 Dit zijn interne politionele richtlijnen, ondertekend door zowel de commissaris-generaal als de voorzitter 

van de Vaste Commissie van de lokale politie. 
13 Ministeriële omzendbrief GPI 94 betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding 

van het virus COVID-19, BS 1 april 2020, inmiddels vervangen door Ministeriële omzendbrief GPI 94bis 

betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19 en inzake de 

politionele monitoring, BS 1 november 2020. 
14 Intern verslag van CG/APBO, “Crisismanagement Covid-19. Evaluatierapport GPI (16 maart t.e.m. 

23 juni 2020)”, 8 december 2020, p. 7. 
15 Intern verslag van CG/APBO, “Crisismanagement Covid-19. Evaluatierapport GPI (16 maart t.e.m. 

23 juni 2020)”, 8 december 2020, p. 8-10 en 36. 
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voorstellen, waaronder de actieve monitoring van een aantal gegevens die de 
vergaderingen van de “Taskforce GPI” moeten ondersteunen. 

5.1.2 Reguliere werking 

78. Het gezamenlijk beslissingsproces met overleg en coördinatie op het 
strategisch niveau van de geïntegreerde politie voor bepaalde domeinen dient 
zeker ingebed te worden in de reguliere werking. Ook het uitvaardigen van 
gezamenlijke GPI-richtlijnen voor welbepaalde belangrijke onderwerpen dient 
zeker gehanteerd te worden in de normale werking van de geïntegreerde politie. 
Tevens zal ook in de reguliere werking het verder uitbouwen en gebruiken van 
een gestructureerde monitoring van bepaalde belangrijke parameters het 
dagelijks beheer van de organisatie vergemakkelijken, aldus het 
evaluatierapport. 

5.2 Relatie met federale (beslissings)organen16 

5.2.1 Crisismanagement 

79. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) speelt een cruciale rol in het beheer van 
deze gezondheidscrisis als coördinator van de wisselwerking tussen de 
verschillende federale cellen en als ondersteuning van het beslissingsproces. 

80. Deze rol dient in de toekomst behouden te blijven, zo valt te lezen in het 
evaluatierapport. De geïntegreerde politie heeft een aantal verbetervoorstellen 
overgemaakt aan het NCCN met betrekking tot de vertegenwoordiging van de 
politie evenals het tijdig en transparant betrekken van de politie bij veiligheids-
kwesties. 

81. Daarnaast onderstreept het evaluatierapport het belang van de aanwezigheid 
van vertegenwoordigers van de GPI in de diverse beslissingsorganen op de 
verschillende niveaus en het feit dat deze voldoende, duidelijk en gestructureerd 
feedback dienen te bezorgen van de gevolgde besprekingen en de daar genomen 
beslissingen aan de “Taskforce GPI” en aan de eenheden die de uitvoering van 
die beslissingen coördineren of ondersteunen. 

5.2.2 Reguliere werking 

82. Het rapport vermeldt dat dit punt geen toepassing vindt binnen de reguliere 
werking, wat inhoudt dat het punt enkel relevant is in crisissituaties. 

 ···························  
16 Intern verslag van CG/APBO, “Crisismanagement Covid-19. Evaluatierapport GPI (16 maart t.e.m. 

23 juni 2020)”, 8 december 2020, p. 11-13 en 36. 
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5.3 Reglementair kader en operationele richtlijnen17 

5.3.1 Crisismanagement 

83. Een belangrijke uitdaging voor de GPI bleek het gebrek aan consistentie en 
duidelijkheid in de bepalingen van de ministeriële besluiten18 en de bijhorende 
FAQ’s19 van het NCCN. Hierdoor werd er ruimte gelaten voor uiteenlopende 
interpretaties door de lokale autoriteiten en burgers alsook door de politie-
diensten bij de uitvoering van controles op het terrein. 

84. Daarnaast zorgde de snelheid van wijzigingen van het ministerieel besluit voor 
bijkomende verwarring doordat het voor de politiediensten niet steeds evident 
was om de snelle opeenvolging van wijzigingen te verwerken. 

85. De vertaalslag in operationele richtlijnen door de “Taskforce” bleek zeer 
waardevol. Een uniforme en coherente aanpak vanuit deze “Taskforce” bleek 
zeker een meerwaarde. Vermeldenswaardig is het feit dat er in totaal 23 GPI-
richtlijnen uitgevaardigd werden, zowel op operationeel als op ondersteunend 
vlak. 

86. Volgens het evaluatierapport is het cruciaal dat de ministeriële besluiten en 
de FAQ’s snel volgen op de samenkomst van de Nationale Veiligheidsraad, opdat 
de uitvoerende diensten over voldoende tijd zouden beschikken om de 
politionele vertaalslag ervan te realiseren, schikkingen te treffen en briefings te 
organiseren. 

87. Daarnaast benadrukt het rapport het belang van heldere en duidelijke 
juridische teksten die niet voor interpretatie vatbaar zijn, zodat de richtlijnen 
op het terrein gekend zijn en duidelijk en eenvormig kunnen worden toegepast. 

88. Vervolgens is uit de evaluatie gebleken dat een ministeriële omzendbrief, 
zoals GPI 94, aan te bevelen is. 

89. Het “interventiehandboek Covid-19”, dat op politioneel niveau de vertaling is 
van het reglementair kader en de operationele richtlijnen voor het politie-
personeel op het terrein, wordt aangemerkt als een meerwaarde en dient zeker 
in de toekomst ook behouden te blijven, samen met andere aanvullende, meer 
algemene, operationele richtlijnen. 

 ···························  
17 Intern verslag van CG/APBO, “Crisismanagement Covid-19. Evaluatierapport GPI (16 maart t.e.m. 

23 juni 2020)”, 8 december 2020, p. 14-16 en 37. 
18 Ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken. 
19 FAQ of ‘Frequently Asked Questions’ van het Nationaal Crisiscentrum die volgden op het verschijnen van de 

Ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken. 
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5.3.2 Reguliere werking 

90. Het rapport stipt aan dat de werkmethode van een interventiehandboek 
eventueel ook kan toegepast worden op andere thema’s of segmenten, zoals 
bijvoorbeeld de reeds lang ingeburgerde ‘Interventiegids Terrein’ die een groot 
aantal samenvattende fiches bevat over een breed gamma aan politioneel 
relevante onderwerpen, procedures en fenomenen. 

5.4 Uitvoeren maatregelen: operationele impact20 

5.4.1 Crisismanagement 

91. Het evaluatierapport stelt dat de politiediensten blijk hebben gegeven van 
flexibiliteit, creativiteit en solidariteit in het omgaan met deze nooit geziene en 
onverwachte crisis die niet alleen een grote impact had op hun reguliere taken 
maar ook voor bijkomende taken zorgde. 

92. Met het oog op het beheren van deze crisis werd op politioneel niveau beslist 
om te werken met het systeem van een ‘federale reserve’21, wat een strategische 
keuze was die voornamelijk was ingegeven door het principe van vrijwaring van 
capaciteit. De inplaatsstelling van een federale reserve hield de verplichte rust 
in van de personeelsleden in bepaalde eenheden van de federale politie zodat ze 
als reserve konden worden gebruikt voor andere taken, wat aan DGA/DAO22 de 
mogelijkheid bood om flexibel te werken wanneer haar om steun werd gevraagd. 
Een deel van die capaciteit werd gebruikt voor de grenscontroles ter onder-
steuning van DAH (grenscontroles op de autosnelwegen) en de lokale politie 
(andere grensposten). Naast de grenscontroles ontving de lokale politie steun van 
de federale reserve (specifieke ordediensten en gespecialiseerde steun, hoofd-
zakelijk politie te paard). 

93. Het rapport stelt dat het systeem van de federale reserve absoluut nood-
zakelijk is gebleken voor een goed beheer van de gezondheidscrisis op lange 
termijn en dat het principe van het behouden van een federale reserve behouden 
dient te blijven. 

94. Wat de bijkomende opdrachten23 betreft, dient een commandostructuur te 
worden opgezet die een echte reactiviteit en een monitoring van de operationele 
activiteiten mogelijk maakt, valt te lezen in het rapport. 

 ···························  
20 Intern verslag van CG/APBO, “Crisismanagement Covid-19. Evaluatierapport GPI (16 maart t.e.m. 

23 juni 2020)”, 8 december 2020, p. 17-18 en 37. 
21 De federale reserve van de federale politie bestond uit het CIK, DAS en de beschikbare capaciteit van de 

verschillende eenheden van DGA (LPA, SPN, SPC, DAH, DAB, DAP, …). 
22 Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie. 
23 Bijkomende opdrachten waren onder meer: 
Ø Controle op de naleving van het samenscholingsverbod 
Ø Controle op niet-essentiële verplaatsingen 
Ø Controle op de sluiting van de niet-essentiële handelszaken, restaurants en horeca-aangelegenheden 
Ø Controle op het verplicht dragen van het mondmasker op het openbaar vervoer en in stations/aan 

haltes. 
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5.4.2 Reguliere werking 

95. Deze gezondheidscrisis heeft aangetoond dat politiemedewerkers de nodige 
flexibiliteit aan de dag moeten leggen zodat zij andere diensten kunnen onder-
steunen wanneer deze zich plots in de onmogelijkheid bevinden om hun 
opdrachten correct uit te voeren, hetzij door onvoorziene bijkomende taken, 
hetzij door capaciteitstekorten ten gevolge van andere niet te voorziene 
factoren. Dit solidariteitsprincipe dient, aldus het evaluatierapport, eveneens in 
de reguliere werking verder verankerd te worden. 

96. Daarnaast vermeldt het rapport ook dat DAO tijdens deze Covid-19-crisis 
binnen de Algemene Directie van de bestuurlijke politie (DGA) een meer 
(aan)sturende rol heeft toebedeeld gekregen, wat ook als mogelijke meerwaarde 
beschouwd wordt voor de reguliere werking van de GPI. 

97. Tot slot stipt het rapport onder dit punt ook aan dat een duidelijke top-
downcommunicatie en ‘bevelvoering’ dient te worden aangehouden door het 
regelmatig organiseren van bondige debriefings op strategisch, tactisch en 
operationeel vlak. 

5.5 Personeelsmanagement24 

5.5.1 Crisismanagement 

98. Het oprichten van een “Contact Center Covid-19” bleek een meerwaarde te 
zijn in tijden van crisis. Het contact center werd op 9 maart 2020 opgericht in 
de schoot van de federale politie en kreeg als opdrachten toebedeeld: 

Ø informeren: beantwoorden van vragen van personeelsleden over de 
Covid-19-maatregelen en de gevolgen ervan voor het statuut, de 
logistiek, …; 

Ø registreren en signaleren: van GPI-meldingen van vermoedelijke en 
bevestigde gevallen Covid-19; 

Ø documenteren: het opstellen van FAQ’s die vervolgens beschikbaar 
gesteld werden op het “Covid-19 Infoportaal” (onlineplatform binnen de 
digitale politieomgeving); 

Ø doorverwijzen: naar DAO bij operationele vragen, naar de bevoegde 
diensten bij vragen van burgers, … 

99. Het evaluatierapport stelt dan ook dat de keuze voor een dergelijk Contact 
Center herhaling verdient bij een eventuele volgende crisis. 

100. Een ander in het rapport aangehaald punt betreft de HRM-richtlijnen die 
uniform, duidelijk en eenduidig dienen te zijn. Het rapport stelt dat de inhoud 

 ···························  
24 Intern verslag van CG/APBO, “Crisismanagement Covid-19. Evaluatierapport GPI (16 maart t.e.m. 

23 juni 2020)”, 8 december 2020, p. 20-29 en 38. 
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van die richtlijnen reeds kan worden voorbereid en in functie van de fase van de 
crisis geactiveerd of gedesactiveerd kan worden. 

101. Daarnaast kan het belang moeilijk overschat worden van het versneld 
invoeren en exponentieel gebruik van videoconferenties en andere digitale tools 
waardoor medewerkers met elkaar in contact konden en kunnen blijven. 

102. Het evaluatierapport schenkt ook aandacht aan de impact van de crisis 
op het rekruteringsproces en de basisopleidingen van de politie. Het 
rekruteringsproces werd immers een tijd stilgelegd. Inmiddels werd alles in het 
werk gesteld om dit in de toekomst te vermijden. Bij de basisopleidingen vielen 
bepaalde praktische vaardigheden weg, doch de kwaliteit bij afstuderen dient 
wel gewaarborgd te blijven. Inzake voortgezette of functionele opleidingen25 zal 
een inhaalbeweging dienen te gebeuren, wat in elk geval een impact zal hebben 
op de operationele diensten alsook op de administratieve diensten die deze 
dienen te organiseren. 

103. Tot slot vermeldt het rapport onder dit punt ook dat het overleg met de 
vakorganisaties dient aangepast te worden aan de evolutie van de crisis. 

5.5.2 Reguliere werking 

104. De inzet van telewerk en digitale tools zoals videoconferentie heeft sinds 
de crisis volledige ingang gevonden bij de GPI. De voorbereidende werkzaam-
heden voor het aanpassen van het bestaande beleid inzake telewerk, in een visie 
van plaats- en tijdsonafhankelijk werken, zijn actueel lopende, aldus het 
evaluatierapport. 

5.6 Management van middelen26 

5.6.1 Crisismanagement 

105. Uit het evaluatierapport blijkt dat deze gezondheidscrisis een enorme 
impact heeft (gehad) op het management van middelen. 

106. Op het vlak van logistiek hebben de diensten van de federale politie 
alsook van de lokale politie maximale inspanningen geleverd teneinde te kunnen 
beschikken over de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. In het 
begin van de crisis was er hoe dan ook sprake van een tekort aan mondmaskers 
en alcoholgel gezien de verstoorde marktsituatie. 

107. Het evaluatierapport benadrukt het belang van het tijdig uitvaardigen van 
uniforme, duidelijke en eenduidige richtlijnen, onder andere met betrekking tot 
de ‘testing’, het gebruik van individueel beschermingsmateriaal, de strategie 
voor het beheer en de opvolging van de middelen, … 

 ···························  
25 Dit zijn interne opleidingen binnen de geïntegreerde politie. 
26 Intern verslag van CG/APBO, “Crisismanagement Covid-19. Evaluatierapport GPI (16 maart t.e.m. 

23 juni 2020)”, 8 december 2020, p. 30-32 en 38. 
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108. Ook dient bij een eventuele volgende crisis opnieuw een ‘werkgroep 
logistiek’ te worden samengesteld die onder andere instaat voor de coördinatie 
tussen de verschillende belanghebbenden en waakt over de coherentie van de 
diverse aanvragen. Dit werd immers ervaren als een positief punt in de aanpak 
van de crisis. In geval van schaarste van middelen is het nodig gebleken om het 
overzicht van de beschikbare middelen gecentraliseerd te organiseren. Daarbij 
werden de behoeften bepaald aan de hand van risicoanalyses en gebeurde de 
verdeling op basis van eenduidige verdeelsleutels. 

109. Op het vlak van ICT zijn er veel positieve evoluties te noteren zoals het 
exponentieel gebruik van de “Office 365”-tool, de uitrol van de nieuwe 
applicatie “Cross-Covid”27 binnen de GPI, de tijdelijke uitbreiding van de 
mogelijkheden via “Police-on-web”28 en dies meer. 

5.6.2 Reguliere werking 

110. Het evaluatierapport haalt aan dat de digitale evolutie dient verdergezet 
te worden in de reguliere werking. 

111. Daarnaast wordt de noodzaak vermeld om ook in de toekomst te blijven 
inzetten op de verbetering van het beheer van de politie-informatie door de 
ontwikkeling van de nodige tools/instrumenten. 

5.7 Communicatie29 

5.7.1 Crisismanagement 

112. Volgens het ontvangen evaluatierapport was één van de grootste 
uitdagingen tijdens deze crisis, de communicatie. Het gaat dan zowel om de 
externe communicatie, om het werk van de politie op een goede manier in beeld 
te brengen, als om de interne communicatie om de personeelsleden tijdig en 
correct te informeren. Het rapport maakt gewag van het immer zoeken naar een 
evenwicht tussen te veel of te weinig en te vroeg of te laat communiceren. 

113. Wat de interne communicatie betreft, heeft de “Taskforce GPI” de 
strategische keuze gemaakt voor een communicatie op het niveau van de 
geïntegreerde politie, wat o.a. inhield dat de interne nieuwsbrieven ondertekend 

 ···························  
27 Deze nieuwe applicatie helpt de stappen te volgen en de beslissingen toe te passen bij inbreuken op de 

coronamaatregelen. Deze applicatie werd ontwikkeld om de uitvoering van de omzendbrief COL 6/2020 te 

ondersteunen en meer bepaald om bij controle van een overtreder na te gaan of deze persoon reeds eerder 

het voorwerp uitmaakte van een verbalisering voor gelijkaardige inbreuken. Cross-Covid maakt het mogelijk 

om de registratie van overtreders van coronamaatregelen in real time te centraliseren en onmiddellijk het 

aantal geregistreerde inbreuken weer te geven. 
28 Tijdelijke uitbreiding van de mogelijkheden om online een klacht in te dienen via de website 

https://www.politie.be/nl/e-loket. 
29 Intern verslag van CG/APBO, “Crisismanagement Covid-19. Evaluatierapport GPI (16 maart t.e.m. 

23 juni 2020”), 8 december 2020, p. 34-35 en 39. 
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werden door de commissaris-generaal van de federale politie alsook door de 
voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie. 

114. Wat de interne communicatie betreft, werd het “Infoportaal Covid19” als 
positief ervaren en dient een gelijkaardig product bij een eventuele volgende 
crisis zeker behouden te blijven. 

115. Het rapport stipt als verbetervoorstel aan dat er bij dergelijke crisis dient 
gekozen te worden voor een interne communicatiestrategie op het niveau van de 
GPI, waarbij een duidelijk schrijfproces dient uitgewerkt te zijn, met aanwijzing 
van een SPOC (= Single Point Of Contact) per component van de geïntegreerde 
politie (1 voor de lokale politie en 1 voor de federale politie) en een 
gestandaardiseerd valideringsproces. 

116. Wat de externe communicatie betreft, stipt het evaluatierapport aan 
dat het in eerste instantie de overheden en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) 
zijn die de communicatie naar de burger verzorgen, waarbij het NCCN de 
communicatiestrategie bepaalt in overleg met de partners. 

117. Uit de evaluatie is gebleken dat de externe communicatie gevoerd werd 
via verschillende kanalen zoals NCCN, provincies, politiezones en via de 
professionele sectoren, wat resulteerde in een verscheidenheid aan 
communicatie die niet altijd op elkaar was afgestemd. Daarnaast waren er ook 
nog de interventies van ministers en virologen die een eigen standpunt innamen 
en een eigen interpretatie gaven aan de communicatie, wat een eenduidige 
communicatie niet in de hand werkte. 

118. Een verbetervoorstel dat in het rapport wordt aangehaald op het vlak van 
externe communicatie is het spreken vanuit de geïntegreerde politie met één 
stem van het begin tot het einde van het proces, waarbij bijvoorbeeld gedacht 
wordt aan gecoördineerde communicaties van de VCLP en de federale politie of 
het communiceren via een “GPI”-kanaal op sociale media. Daarnaast moet meer 
aandacht geschonken worden aan het positief in beeld brengen van de GPI, zo 
valt te lezen in het rapport. 

119. Meer in het algemeen wijst het rapport op het belang van het in plaats 
stellen van een strategie voor beide componenten van de geïntegreerde politie, 
waarbij aanbevolen wordt om steeds van tevoren onderling af te stemmen over 
interventies in de pers. 

5.7.2 Reguliere werking 

120. Ook buiten crisisperiodes dient een gezamenlijke interne en externe 
communicatiestrategie op het niveau van de geïntegreerde politie zeker 
behouden te blijven, aldus het evaluatierapport. 

121. Tot slot stelt het rapport dat het beschikbaar stellen van alle relevante 
informatie en documentatie op één centrale plaats, zoals het “Infoportaal Covid-
19”, een praktijk is die zeker kan toegepast worden op andere onderwerpen. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
6.1 Conclusies i.v.m. de klachten Vast Comité P 

122. Het Vast Comité P ontving in de periode van 16 maart tot 
31 december 2020 416 individuele klachten over het optreden van de politie in 
het kader van deze coronacrisis. 

123. Terwijl het optreden van de politie in de maanden maart en april 2020 de 
basis vormde voor het indienen van het grootste aantal klachten van burgers, 
stabiliseerde het gemiddelde aantal klachten per maand vanaf juli 2020 rond de 
30. 

124. Na de actualisatie van de gegevens met betrekking tot deze individuele 
klachten voor het ganse jaar 2020 blijkt dat de tekortkomingen en/of feiten van 
strafrechtelijke aard waarover de burgers het vaakst klaagden, in grote mate 
dezelfde zijn gebleven in vergelijking met de tekortkomingen/feiten waarover 
de burger zich het vaakst beklaagde in de eerste periode (16 maart tot 
18 juni 2020). De feiten ‘agressief, dreigend of intimiderend taalgebruik’ en ‘de 
taak onjuist, onvolledig, onverzorgd, niet pertinent uitvoeren’ bleven de 2 vaakst 
aangehaalde tekortkomingen in de klachten. Na de actualisatie van de cijfers 
komt de tekortkoming ‘overdreven akteren, overijver’ op de derde plaats, 
terwijl deze in de eerste periode op de vijfde plaats stond. Tot slot kan vermeld 
worden dat na actualisatie, de tekortkoming ‘niet naleven van legaliteit, 
subsidiariteit of proportionaliteit bij aanwending van dwang of geweld’ 
opgeschoven is van de tiende naar de vierde plaats in de rangschikking van 
tekortkomingen/feiten van strafrechtelijke aard waarover het vaakst geklaagd 
wordt. 

125. In het grote merendeel van de eindbeslissingen die door het Vast Comité P 
genomen worden inzake de ingediende coronagerelateerde klachten werd 
geconcludeerd tot afwezigheid van een tekortkoming. Met name luidde 66,2% (of 
twee derde) van de eindbeslissingen dat er geen tekortkoming kan aangerekend 
worden aan de politie. Ter herinnering kunnen in één en hetzelfde klachten-
dossier meerdere eindbeslissingen voorkomen. Bij 85 van deze 100 klachten 
werden er geen andere beslissingen geregistreerd. Bij de overige 15 werden wel 
bijkomende beslissingen geregistreerd, doch deze wezen inhoudelijk niet op een 
tekortkoming. 

126. Daartegenover staat dat 7,3% van de eindbeslissingen de conclusie kende 
dat er een individuele tekortkoming werd begaan. 2,6% van de eindbeslissingen 
wees op een structurele tekortkoming bij de desbetreffende politiedienst. Dit 
betekent dat in ongeveer 10% van de eindbeslissingen besloten werd tot een 
tekortkoming, zij het individueel, zij het structureel. 

127. 6,6% van de eindbeslissingen luidde dat de aangeklaagde tekortkomingen 
onvoldoende bewezen zijn. 
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128. Na vergelijking van bepaalde cijfergegevens tussen de corona-
gerelateerde klachten van 2020 en alle bij het Comité P ingediende klachten van 
2019, blijkt dat dezelfde tendensen ontwaard kunnen worden. In die zin blijken 
de klachten over het optreden van de politie in het kader van de coronacrisis 
geen ander beeld op te leveren dan andere (recente) klachten over het optreden 
van de politie. De burger klaagt min of meer in dezelfde mate over het type 
tekortkomingen/feiten en ook de eindbeslissingen van het Vast Comité P zijn, 
rekening houdend met de kanttekening van randnummer 70 indachtig, zeer 
gelijkaardig. 

6.2 Conclusies zelfevaluatie Taskforce GPI 

129. In haar zelfevaluatie is de “Taskforce GPI Covid-19” tot de volgende 
conclusies gekomen. Het format van een “Taskforce GPI” heeft goed 
gefunctioneerd: de structuur en werkwijze via de “Taskforce GPI”, bestaande uit 
de hoofdverantwoordelijken van de GPI, bleek voldoende performant te zijn om 
een antwoord te kunnen bieden op de verschillende uitdagingen. Dat de daar 
genomen interne beslissingen werden vertaald in GPI-richtlijnen, van toepassing 
op de ganse geïntegreerde politie, bleek ook een positief punt. Het “Infoportaal 
Covid-19” waar alle informatie en documentatie verzameld werd, bleek een 
grote meerwaarde voor het politiepersoneel. Vanuit deze “Taskforce GPI” werd 
een operationele vertaalslag doorgevoerd van de beslissingen van de overheid 
om deze zo concreet mogelijk te maken voor de politieambtenaar op het terrein. 
De GPI stelde inmiddels een (evolutief) “draaiboek Covid-19 voor politie” op dat 
een checklist bevat met de in plaats te stellen contactpunten, te ondernemen 
acties en procedures, alsook de nodige standaardtemplates voor de opvolging 
van cijfers of andere verslaggeving. Ook het opgerichte “Contact Center Covid-
19” voor personeelsleden van de GPI werd positief geëvalueerd. 

130. De geïntegreerde politie kwam volgens het rapport desalniettemin een 
aantal belangrijke obstakels tegen tijdens deze crisis. Zo werd er een gebrek aan 
duidelijkheid en consistentie ervaren in de bepalingen van de ministeriële 
besluiten en de bijhorende FAQ’s van het Nationaal Crisiscentrum. Daardoor 
ontstonden verschillende interpretaties door lokale overheden, burgers en 
politiediensten op het terrein die de maatregelen dienden te handhaven. Een 
ander in het evaluatierapport vermeld probleem dat hiertoe kan bijgedragen 
hebben, is de niet steeds eenduidige communicatie van verschillende overheden 
op de verschillende niveaus, politici en virologen. 

131. Een ander obstakel was het gebrek aan persoonlijke beschermings-
middelen tijdens de eerste periode van de gezondheidscrisis, door een wereld-
wijde schaarste aan bijvoorbeeld mondmaskers maar ook door een gebrek aan 
een duidelijke productstrategie van de Belgische beleidsorganen, aldus het 
evaluatierapport. 

132. De GPI kon bovendien niet anders dan vaststellen dat ze zowel op 
operationeel vlak als op vlak van de ondersteunende processen vaak afhankelijk 
was van externe factoren waar ze geen vat op had en dat ze slechts één van de 
vele factoren was in het beheer van deze federale crisis. Het afstemmen met 
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andere actoren was noodzakelijk doch de tijd dat dit steeds in beslag nam, 
zorgde voor vertraging in de besluitvorming en het bekomen van middelen. De 
complexe Belgische staatsstructuur en bijhorende versnippering van bevoegd-
heden droeg vaak niet bij aan eenduidigheid en slagkracht in de aanpak van deze 
crisis. Om die reden is de GPI vragende partij voor het opzetten van een heldere 
crisiswerkingsstructuur waarbij ieders rol en de beslissingsmodaliteiten duidelijk 
zijn bepaald en afgebakend. 

133. Het algemene besluit van de zelfevaluatie van de Taskforce GPI, zoals 
weergegeven in het rapport, is dat de geïntegreerde politie de zogenaamde 
“eerste golf” goed heeft doorstaan en dat de politiediensten blijk gegeven 
hebben van flexibiliteit, creativiteit en solidariteit. In het rapport valt ook te 
lezen dat de politie er door haar probleemoplossende ingesteldheid bovendien 
voor gezorgd heeft dat de impact op de operationele reguliere werking relatief 
beperkt is gebleven, dat de dienstverlening naar de burger toe niet in het 
gedrang gekomen is en dat de basisfunctionaliteiten te allen tijde vervuld 
bleven. 

6.3 Algemene conclusies Vast Comité P en aanbevelingen 

6.3.1 Conclusies 

134. Uit wat voorafgaat, kan het Vast Comité P met tevredenheid vaststellen 
dat de geïntegreerde politie zeer snel een heel aantal organisatorische en 
structurele maatregelen en initiatieven heeft genomen teneinde deze gezond-
heidscrisis zo goed mogelijk te beheren op politioneel strategisch niveau. 
Daarbovenop heeft ze tijd noch moeite gespaard om de overheidsbeslissingen te 
vertalen in operationele richtlijnen bestemd voor de politievrouw en –man op 
het terrein. 

135. In weerwil van deze maatregelen en initiatieven op structureel en 
organisatorisch niveau en de inspanningen om de overheidsbeslissingen zo snel 
en zo helder mogelijk te vertalen naar de werkvloer, heeft het Vast Comité P in 
het jaar 2020 meer dan 400 klachten ontvangen van burgers over het optreden 
van de politiediensten op het terrein in het kader van deze coronacrisis.  

136. Deze klachten gingen hoofdzakelijk over de attitude van de politie-
ambtenaar in kwestie (42,8%) en over het uitvoeren van de taken en de 
aanwending van de bevoegdheden (45,2%). 8,1% van de aangeklaagde feiten 
betrof feiten van strafrechtelijke aard. 

137. Op het vlak van de attitude van de politie hebben burgers inzake het 
verbale gedrag het vaakst geklaagd dat het taalgebruik van de optredende 
politieambtenaren agressief, dreigend of intimiderend is en in tweede orde dat 
dit taalgebruik beledigend, onbeleefd of onrespectvol is. Over het non-verbaal 
gedrag wordt gesteld dat de houding van de politieambtenaren ofwel agressief, 
dreigend of intimiderend is, ofwel partijdig, niet-neutraal of getuigt van een 
ongelijke behandeling. 
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138. De in het vorige randnummer gepreciseerde tekortkomingen hangen nauw 
samen met de communicatie tussen politieambtenaar en burger, zoals reeds 
benadrukt in het vorige rapport “Tussentijdse overwegingen met betrekking tot 
het optreden van de geïntegreerde politie in het kader van het beheer van de 
eerste golf van de coronacrisis” van het Vast Comité P. Ook in de aanbevelingen 
die het Vast Comité P reeds op 24 april 2020 verstuurde naar de federale politie 
en de lokale politiezones wordt het aspect communicatie onder de aandacht 
gebracht30. 

139. Er dient bemerkt te worden dat ook in het rapport van de geïntegreerde 
politie inzake de zelfevaluatie van de “Taskforce GPI Covid-19” aandacht 
geschonken werd aan het aspect communicatie. In dat rapport werd gewezen op 
het probleem dat er vanuit de diverse overheden en experten niet steeds 
duidelijk en eenduidig is gecommuniceerd geweest. 

140. Een ander probleem dat in het rapport van de geïntegreerde politie 
inzake de zelfevaluatie van de “Taskforce GPI Covid-19” wordt aangehaald, is 
het gebrek aan consistentie en duidelijkheid in de bepalingen van de ministeriële 
besluiten31 en de bijhorende FAQ’s32 van het NCCN. Hierdoor werd er ruimte 
gelaten voor uiteenlopende interpretaties door de lokale autoriteiten en burgers 
alsook door de politiediensten bij de uitvoering van controles op het terrein. Het 
Vast Comité P meent dat hierdoor de kans ook vergroot op een foutieve 
uitvoering van de taken door de politiediensten, alsook dat de geloofwaardigheid 
van de politie hieronder te lijden kan hebben. 

6.3.2 Aanbevelingen 

141. Het Vast Comité P meent dat de aanbevelingen die het reeds op 
24 april 2020 verstuurd heeft aan de geïntegreerde politie, over het algemeen 
kunnen gehandhaafd blijven, met dien verstande dat: 

Ø wat de eerste aanbeveling betreft over het organiseren van briefings door 
de politiechefs, het voor zich spreekt dat de intervallen van de 
organisatie van die briefings uiteraard vrij kunnen worden aangepast aan 
de evolutie van de gezondheidscrisis, meer bepaald de snelle of minder 
snelle opeenvolging van wijzigingen op het vlak van het reglementair 
kader; 

 ···························  
30 Uittreksel uit de op 24 april 2020 verstuurde aanbevelingen: “Het verdient aanbeveling om de nodige 

aandacht te besteden aan de communicatie met de geverbaliseerde persoon. Naast de motivatie waarom er 

werd geverbaliseerd, is het ook wenselijk om heldere duiding te verschaffen bij de gevolgde procedure en de 

aantekening van een eventuele betwisting of een beroep”. 
31 Ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken. 
32 FAQ of ‘Frequently Asked Questions’ van het Nationaal Crisiscentrum die volgden op het verschijnen van de 

Ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken. 



 

 

28/30 

Ø wat de vierde aanbeveling betreft over het gebruik van bodycams, het 
evident is dat het gebruik ervan dient te gebeuren conform de principes 
en modaliteiten voorzien in de vigerende wetgeving ter zake33. 

142. Het Vast Comité P acht het bovendien raadzaam om volgende bijkomende 
aanbevelingen te richten aan de geïntegreerde politie, op basis van de ontvangen 
klachten en op basis van de structurele aanbevelingen die het reeds formuleerde 
in enkele afgesloten klachtonderzoeken: 

Ø de politiediensten dienen de nodige aandacht te schenken aan de 
gezondheid en veiligheid van burgers die onder het toezicht van de 
politiediensten staan, met bijzondere aandacht voor het ter beschikking 
stellen van individueel beschermingsmateriaal, alsook, wanneer dit 
operationeel haalbaar is, het doen respecteren van de veiligheidsafstand 
tussen de verschillende personen die onder het toezicht van de politie 
staan; 

Ø de politiediensten dienen extra aandacht te schenken aan de bijzondere 
en kwetsbare situatie van minderjarigen, waaronder het naleven van 
specifieke richtlijnen hieromtrent in het kader van de 
coronaproblematiek; 

Ø bij hun optreden dienen de politieambtenaren zich steeds te laten leiden 
door de beginselen van legaliteit, proportionaliteit en subsidiariteit, ook 
in het kader van deze gezondheidscrisis; 

Ø inzake de basisfunctionaliteit onthaal hebben de politiediensten de plicht 
om klachten van burgers op te nemen, doch kan er voor de modaliteiten 
verwezen worden naar de operationele GPI-richtlijn met referentie ‘CG-
020/5979’ d.d. 19 november 2020 met als onderwerp: ‘Operationele 
richtlijn GPI voor de functionaliteit onthaal’. 

143. Daarnaast kan het Vast Comité P vaststellen dat door deze ongeziene 
gezondheidscrisis de overheden beslissingen genomen hebben en maatregelen 
uitgevaardigd hebben om de verspreiding van het virus te beperken, maar die 
tevens een ernstige beperking inhouden van bepaalde vrijheden en grondrechten 
van de burger. Het Vast Comité P meent om die reden dat het van primordiaal 
belang is dat de wetgever zou voorzien in een kristalheldere juridische tekst, die 
door de verschillende betrokken actoren niet op verschillende manieren 
geïnterpreteerd kan worden. 

144. Tot slot vestigt het Vast Comité P de aandacht op het feit dat de 
geïntegreerde politie vragende partij is voor een eenduidige en duidelijke 
communicatie van de beslissingnemende overheidsorganen. 

 ···························  
33 Er kan wat dit onderwerp betreft ook verwezen worden naar een advies van het Controleorgaan op de 

politionele informatie met referentie ‘CON190008’ d.d. 8 mei 2020 met als titel: ‘Advies uit eigen beweging 

naar aanleiding van de bevindingen in het kader van een onderzoek naar het gebruik van bodycams’. 
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7. Bijlage 
Uittreksel uit de mededeling die het Vast Comité P op 24 april 2020 heeft 
gestuurd aan de federale politie en aan de lokale politiezones: 

Ø de organisatie van een dagelijkse briefing, waarop de medewerkers grondig 
worden geïnformeerd over de algemene en bijzondere doelstellingen van de 
opdrachten en richtlijnen uitgaande van de overheden in het algemeen en 
meer in het bijzonder verduidelijking krijgen aangaande de operationele 
richtlijnen vervat in het interventiehandboek beschikbaar op het Covid-19-
infoportaal, blijft volgens het Vast Comité P noodzakelijk aangezien deze 
informatie periodiek wordt geactualiseerd en deze evolutie naar alle 
waarschijnlijkheid nog een periode zal bestendigd blijven;  

Ø aangezien tal van klachten betrekking hebben op de bejegening van de 
klager/klaagster, wenst het Comité P toch enkele fundamentele waarden 
zoals opgenomen in de deontologische code onder de aandacht te brengen 
en dit meer bepaald: 1) de zin voor dienstverlening, 2) de houding 
(beleefdheid, tact, zelfbeheersing, …), 3) de onpartijdigheid, 4) de 
integriteit en waardigheid van het ambt en 5) de loyauteit; 

Ø het verdient aanbeveling om de ondervonden problemen naar aanleiding van 
een tussenkomst zo gedetailleerd mogelijk weer te geven in het proces-
verbaal. Deze informatie is niet alleen belangrijk voor de magistratuur of de 
gemeentelijk sanctionerend ambtenaar, ze kan desgevallend ook worden 
aangewend in het kader van een klachtonderzoek; 

Ø politiezones die reeds beschikken over bodycams kunnen hier nuttig gebruik 
van maken en doen er goed aan om het beeldmateriaal m.b.t. incidenten in 
beslag te nemen en hiernaar te verwijzen in hun proces-verbaal; 

Ø het verdient aanbeveling om de nodige aandacht te besteden aan de 
communicatie met de geverbaliseerde persoon. Naast de motivatie waarom 
er werd geverbaliseerd, is het ook wenselijk om heldere duiding te 
verschaffen bij de gevolgde procedure en de aantekening van een eventuele 
betwisting of een beroep; 

Ø de nodige aandacht moet uitgaan naar de veiligheid en het welzijn van het 
personeel: indien operationeel haalbaar, dient er steeds gehandeld volgens 
de geldende voorschriften met bijzondere aandacht voor de social distancing 
en het maximaal gebruik van beschermende uitrustingsstukken, indien 
beschikbaar; 

Ø verder heeft het Vast Comité P kunnen vaststellen dat er binnen de 
geïntegreerde politie heel wat initiatieven werden en worden genomen om 
de bevolking blijvend te informeren en te sensibiliseren aangaande de door 
de overheid opgelegde coronamaatregelen evenals wat de impact hiervan is 
op het dagelijks politiewerk via de geëigende socialmediakanalen. Enkele 
voorbeelden die mogelijks inspirerend kunnen werken zijn de volgende: 

Ø de (evoluerende) wet- en regelgeving evenals de FAQ’s snel en 
gemakkelijk toegankelijk maken voor de modale burger door ze ofwel 
onmiddellijk op het aangewende medium aan te bieden ofwel door te 
voorzien in een link naar het Nationaal Crisiscentrum; 
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Ø de verwijzing naar diensten die de veelgestelde vragen rond de 
maatregelen in het kader van het coronavirus vertaald hebben in een 
aantal talen; 

Ø het aanbieden van nuttige Covid-19-gerelateerde artikels en 
aanbevelingen middels bijvoorbeeld een koppeling naar Secunews of het 
posten van bewustmakingsfilmpjes; 

Ø het voorzien in een regelmatig geüpdatet overzicht van de door de 
betrokken politiedienst vastgestelde inbreuken Covid-19; 

Ø de publicatie van de gewijzigde dienstverlening waarbij de bevolking 
wordt geïnformeerd dat de klemtoon in deze bijzondere tijden 
noodgedwongen ligt op de dringende hulpverlening en de blijvende 
noodzakelijke handhaving van de coronamaatregelen. Hierbij komen 
overwegend volgende zaken aan bod: 1) de sluiting van bepaalde 
commissariaten, 2) de aangepaste openingsuren van het onthaal, 3) het 
aanmoedigen van het maken van online afspraken of het gebruik van 
Police-On-Web voor de niet-dringende aangiftes, 4) het toelichten van 
het principe van de uitgestelde interventies, 5) de aan te nemen houding 
bij het verlies van een identiteitskaart, 6) richtlijnen voor het melden 
van handelszaken die de coronamaatregelen niet naleven, …; 

Ø het onder de aandacht brengen van de problematiek van intrafamiliaal 
geweld (IFG), waarbij verwezen wordt naar de hulplijn 1712 
(professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kinder-
mishandeling), het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het 
Jongeren Adviescentrum (JAC) of het voorzien in de mogelijkheid om 
tussen bepaalde uren te chatten met gespecialiseerde politie-
medewerkers, …; 

Ø het waarschuwen van de bevolking voor coronaoplichters, onder meer 
voor phishing en de verspreiding van virussen en ransomware verborgen 
achter Covid-19-berichten en –applicaties; 

Ø de bevolking oproepen tot waakzaamheid voor personen die de 
woningen van oudere personen willen binnendringen onder 
voorwendsels verbonden met Covid-19; 

Ø het bieden van een overzicht van warme burgerinitiatieven 
georganiseerd ten voordele van de politie; 

Ø … 

Het Vast Comité P is zich terdege bewust van het feit dat de bijzondere context 
en omstandigheden waarin het politiewerk op vandaag wordt vervuld en in de 
(nabije) toekomst nog zal moeten gebeuren ontegensprekelijk de normale 
dienstverlening hypothekeert of hierop op termijn (nog meer) een (negatieve) 
impact zal hebben. Het is bijgevolg belangrijk om aan de burger duidelijk uit te 
leggen dat zijn of haar probleem zal verholpen worden, weliswaar niet steeds op 
een courante manier, en wat deze werkwijze dan ook voor hem of voor haar 
concreet inhoudt. 
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