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PERSBERICHT 
 
Hoewel de opdrachten en bevoegdheden van het Comité P en van zijn Dienst Enquêtes duidelijk bepaald 
zijn in de wet, werd het Comité P, extern toezichthouder op de politiediensten, nogmaals bekritiseerd 
omdat een deel van de leden van zijn Dienst Enquêtes afkomstig is van de politie. Hierdoor zou zijn 
operationele onafhankelijkheid in het gedrang kunnen komen. Volgens sommigen zou de Dienst 
Enquêtes P uitsluitend samengesteld moeten zijn uit enquêteurs die gerekruteerd zijn buiten de politie. 

Die kritiek, die aanvankelijk geformuleerd werd door NGO’s en die met de regelmaat van de klok 
herhaald wordt door sommige internationale instanties die toezicht houden op de eerbiediging van de 
mensenrechten, is tot op heden louter theoretisch gebleven. In tegenstelling immers tot zij die het 
Comité P bekritiseren als zijnde te laks, te mild en te weinig neutraal, blijkt uit de praktijk dat onze 
enquêteurs absoluut geen graag geziene gasten zijn bij de politiediensten die we controleren. Is deze 
volkomen tegenstrijdige perceptie juist niet hét overtuigende bewijs van onze neutraliteit en 
onafhankelijkheid? 

In dit veeleer theoretische debat over zijn operationele onafhankelijkheid wenst het Vast Comité P 
niettemin enige verduidelijking te verschaffen bij het statuut van zijn enquêteurs: 

De leden van de Dienst Enquêtes P worden benoemd en afgezet door het Vast Comité P. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën van enquêteurs: enerzijds, de enquêteurs die definitief 
benoemd zijn in het statutaire organieke kader van de Dienst Enquêtes P (thans 1/3 van het personeel 
van de Dienst Enquêtes P) en anderzijds, de enquêteurs die tijdelijk benoemd zijn, voor een 
hernieuwbare termijn van 5 jaar, door terbeschikkingstelling door een politiedienst of een bestuur 
waarin ze minstens 5 jaar ervaring hebben opgedaan in functies die verband houden met de activiteiten 
van de politiediensten (thans 2/3 van het personeel van de Dienst Enquêtes P). 

Alle enquêteurs zijn onderworpen aan een statuut dat eigen is aan de Dienst Enquêtes P, verschillend 
van dat van de personeelsleden van de geïntegreerde politie, en goedgekeurd is door het Parlement. 
Onze organieke wet van 18 juli 1991 en het statuut van de leden van de Dienst Enquêtes P voorzien 
verscheidene maatregelen om de operationele onafhankelijkheid te garanderen van onze enquêteurs 
die door de politie ter beschikking gesteld zijn. Zo is er geen hiërarchische noch institutionele band 
tussen onze enquêteurs van de Dienst Enquêtes P en de gecontroleerde politieambtenaren. 

Deze gemengde samenstelling van onze Dienst Enquêtes P houdt rechtstreeks verband met het soort 
van onderzoeken die hem kunnen worden toevertrouwd: toezichtsonderzoeken naar de werking van 
de politiediensten; klachtonderzoeken en gerechtelijke onderzoeken naar misdaden en wanbedrijven 
lastens politieambtenaren. 

De gerechtelijke onderzoeken die aan de Dienst Enquêtes P worden toevertrouwd, zijn van nature 
uiterst delicaat of belangrijk. Denk maar aan het onderzoek naar de zaak-Chovanec of de zaak-Mawda. 
Voor die onderzoeken is het absoluut noodzakelijk te kunnen rekenen op enquêteurs die beschikken 
over een doorgedreven politionele opleiding, ervaring en expertise. Wanneer ze een gerechtelijk 
onderzoek uitvoeren, werken onze enquêteurs van de Dienst Enquêtes P uitsluitend voor rekening en 
onder het gezag van de gerechtelijke overheid die in alle onafhankelijkheid beslist over de opening van 
het onderzoek, de wijze waarop het wordt gevoerd en het gevolg dat eraan wordt voorbehouden. 

Om niet-gerechtelijke onderzoeken tot een goed einde te brengen en voorstellen en realistische 
aanbevelingen te kunnen formuleren die uitvoerbaar zijn op het terrein, is niet enkel een grote 
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beheersing van de politieorganisatie en van de politionele materies nodig, maar ook een expertise 
inzake onderzoek en een zekere terreinervaring zodat men zich bewust is van de problemen die er zich 
voordoen. Bij gebrek hieraan dreigt het Comité P te evolueren naar een meer theoretische aanpak die 
weleens onvoldoende verankerd zou kunnen zijn in de realiteit. Wanneer ze een toezichtsonderzoek of 
een klachtonderzoek uitvoeren, werken de enquêteurs van de Dienst Enquêtes P rechtstreeks en 
uitsluitend onder het gezag en de verantwoordelijkheid van het Vast Comité P. Het zijn dus steeds de 
5 leden benoemd door de Kamer voor een mandaat van 6 jaar die, als college, in alle onafhankelijkheid 
beslissen over de onderzoeken die ze voeren, over de wijze waarop die onderzoeken worden gevoerd 
en over de conclusies en aanbevelingen die na afloop van die onderzoeken dienen te worden 
geformuleerd. De opgestelde verslagen zijn van de hand van het Vast Comité P en niet van zijn Dienst 
Enquêtes of een enquêteur in het bijzonder. 

In ieder geval wordt er bij de toebedeling van de opdrachten aan de enquêteurs van de Dienst 
Enquêtes P die ter beschikking gesteld zijn door de politie feitelijk rekening gehouden met hun 
herkomst uit een bepaalde dienst of een bepaald politiekorps. Het spreekt voor zich dat deze enquêteurs 
nooit belast zullen worden met een onderzoek binnen hun dienst of korps van oorsprong. 

En zeg nu zelf, wanneer je het slachtoffer zou zijn van een medische fout, heb je toch ook het liefst dat 
de expert die de rechtbank zal aanstellen om een advies hierover te formuleren, een geneesheer is die 
niet alleen een grondige theoretische bagage heeft, maar ook voldoende praktijkervaring in de vingers 
heeft? 

Waarom zou dat dan anders moeten zijn wanneer het gaat om een politieoptreden dat in vraag wordt 
gesteld? 

 


