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Functiebeschrijving van de adjunct-directeur-generaal Gerechtelijk  

1. FUNCTIETITEL 

Adjunct-directeur-generaal Gerechtelijk 

2. PLAATS IN HET ORGANIGRAM 

De adjunct-directeur-generaal is lid van de Dienst Enquêtes Comité P. 

De adjunct-directeur-generaal ontvangt zijn/haar opdrachten van de directeur-generaal Dienst 
Enquêtes P, werkt onder de leiding en het gezag van de directeur-generaal Dienst Enquêtes P en 
rapporteert aan deze. 

 

 
3. DOEL VAN DE FUNCTIE 

Adviserend, coördinerend, conceptueel en pragmatisch ondersteunen van de DG Dienst Enquêtes en 
het Vast Comité P. 

Aansturen, opvolgen en desgevallend uitvoeren van onderzoeken binnen de prioritaire 
werkdomeinen van de Dienst Enquêtes P (toezichts-, klachten en gerechtelijke onderzoeken) met 
een bijzondere focus op de gerechtelijke onderzoeken.  
 
Aansturen van de opvolging van bepaalde thematieken in verband met de bevoegdheidsdomeinen 
van het Vast Comité P en daarvoor een aanspreekpunt vormen binnen de Dienst Enquêtes P en voor 
het Vast Comité P. 
 
Deelnemen aan de permanentie. 
 
Vervangen van de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes wanneer deze verhinderd is. 
 
Bijdragen aan de interne werking van de Dienst Enquêtes P en het Comité P in zijn geheel. 
 
 

4. INDIVIDUELE DOELSTELLINGEN 

Aan de functie van adjunct-directeur-generaal bij de Dienst Enquêtes zijn een reeks verwachtingen 
gekoppeld. Het gaat om volgende verantwoordelijkheidsgebieden / resultaatsgebieden: 

4.1. Generieke doelstellingen eigen aan elke adjunct-directeur-generaal: 
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*Op continue basis inspanningen leveren om het eigen functioneren en dat van de commissarissen-
auditors alsook van de dienst te verbeteren, door de bereidheid te leren en mee te groeien met 
veranderingen. 
 Enkele voorbeelden van activiteiten: 

- Verwerkt nieuwe wetgeving en stimuleert anderen daarin; 
- Ontwikkelt, zoekt en past nieuwe methodes, richtlijnen, kennis en gewenste 

gedragslijnen toe; 
- Vergaart proactief kennis om accuraat te kunnen antwoorden op toekomstige 

probleemstellingen. 
*In de kerndomeinen waarin het Comité P bevoegd is, een maximale toegevoegde waarde leveren 
aan het VCP, aan het Parlement, aan de burger, aan de gerechtelijke autoriteiten, aan de diensten 
met een politiefunctie en aan alle andere overheden en instellingen. 

Enkele voorbeelden van activiteiten: 
- De kwaliteit van de onderzoeken bewaken (en desgevallend optimaliseren), daarbij een 

grote didactische zorg (laten) hanteren en op een heldere manier, gestructureerd en 
binnen een vastgelegde timing werken; 

- Op een kwaliteitsvolle manier klachten laten afhandelen (conform de geldende 
kwaliteitsstandaarden, op een heldere en gestructureerde manier en binnen een 
duidelijk tijdsplan en conform het afgesproken onderzoeksplan); 

- Streven naar een permanente verbetering van de dienstverlening (via operationele 
debriefings, intervisie, zelfevaluatie en transversale werking doorheen de instelling zodat 
de focus doorheen het ganse werkproces op de belanghebbende blijft); 

- De kernprocessen in kaart brengen en aan de hand van stuurborden monitoren; 
- De technologische vernieuwingen benutten. 

*Op aangeven van de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes instaan voor de opvolging van een 
bepaalde thematiek binnen de bevoegdheidsdomeinen van het Vast Comité P, daaromtrent een 
aanspreekpunt vormen binnen de Dienst Enquêtes P en voor het Vast Comité P, en desgevallend 
presentaties daarover geven. 
* Samen met de directeur-generaal de capaciteit binnen de Dienst Enquêtes P monitoren alsook 
plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken voorbereiden; 
*Meerdere taken/opdrachten tegelijkertijd beheren en behandelen; daarbij structuur aanbrengen in 
tijd, ruimte en prioriteit alsook daarover verantwoording afleggen (o.m. via stuurborden). 
*Een probleem binnen een dossier weten te detecteren, te duiden in zijn verbanden en op zoek gaan 
naar bijkomende, relevante informatie. 
*Mee zorgen voor een permanentie van de leiding tijdens en buiten de kantooruren. In het bijzonder 
daarbij aandacht hebben voor een snelle respons en afstapping op het terrein. 
*Op aangeven van de directeur-generaal Dienst Enquêtes punctuele en/of meer structurele 
opdrachten uitvoeren. 
*Voldoende flexibel in de taakuitvoering zijn en bereid zijn tijdelijk bij te springen bij een 
kortstondige verhoogde taakbelasting. 
*Dossiers bestuderen, adviezen formuleren, de grote lijnen herkennen, suggesties formuleren en 
relevante info geven aan de directeur-generaal Dienst Enquêtes teneinde bij te dragen tot de 
beleidsondersteuning. 

Enkele voorbeelden van activiteiten: 
- Initiëren van beleidsontwikkelingen; 
- Opstellen van rapporten, informatiedossiers en nota’s; 
- Dossiers voorbereiden voor de beleidsverantwoordelijken. 

*Een bijdrage leveren aan het gezamenlijk resultaat van het werk binnen de Dienst Enquêtes. 
 Enkele voorbeelden van activiteiten: 

- Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de noden van de groep en dienst; 
- Aanvaardt beslissingen en toont respect voor de eigenheid van anderen; 
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- Neemt (in)formele initiatieven om de samenwerking tussen en met andere entiteiten te 
bevorderen. 

*Als back-up optreden voor de andere adjunct-directeur-generaal van de Dienst Enquêtes; in het 
bijzonder voor de onderzoeken en klachten. 
*Binnen de hem/haar toevertrouwde opdrachten en binnen de gedefinieerde doelstellingen het 
Comité P vertegenwoordigen op vergaderingen met interne of externe instanties teneinde er, met de 
maximale inbreng van de eigen deskundigheid, het standpunt van de Dienst of instelling te 
verdedigen en/of bij te dragen tot de inhoudelijke kwaliteit van de vergadering. 

Enkele voorbeelden van activiteiten: 
- Deelname aan vergaderingen met andere toezichtsorganen en overheden; 
- Overlegmomenten in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

* Structureel verankeren van een systematiek van maandelijkse opvolging van doelstellingen en 
onderzoeken via het performantiestuurbord alsook kritisch analyseren en voorstellen formuleren tot 
bijsturing 
* Het actief ondersteunen van de informatiedoorstroming tussen de verschillende diensten van het 
Comité P: intranet, interne mailing, personeelsbijeenkomsten, … 
* blijvend aandacht schenken aan het welzijn van de medewerkers  
* Steeds handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, gelijke behandeling en objectiviteit 
alsook anderen daarop aanspreken. 
*Zich informeringsvoelig opstellen en de media-evoluties opvolgen en analyseren. 
*Zich identificeren met de Dienst Enquêtes, er trots op zijn hiervoor te werken en zich hiernaar 
gedragen, zowel binnen als buiten de organisatie. Zich bewust zijn van zijn voorbeeldfunctie en 
beleefdheids- en fatsoensnormen in acht nemen. 
*Instaan voor de opvolging van de voortgang in tijd en kwaliteit van de (eigen) processen en dossiers 
én daarover verantwoording afleggen. 
*De wil en ambitie tonen door initiatieven te nemen om de vooropgestelde doelstellingen voor de 
dienst in het algemeen en binnen de toevertrouwde dossiers in het bijzonder te behalen. 

 

4.2. Individuele doelstellingen eigen aan de adjunct-directeur-generaal X (NAAM) 

Naast de generieke individuele doelstellingen van de adjunct-directeur-generaal zijn er ook specifieke 
individuele doelstellingen voor de adjunct-directeur-generaal Gerechtelijk. Deze worden in het 
planningsgesprek meer concreet vastgelegd en hebben onder meer betrekking op het aanwenden 
van bijzondere competenties en het uitvoeren van specifieke projecten of opdrachten.  

Voor de adjunct-directeur-generaal Gerechtelijk betekent dit onder meer: 

* de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P bijstaan in het beheer van de uitvoering van 
opsporings- en gerechtelijke onderzoeken. In het bijzonder betekent dit o.a.  de onderzoeken 
coördineren, voorstellen binnen de onderzoeken formuleren; onderzoeksplannen (laten) uitwerken; 
de leden van de Dienst Enquêtes P in de uitvoering van onderzoeken bijstaan; onderzoeken 
opvolgen; bepaalde onderzoeken zelf voeren in functie van zijn/haar specifieke kennis of de noden 
van de dienst; op de kwaliteit van de onderzoeken en de rapportering ter zake toezien; de 
aanbevelingen doorheen de jaren oplijsten. 
* de directeur-generaal bijstaan in de relaties met de gerechtelijke overheden van wie opdrachten 
ontvangen worden en aan wie de processen-verbaal zoals voorzien in artikel 22 van de organieke wet 
overgemaakt worden; 
* bij delegatie van de directeur-generaal de vorderingen / kantschriften van de gerechtelijke 
overheden ontvangen en binnen de dienst de nodige initiatieven nemen om deze opdrachten op een 
kwalitatieve en tijdige manier uit te voeren; 
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* instaan voor het bepalen en realiseren van de (collectieve en individuele) vormingsbehoeften in het 
kader van gerechtelijke en opsporingsonderzoeken en in het kader van de interne werking van de 
Dienst Enquêtes P. 
 

---xxx--- 


