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1. Voorwoord

De Algemene inspectie van de federale politie en
van de lokale politie blaast haar eerste kaarsje uit.

De oprichting van de Algemene inspectie was
mogelijk op basis van de wet van 7 december
1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie-
dienst, gestructureerd op twee niveaus en van het
koninklijk besluit van 20 juli 2001. De verjaardag
is dus voorbij, maar het moment is aangebroken
om een eerste balans op te maken.

Tegen de achtergrond van een uitgebreide hervor-
ming die structureel voltooid is, zette de Algemene
inspectie haar eerste stappen. Haar nieuwe
bevoegdheden geven haar een heel nieuw elan.
Ze geven haar meer originaliteit in de verschillende
controle-instellingen en ontdoen haar definitief van
de connotatie «boeuf-carotte» die nog bij de bevol-
king verspreid is, maar die verouderd en te beper-
kend is geworden.

De prioriteit bestaat erin om ervoor te zorgen dat
ons land goed werkende politiediensten krijgt die
de wetten in acht nemen, en die ten dienste staan
van de bevolking. De burger is zich immers omwil-
le van verschillende min of meer recente zaken
vespreid in de media, van die doelstelling bewust
geworden. 

De audit, één van de specialiteiten van de dienst
inspectie is een methode bij uitstek die op basis
van een handvest toelaat om die ambitieuze doel-
stelling te aanvaarden. De audit stelt, na de syste-
men onder de loep te hebben genomen, na hun
overeenstemming met de wetten en de voorschriften
alsook met de principes van een goed beheer te
hebben gecontroleerd, de noodzakelijke correcties
voor om de doeltreffendheid en de doelmatigheid
te doen toenemen. Op die manier ontstaat een
echt partnership met de politiediensten, die tot op
heden het initiatief kunnen opeisen dat ze steeds
op de Algemene inspectie een beroep hebben
gedaan. 

Ook al is er minder vraag naar, toch geldt hetzelf-
de voor de bemiddeling, die wordt toevertrouwd
aan de dienst individuele onderzoeken. Daar ook
houdt de Algemene inspectie zich helemaal niet
bezig met inquisitoriaal onderzoek. Er kan werkelijk
beweerd worden dat audit en bemiddeling de
nieuwe principes zijn op basis waarvan de

Algemene inspectie vooral als steun wil worden
beschouwd. 

De dienst Statuten heeft ook een hoeveelheid nieu-
we taken gekregen inzake selectie, evaluatie en
tucht. De hoeveelheid werk is aanzienlijk. De evalu-
atiecommissies bijvoorbeeld, waarvan sommige
door de Inspecteur-generaal worden voorgezeten,
moeten zich uitspreken over de dossiers van bijna
alle mandatarissen, zowel van de federale politie
als van de lokale politie.

In het kader van de vernieuwingen moet ook de
oprichting van vier gedeconcentreerde posten in
Antwerpen, Luik, Gent en Bergen worden onder-
streept.  Ze hebben nu reeds hun oprichting
gerechtvaardigd door een vraag naar nabijheid te
beantwoorden en dit zowel ten opzichte van de
lokale overheden als ten opzichte van de bevol-
king.

De Algemene inspectie ligt dus volledig in de lijn
van de geest van de hervorming.

Als jonge dienst moest ze haar plaats vinden
binnen de andere controlediensten, - organen en -
instellingen.  Zoals werd geschreven, bestaat het
specifieke karakter van de Algemene inspectie erin
«een interne inspectie van de uitvoerende macht,
maar extern ten opzichte van de politiediensten»
(vrije vertaling) te zijn. Dit statuut, waarborg van
objectiviteit en onafhankelijkheid, maakt er een
instrument van dat uniek is en ten dienste staat van
de uitvoerende macht in de persoon van de
Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Zoals elders komen de mensen die voor de dienst
werken uit heel uiteenlopende horizons, maar de
nieuwe uitdagingen opgelegd door de politieher-
vorming werkten als bindmiddel. 

Onderhavig verslag is hiervan het bewijs, want het
is tot stand gekomen door de samenwerking tussen
de verschillende diensten van de Algemene inspec-
tie. De diensthoofden en hun medewerkers hebben
er allemaal aan deelgenomen. Aan hen nu het
woord, of beter gezegd de pen, …

Cfr. "La réforme des services de police  : commentaire de la
loi du 7 décembre 1998", blz 95, G. Bourdoux en C. De
Valkeneer.

5

Vo
or

w
oo

rd

Jaarverslag 2002



2. Organogram van de Algemene inspectie

Het organiek kader van de AIG telt 86 leden,
waarvan 16 voorzien voor de gedeconcentreerde
posten. Momenteel telt AIG 74 effectieve leden en
twee experten.

Voor de centrale diensten is het detail van hun acti-
viteiten in het verslag hernomen.

De gedeconcentreerde posten werden opgericht
overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit
d.d. 20 juli 2001 betreffende de werking en het
personeel van de algemene inspectie van de fede-
rale politie en van de lokale politie.
Ze staan in voor de contacten met de lokale over-
heden, de lokale politiediensten en de gedecon-
centreerde federale diensten, maar ook met de bur-
gers die bij hen terechtkunnen om een klacht in te
dienen of feiten aan te geven.
Ze ondersteunen uiteraard de centrale diensten van
de Algemene inspectie in alle domeinen waarin
deze diensten actief zijn. Het werk van de gede-
concentreerde posten wordt in dit verslag vermeld
in de rubrieken van de verschillende diensten.

In 2002 werden vier posten opgericht: Antwerpen,
Gent, Luik en Bergen; dat is één in het rechtsge-
bied van elk Hof van beroep.
Elke post wordt op dit ogenblik bemand door drie
politieambtenaren. De aanvullende rekrutering van

een eenheid per post is aan de gang.
De lokalen van de posten van Antwerpen en Gent
bevinden zich nog altijd in de lokalen van de fede-
rale politie.
De post van Bergen neemt weldra zijn intrek in een
eigen gebouw.
De lokalen van de Luikse post bevinden zich in een
gebouw van de Regie der Gebouwen.
Naast de ondersteuning van de diensten in

Brussel, met name op het vlak van audit, inspectie,
gerechtelijke en administratieve onderzoeken, was
het voor elke post ook belangrijk om contacten aan
te knopen met de gerechtelijke overheden, de
Provinciegouverneurs, de bestuurlijke overheden, de
overheden van de gedeconcentreerde federale
diensten en van de politiezones.

Er bestaan vaste openingsuren voor de bevolking
maar een afspraak maken is steeds mogelijk.Toch
moeten we erkennen dat mensen psychologisch
worden afgeremd om contact op te nemen met de
dienst wanneer ze bedenken dat ze daarvoor in
politiegebouwen moeten zijn.
De gedeconcentreerde posten van de Algemene
inspectie zijn een belangrijke structuur om de bevol-
king te informeren over het bestaan van deze con-
troledienst, die onder het gezag van de Minister
staat.
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3. De dienst inspectie (IGIN)

Het koninklijk besluit betreffende de Algemene
inspectie van de federale politie en van de lokale
politie (AIG) belast de dienst inspectie (IGIN) met
de uitvoering van de controle- en inspectieopdrach-
ten waarvan de doelstellingen erin bestaan na te
gaan of de wetten, normen, standaarden, richtlij-
nen, … worden nageleefd, de disfuncties en zo
nodig diegenen die er verantwoordelijk voor zijn te
identificeren alsook de inbreuken en overtredingen
aan het licht te brengen met het oog op de follow-
up van het dossier door de bevoegde instelling.

Overeenkomstig artikel 144 van de Wet betreffen-
de een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus (WGP), handelt IGIN eveneens,
hetzij ambtshalve, hetzij op bevel van de Minister
van Justitie of van de Minister van Binnenlandse
Zaken, hetzij op verzoek van de gerechtelijke en
bestuurlijke overheden, meer bepaald de burge-
meesters, de gouverneurs, de procureurs-generaal,
de federale procureur, de procureurs des Konings
en de federale politieraad. De commissaris-gene-
raal van de federale politie en de korpschef van
een zone van lokale politie kunnen eveneens om
een inspectie verzoeken respectievelijk in de fede-
rale politie of in zijn korps van lokale politie.

Wat de inspectie- of controleopdrachten betreft op
bevel van de Minister, moet eerst en vooral de con-
trole op de repatriëringsopdrachten vanuit de lucht-
haven van Zaventem worden vermeld. Door deze
opdracht staat de Algemene inspectie in voor de
voortzetting van één van de opdrachten waarmee
de vroegere Algemene inspectie van de rijkswacht
op bevel van de Minister van Binnenlandse Zaken
vanaf 1996 was belast. 

Het betreft zowel “discrete” als preventief aange-
kondigde controles of controles op “special flights”.
De controle heeft betrekking op de hele procedure,
dat wil zeggen vanaf het weghalen uit het gesloten
centrum voor illegale vreemdelingen en/of de
gevangenis tot de aankomst in het land van
bestemming. Om capaciteitsredenen, maar ook
omwille van discretie, is het natuurlijk niet mogelijk

om telkens de hele procedure te controleren. Op
basis van een akkoord met het kabinet van de
Minister wordt het accent gelegd op de controle
op de inschepingsprocedures.

Bij de “discrete” controles blijft het personeel van
de AIG dus onopvallend en maakt het zich niet
kenbaar bij het politieper-
soneel dat voor de repatri-
ëringsopdrachten instaat. 

Wat de aangekondigde
controles betreft, wordt het
personeel dat instaat voor
de repatriëringsopdracht
op voorhand – zoals de
benaming weergeeft –
erover ingelicht dat het bij
de uitvoering van één van
hun opdrachten zal wor-
den gecontroleerd. 

De “special flights” heb-
ben daarentegen betrek-
king op repatriëringsop-
drachten die worden ver-
richt met een vliegtuig van
de Belgische Luchtmacht
of met een vliegtuig dat daarvoor speciaal door de
Dienst vreemdelingenzaken wordt gecharterd.

De controleverslagen worden aan de Minister van
Binnenlandse Zaken bezorgd en hebben vooral
betrekking op de houding van het met de opdracht
belaste politiepersoneel, het gebruik van geweld en
van de toegepaste interventietechnieken alsook de
omstandigheden van de interventie. De gepaste
aanbevelingen worden eveneens meegedeeld om
zo nodig de uitvoeringskwaliteit van die opdrach-
ten te verbeteren en de integriteit van de gerepatri-
ëerde personen beter te waarborgen.

De frequentie van de discrete controles en de pre-
ventief aangekondigde controles bedraagt onge-
veer 1 controle per 100 repatriëringen. Wat de
controles op de inscheping betreft, is het aan de
Algemene inspectie om over de frequentie ervan te
oordelen. Deze controles kunnen zowel discreet als
niet-discreet worden verricht.
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Punctuele opdrachten vanwege de Minister van
Binnenlandse Zaken zijn bovendien niet uitgesloten
en eind 2003 zal de situatie worden geëvalueerd
teneinde de opdracht van de AIG eventueel aan
de nieuwe behoeften aan te passen.

Tot op heden werden 23 discrete controles op lijn-
vluchten verricht. Bij de inscheping  werden 169
discrete en niet-discrete controles verricht. Wat de
“special flights” betreft, werden 18 controles ver-
richt, waarvan 8 tijdens de vlucht.

Wat meer in het bijzonder het jaar 2002 betreft,
tellen we o.a. 13 discrete en niet-discrete controles
bij de inscheping op lijnvluchten alsook op 10 spe-
cial flights. Bij 5 daarvan heeft een team van de
Algemene inspectie tijdens de hele vlucht de politie-
agenten die voor de repatriëring instonden, bege-
leid. In 2002 verrichte de AIG geen enkele discre-
te controle tijdens lijnvluchten.

De daling van de controleopdrachten wordt veroor-
zaakt door het feit dat van januari 2002 tot juni
2002 gebruik werd gemaakt van de diensten van
de leden van de dienst inspectie van de Algemene
inspectie in het kader van de opdracht "aanvaard-
bare meerkosten voor de politiezones" waarvan
hierna sprake is.

Van de 13 inschepingscontroles “buiten de special
flights” werden 4 repatriëringsopdrachten door de
respectieve gezagvoerders en 2 door de begelei-
ders zelf afgelast omwille van de overlast voor de
andere passagiers door het gedrag van de gerepa-
trieerde persoon, met name gegil en fysiek verzet.
Daarenboven werden 4 andere repatriëringsop-
drachten door de Dienst vreemdelingenzaken afge-
last of uitgesteld.

In 2002 kon de Algemene inspectie tijdens haar
controles vaststellen dat de handelingen van de
leden van het VDNL ondanks de moeilijke werkom-
standigheden precies en rationeel waren zonder
ongeoorloofd gebruik van geweld of dwang. 

Enkele cijfers ter informatie: 

Totaal aantal repatriëringen VDNL 

–  2000 6 768

–  2001 10 677

–  2002 11 492

Een ander dossier dat op bevel werd opgesteld, is
dat van de voorbereiding van een tevredenheidsen-
quête los van de taken verricht door IGEO en de
gedeconcentreerde post van Antwerpen in het
kader van het “dossier 101 in Antwerpen”. Dit dos-
sier werd in gang gezet naar aanleiding van zeer
grote problemen (overlijden van een persoon) in de
nacht op 1 januari 2002 in het kader van een
noodoproep aan de 101 van Antwerpen. In
nauwe samenwerking met de “Directie
Organisatieontwikkeling” die afhangt van de
“Federale Overheidsdienst Personeel en
Organisatie” hebben we een vragenlijst voor de
enquête voorbereid, maar talrijke beperkingen, die
niet genegeerd of omzeild konden worden, alsook
de evolutie van de situatie in Antwerpen hebben
jammer genoeg tot gevolg gehad dat het ondertus-
sen inopportuun is geworden om die tevredenheids-
enquête bij de mensen die gedurende een welbe-
paalde periode naar de 101 van Antwerpen heb-
ben getelefoneerd, te verrichten. De belangrijkste
beperkingen berustten enerzijds op de voorschriften
van de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer en anderzijds op het feit
dat Belgacom uitsluitend het gebruik van niet-gehei-
me nummers van vaste toestellen toeliet. Zo’n
beperking belette om de mening te vragen van de
talrijke bellers die gebruik maken van een mobiele
telefoon - dit is zo voor 70 % van de gevallen - en
verminderde te sterk de wetenschappelijke waarde
van de enquête.

Wat de dossiers op verzoek van een bevoegde
overheid betreft, kunnen we gewag maken van één
dossier betreffende het beheer van de tipgevers dat
is opgesteld op verzoek van de gerechtelijke over-
heden van het parket van Brussel.

Daarentegen werden ook enkele dossiers opgestart
naar aanleiding van bepaalde klachten die bleken
te wijzen op meer structurele dan individuele dis-
functies. Dit was het geval voor een dossier betref-
fende de spoorwegpolitie waar de analyse meer
specifiek betrekking had op de samenwerking van
de federale politiediensten met de veiligheidsdien-
sten die van de spoorwegmaatschappij afhangen.

We hebben eveneens een dossier opgesteld na
een klacht van een persoon die meende dat hij
was benadeeld bij zijn kandidaatstelling voor het
administratief en logistiek kader van de federale
politie. De overeenstemming van de praktijk met de
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vastgestelde wettelijke bepalingen werd onderzocht
en de noodzakelijke aanbevelingen werden gefor-
muleerd.

Er werden andere specifieke inspectieopdrachten
verricht, met name betreffende bepaalde overbren-
gingen van gevangenen, het onthaal op de regio-
nale luchthavens, de werking in de medische dienst
van de federale politie.

Er moet echter worden opgemerkt dat er zoals voor
de hierna vermelde auditopdrachten werd verme-
den dat ambtshalve inspecties werden verricht,
omdat zoals zal worden verduidelijkt in het stuk
betreffende de opdracht “Aanvaardbare meer-
kosten voor de politiezones” de meeste personeel-
sleden van de dienst inspectie gedurende een
groot deel van het eerste semester van 2002 vol-
tijds voor deze opdracht werden ingezet.

Het koninklijk besluit betreffende de Algemene
inspectie belast de dienst inspectie met de
opdracht om audits van de federale politie en van
de lokale politie te verrichten. Om die opdracht in
zo goed mogelijke omstandigheden te kunnen ver-
richten, hebben alle leden van de dienst inspectie
alsook van de gedeconcentreerde posten een
opleiding “Interne audit” gevolgd bij het OFO.
Twee leden van de dienst inspectie hebben in het-
zelfde domein opleidingen gevolgd aan het
“Institute of Internal Auditors”.

Na afloop van die opleidingen werden “het hand-
vest van de auditactiviteiten” en de precieze metho-
dologie die moet worden toegepast, bijgewerkt.
Naar aanleiding hiervan werd vooral de nadruk
gelegd op de doelstelling van die audits. De
belangrijkste en essentiële bekommernis bestaat er
niet in om schuldigen of fouten te vinden, maar wel
de werking van de politiediensten te optimaliseren.

Uitgaande van een eerste analyse van de risico’s
en rekening houdende met het delicate karakter
van bepaalde problemen tijdens de invoering van
de nieuwe politiestructuren, werd voorgenomen om
een audit te verrichten inzake de functie "onthaal"
binnen een representatief aantal korpsen van de
lokale politie. De Minister van Binnenlandse Zaken
ging echter niet akkoord met dit project van audit,
maar vanaf midden september 2002 namen drie
zones contact op met de Inspecteur-generaal met
de vraag om een audit te verrichten.

Zo hebben de voorzitter van het politiecollege van
de politiezone Kouter alsook de zonechef in sep-
tember 2002 een gemeenschappelijk verzoek
gericht aan de AIG om een audit te verrichten
betreffende de algemene werking van hun lokale
politie. Die politiezone omvat vijf gemeenten
(Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout).
De lokale politie telt zo’n 122 personeelsleden.

De voorbereidingsfase van de audit ving eind sep-
tember aan en werd gevolgd door een onderzoeks-
fase verricht in de negen kantoorgebouwen waaro-
ver die politiezone beschikt. De overhandiging van
het eindverslag was gepland in de loop van het
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3.2  Auditopdrachten

Het toekomstige
gebouw van de
politiezone
Dendermonde



eerste kwartaal van 2003 zodat de plaatselijke
verantwoordelijken vanaf het eerste kwartaal 2003
de aanbevelingen uit dat auditverslag in concrete
maatregelen zouden kunnen omzetten.

In dezelfde periode (september 2002) richtte de
burgemeester van de eengemeentezone
Dendermonde (politiekorps bestaande uit 116
leden) een gelijkaardig verzoek aan de AIG. Hier
ook zijn vanaf oktober 2002 auditoren ter plaatse
gegaan en verwacht wordt dat het eindverslag aan
het einde van het eerste kwartaal van 2003 ter
beschikking van de burgemeester en van de korp-
schef zal worden gesteld. 

Nog steeds in de loop van september 2002 richtte
de chef van de politiezone “Semois-Lesse” zich
eveneens tot de Inspecteur-generaal voor een audit
inzake de interne werking van zijn zone. Na een
eerste contact met de zonechef werd gestart met
de voorbereidingsfase van deze audit die met
name bestaat uit de studie van de ontvangen docu-
mentatie. De eerste interviews vonden plaats in de
loop van december 2002 en verwacht wordt dat
het eindverslag aan het einde van het 1e kwartaal
2003 aan de zonechef wordt bezorgd.

Er moet worden opgemerkt dat de drie bovenver-
melde audits werden voorbereid en verricht in
nauwe samenwerking met de betrokken gedecon-
centreerde posten, in dit geval die van Gent en
Luik, waarvan één lid telkens deel uitmaakt van een
auditteam. 

De overheden van de politiezones LAN (gemeenten
Landen, Linter, Zoutleeuw) en WOKRA (Woluwe,
Kraainem) waren zich ook bewust van de nood-
zaak om bij de politiediensten een audit te laten
verrichten. In de loop van 2003 zal aan die aan-
vragen het gepaste gevolg worden gegeven.

In 2002 richtte de Commissaris-generaal van de
federale politie zich eveneens tot de Algemene
inspectie teneinde bij het Veiligheidsdetachement
nationale luchthaven (VDNL) een audit te laten ver-
richten. Die audit wordt momenteel voorbereid (ver-
hoor van bepaalde sleutelpersonen) en zou in prin-
cipe in de loop van 2003 moeten worden afge-
rond. 

Zoals voor de inspectieopdrachten al werd ver-
meld, was het voor de dienst inspectie onmogelijk
om ambtshalve met een reeks audits te beginnen,
aangezien het overgrote deel van zijn personeel
was ingezet voor de opdracht “Aanvaardbare me-
rkosten voor de politiezones”.

Inderdaad, vanaf begin 2002 werd een groot
aantal leden IGIN (namelijk al het personeel van
het middenkader en de helft van de officieren) per-
manent ingezet in het kader van de opdracht
“meerkosten” die ter uitvoering van een beslissing
van de Ministerraad van 21 november 2001 door
de Minister van Binnenlandse Zaken aan de
Inspecteur-generaal was toevertrouwd. Die
opdracht bestond erin om in de verschillende poli-
tiezones de gegevens te verzamelen betreffende de
meerkosten gekoppeld aan de bezoldiging van het
personeel van de politiediensten. Voor elk lid van
de lokale politie dat op 1 april 2001 in de zone
aanwezig was, moest er dus een vergelijking wor-
den gemaakt tussen het oorspronkelijke statuut en
het nieuwe statuut. Oorspronkelijk moest de
opdracht na 3 maand zijn voltooid. De omzend-
brief PLP 21 d.d. 4 januari 2002 preciseerde voor
de verantwoordelijke overheden de gegevens die
de teams van de Algemene inspectie moesten inza-
melen. 
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3.3 Opdracht “Aanvaardbare
meerkosten voor de 

politiezones”

Het gebouw van de politiezone Semois-Lesse (Bertrix)



Begin januari werden de “teams meerkosten” opge-
leid. Deze bestonden enerzijds uit leden van de
dienst inspectie en de gedeconcentreerde posten
en anderzijds uit leden van de federale politie die
daartoe naar de AIG werden gedetacheerd met
het oog op die bijzonder specifieke en weinig
gewone opdracht. Het was echter pas vanaf half
januari dat de eerste zones en de gemeentelijke
administraties alle gevraagde gegevens of delen
ervan hadden ingezameld en dat de “teams meer-
kosten” in staat waren om die gegevens op infor-
matiedrager te verzamelen. De operatie werd door
officieren van de dienst inspectie in nauwe samen-
werking met een vertegenwoordiger van het SAT
gecoördineerd. Hun opdracht bestond er boven-
dien ook in om de noodzakelijke contacten te leg-
gen met de lokale verantwoordelijken om de aan-
komst van de teams voor te bereiden, de verant-
woordelijken te motiveren, hen in detail uit te leg-
gen wat van hen werd verwacht en op te treden in
geval van aarzelingen of problemen.

Aangezien talrijke zones klaarblijkelijk niet klaar
waren of niet beschikten over de gegevens die nog
in de meest diverse vormen in handen waren van
de gemeentelijke administraties, moesten de “teams
meerkosten” zelf een belangrijk coderings- en con-
trolewerk ter plaatse verrichten. Dit heeft tot wat ver-
traging en de noodzaak van een bijkomende ver-
sterking (tot 27 gedetacheerde leden van de fede-
rale politie) geleid. Het was uiteindelijk op 21 mei
2002 dat de inzamelingsfase van de gegevens
kon worden afgesloten. 

Op dit ogenblik hebben de meeste gedetacheerde
personeelsleden de dienst inspectie verlaten.

De grote hoeveelheid uiteenlopende ingezamelde
gegevens die betrekking had op het geldelijke sta-
tuut van de vroegere gemeentepolitieambtenaren
zoals de basiswedde, de vergoedingen en toela-
gen werd ingezameld in de vorm van tabellen op
informatiedrager. Deze drager werd bezorgd aan
de diensten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. 

In een algemene tekst betreffende de methodologie
van de berekening van de aanvaardbare meer-
kosten die enkele dagen later samen met het resul-
taat van de berekeningen die op hun niveau wer-
den verricht, werden meegedeeld, schreven die
diensten het volgende: 

“In deze is het nuttig de positieve randeffecten van
de opdracht van AIG te vermelden. In vele zones is
de overdracht van de noodzakelijke gegevens door
de gemeentelijke administraties aan de verantwoor-
delijken van de politiezones immers pas op gang
gekomen na een interventie van AIG, zonder deze
interventie bleek het voor vele lokale verantwoorde-
lijken onmogelijk te zijn deze gegevens te verzame-
len. Bijkomend heeft AIG alle ingezamelde gege-
vens rechtstreeks overgemaakt aan het SSGPI om
aldus de overnamen van de loonberekening te ver-
gemakkelijken.”

In de loop van de volgende maanden werd op ver-
zoek van het SAT en in samenspraak met CGL nog-
maals de hulp ingeroepen van de leden van de
dienst inspectie om enkele bijkomende controles te
verrichten uitgaande van de anomalieën of materië-
le fouten die de zones meenden te hebben vastge-
steld met betrekking tot de door de “teams meer-
kosten” aan het licht gebrachte gegevens. 

Uiteindelijk hebben drie controlefases op het niveau
van de regering elkaar opgevolgd. Deze begon-
nen achtereenvolgens op 3 juni, 13 juni en 15
september 2002. In de stortvloed betwistingen die
daardoor ontstonden, was het aantal betwistingen
dat specifiek op de door de teams ingezamelde
gegevens betrekking had binnen de perken geble-
ven. Hun aantal bleef zeker onder het aantal dat
kon worden gevreesd gelet op de weinig vanzelf-
sprekende omstandigheden waarin de gegevens
moesten worden ingezameld. Bovendien bleek het
aantal gerechtvaardigde betwistingen na controle
heel miniem te zijn. 

Het verrichten van die opdracht, waardoor een
groot deel van het personeel niet meer beschikbaar
was voor de normale opdrachten van de dienst
inspectie, had evenwel een  aantal niet te verwaar-
lozen voordelen voor de Algemene inspectie. Door
die opdracht kon aan de lokale politiekorpsen dui-
delijk worden getoond dat de AIG niet uitsluitend
voor de federale politie bevoegd was, maar ook
voor alle korpsen van de lokale politie. Die
opdracht toonde bovendien aan dat de Algemene
inspectie de politiekorpsen vooral in die overgangs-
periode naar de nieuwe structuur wou helpen door
op het haar toegewezen gebied actief deel te
nemen aan de inzameling van de gegevens die
noodzakelijk zijn om de latere werking van de poli-
tiediensten op budgettair vlak te verduidelijken en
te vergemakkelijken.
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Niettegenstaande bovenvermelde opdracht was het
niettemin essentieel dat IGIN ertoe bijdroeg dat de
Algemene inspectie vanaf haar oprichting een eer-
ste gesprek kon hebben met een maximum aantal
korpschefs van de lokale politiekorpsen en met som-
mige verantwoordelijken van diensten van de fede-
rale politie (bestuurlijke directeur-coördinator –
gerechtelijke directeur) om zich bekend te maken
en haar doelstellingen te kunnen verduidelijken.

Dit gesprek moest aan de AIG een eerste idee
geven van de algemene werking van de politie-
diensten. Op basis daarvan kon de Algemene
inspectie vervolgens zijn “ambtshalve verrichte
actie” toespitsen op de situaties waar de risico’s
van problemen of disfuncties het grootst bleken te
zijn. 

Natuurlijk hadden de verschillende diensten en in
het bijzonder de gedeconcentreerde posten van de
AIG al vanaf hun oprichting contacten gehad en
interessante gesprekken gevoerd met sommige
zonechefs, bestuurlijke directeurs-coördinatoren en
gerechtelijke directeurs. Het bleek echter nuttig te
zijn om al die contacten te structureren en te orga-
niseren, wat door de dienst inspectie werd verwe-
zenlijkt. Het is dus vanaf het tweede semester van
2002 dat bijna alle zonechefs, bestuurlijke direc-
teurs-coördinatoren en gerechtelijke directeurs
bezoek hebben gekregen van een lid van de
Algemene inspectie. De gedeconcentreerde posten
waren met die opdracht belast op het grondgebied
van de provincies waarvoor zij bevoegd zijn, ter-
wijl die taak voor de twee Brabantse provincies en
Brussel-hoofdstad aan de dienst inspectie werd toe-
vertrouwd.

Tijdens die bezoeken vond het gesprek plaats op
basis van een schema met aan te snijden onder-
werpen. Dat schema moest in de mate van het
mogelijke worden gevolgd, zonder dat men zich
daarom moest houden aan een strikte vragenlijst of
zonder de zonechefs op wie tijdens die periode al
voldoende een beroep werd gedaan al te veel te
“belasten”. Dat schema werd in samenspraak met
de gedeconcentreerde posten door de dienst
inspectie voorbereid. Het was natuurlijk essentieel
om aan de hand van die vragen, de grootste moei-

lijkheden waarmee de zonechefs, de bestuurlijke
directeurs-coördinatoren en gerechtelijke directeurs
werden geconfronteerd, op te sporen. Hetzelfde
gold voor de elementen of situaties die volgens hen
het meest gevoelig of delicaat leken.

Een eerste gedeelte van de vragen had betrekking
op het probleem van de relaties van de zonechef,
van de bestuurlijke directeur-coördinator, van de
gerechtelijke directeur met zijn personeel, zijn direc-
te medewerkers, de overheden (bestuurlijke –
gerechtelijke – eventueel federale dienst arrondisse-
ment) waarvan ze afhangen en met de collega’s.
Er werden in dit verband immers al te vaak tamelijk
verontrustende beweringen geformuleerd en het
was dus nuttig om zich een eerste algemeen beeld
te vormen van de situatie op het terrein zoals ze
door bepaalde sleutelpersonen wordt aangevoeld. 

Bij gebrek aan tijd was het niet mogelijk om dezelf-
de vraag te stellen aan het personeel, de medewer-
kers, de betrokken overheden. Daardoor moet de
volgende informatie met een zeker voorbehoud
worden bekeken.

Over het algemeen beschouwden de betrokken
chefs de relaties met hun personeel slechts in 10 %
van de gevallen als middelmatig en in 70 % van
de gevallen als goed. In 20 % van de gevallen
aarzelden de betrokken chefs niet om die relaties
zelfs als zeer goed te bestempelen.

Ongeveer dezelfde percentages zijn van toepas-
sing op de relaties met hun directe medewerkers.
Er wordt echter één enkel geval gemeld van rela-
ties die als zeer slecht worden ervaren.

Wat de relaties betreft met de bestuurlijke overhe-
den lijkt de situatie tamelijk verheugend, want die
relaties worden in 40 % van de gevallen over het
algemeen als zeer goed beschouwd en in 50 %
van de gevallen als goed. Slechts in 10 % van de
gevallen worden ze als middelmatig beschouwd.
Slechts in twee gevallen wordt er echter gewag
gemaakt van slechte relaties.

Bijna dezelfde vaststelling kan worden gemaakt
voor de relaties met de gerechtelijke overheden.
Het percentage relaties die als zeer goed worden
beschouwd ligt echter iets lager (30 %) en het per-
centage relaties die als goed worden beschouwd
iets hoger (60%). Hier ook wordt slechts in twee
gevallen gewag gemaakt van slechte relaties.
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3.4 Inwinnen van informatie 



De relaties die de zonechefs hebben met de fede-
rale diensten arrondissement worden in      60 %
van de gevallen als goed beschouwd, als zeer
goed in 20 % van de gevallen. 24 zonechefs
menen echter dat die relatie als middelmatig kan
worden beschouwd en 5 vinden de relatie slecht. 

De bestuurlijke directeurs-coördinatoren en de
gerechtelijke directeurs lijken meer tevreden te zijn
over hun relaties met de zones, want slechts in 3
gevallen wordt gewag gemaakt van middelmatige
relaties. In alle andere gevallen worden die relaties
voor de helft als goed en voor de andere helft als
zeer goed beschouwd.

In de 177 gevallen waar de vraag werd gesteld,
beschouwden 46 zonechefs de relaties met de
zonechefs van de naburige zones als zeer goed.
101 beschouwden die relaties als goed en 29 als
middelmatig. 1 zonechef beschouwde ze als
slecht.

Een tweede gedeelte van de vragen had betrek-
king op het al dan niet bestaan in de zone van
een dienst interne controle. Die informatie werd in
180 zones ingezameld en daaruit blijkt dat in 129
zones een interne controle bestaat. In 18 van die
zones zal de situatie worden herzien om de interne
controle functioneler te maken, of  om er een vol-
waardige dienst van te maken, of om ervoor te zor-
gen dat de leden ervan die functie niet meer als
nevenfunctie hebben. 

De overige 51 zones hebben geen interne contro-
le. 18 van die zones hebben wel plannen in die
richting.

Een derde gedeelte van de vragen had meer speci-
fiek betrekking op de zes basisfuncties waarin is
voorzien in de Ministeriële omzendbrief PLP 10
inzake «de organisatie- en werkingsnormen van de
lokale politie met het oog op het waarborgen van
een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan
de bevolking». Het ging erom te zien of die basis-
functies volgens de zonechef waren vervuld.

Wat de functie “onthaal” betreft, bevestigden
slechts 10 zonechefs dat in hun zone nog niet vol-
doende aan die functie werd voldaan. 1 zone is
ermee bezig.

Wat de functie “wijkwerking” betreft, hebben
slechts 5 zonechefs verklaard dat aan die functie in

hun zone nog niet werd voldaan. 2 zones zijn
ermee bezig.

10  zonechefs hebben wat de functie “interventie”
verklaard dat aan die functie in hun zone nog niet
werd voldaan. 1 zone is ermee bezig.

Inzake de functie “slachtofferbejegening”, bevestig-
den 25 zonechefs dat ze die in hun zone niet ver-
zekerden. 13 van die 25 zonechefs bevestigden
dat ze ermee bezig waren.

Slechts 8 zones voldeden volgens hun zonechef
nog niet aan de functie “opsporing en onderzoek”.
3 ervan zijn er echter mee bezig.

Tot slot, wat de functie “handhaving en herstel van
de openbare orde” betreft, hieraan wordt niet vol-
daan  in 5 zones. In één van die 5 zones is men
er echter mee bezig.

Het gaat natuurlijk om resultaten die uitsluitend vo-
rtkomen uit de gesprekken met de zonechefs en tot
op heden werd de werkelijke situatie nog niet
gecontroleerd. Het gaat dus om louter indicatieve
gegevens. De bedoeling van het gesprek betreffen-
de die functies bestond er vooral in om de belang-
rijkste moeilijkheden te ontdekken waarmee de
zonechefs die de basisfuncties willen naleven, wer-
den geconfronteerd.

Volgens 83 van de 159 zonechefs of directeurs-
coördinatoren die werden ondervraagd over de
stroom van gerechtelijke informatie is de informatie-
stroom goed, volgens 69 middelmatig en volgens
7 slecht.

In 138 gevallen werd van dit eerste contact met de
zonechefs eveneens gebruik gemaakt om uitdrukke-
lijk te vragen of ze een opdrachtbrief hadden. In
de strikte zin van het woord hebben slechts 7 zone-
chefs een opdrachtbrief. In de ruime zin van het
woord hebben 17 anderen een opdrachtbrief. In
114 gevallen was er geen enkele opdrachtbrief.

Zoals reeds vermeld, gaat het hier om louter indi-
catieve gegevens, die uitsluitend bij de  zonechefs,
bestuurlijke directeurs-coördinatoren en gerechtelijke
directeurs werden ingezameld en die niet werden
gecontroleerd aan de hand van bijkomende inter-
views bij personeelsleden, overheden, … of door
waarnemingen ter plaatse.
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Op basis van de ingezamelde informatie, maar
eveneens op basis van een systematisch onderzoek
van door de Algemene inspectie sinds 2001 ont-
vangen klachten, werd het algemeen actieplan met
de inspectie- en auditopdrachten die op initiatief
moeten worden verricht, voorbereid en voor goedkeu-
ring aan de toezichthoudende Ministers voorgelegd.

Op het niveau van de inspecties stelde dit plan de
evaluatie voor: 

(1) van de maatregelen en middelen van de lokale
en federale politie die tot doel hebben diefstal
of het verlies van gevoelig materiaal zoals voer-
tuigen (of bepaalde uitrustingsstukken zoals
zwaailichten), wapens, radio’s en uniformen te
voorkomen.

(2) van de boekings- en controlesystemen van de
prestaties om risico’s van vergissingen en mis-
bruik tot een minimum te beperken.

(3) van de toepassing van de bepalingen van de
dwingende richtlijn van de Minister van Justitie
d.d. 13-12-2001 betreffende de maatregelen
inzake het verzekeren van de veiligheid van de
politieagenten en de gevangenen bij uithalin-
gen of overbrengingen van laatstgenoemden.

(4)  van de inzet van de lokale politie in het kader
van de supralokale versterking en dit rekening
houdende met de normen waarin wordt voor-
zien door de Ministeriële omzendbrief MFO-
2bis (herziene versie is van toepassing sinds
01-01-2003) betreffende de prestatieuren, de
opleiding en de personeelsuitrusting.

(5)  van het gedrag en de houding van de politiea-
genten: uit de analyse van de gekende klach-
ten, blijkt dat er hoofdzakelijk problemen zijn
die voortvloeien uit onheuse gedragingen
(gebrek aan respect, onbeleefdheid), agressie-
ve gedragingen, overdreven weggedragingen
vanwege het personeel dat instaat voor de

geldtransporten, weigeringen om akte te
nemen van klachten of weigeringen om tussen-
beide te komen, nalatigheden in het kader van
de verschuldigde slachtofferbejegening.

Op het niveau van de audits stelde dit plan het vol-
gende voor:

(1) Een audit van de functie “interventie” met het
oog op de evaluatie van de systemen die zijn
ontwikkeld om binnen een redelijke termijn een
antwoord te bieden op elke oproep die een
politie-interventie ter plaatse vereist.

(2) Een audit van de functie “onthaal” met het oog
op de evaluatie van de systemen die zijn ont-
wikkeld om gehoor te geven aan de burger die
zich tot de politie richt. Het antwoord wordt
ofwel rechtstreeks gegeven ofwel wordt de
dienst vermeld waartoe hij zich kan richten.

Het betreft inspectie- en auditopdrachten die voor
2003 zijn gepland en waarmee zal begonnen
worden zodra de twee toezichthoudende Ministers
hun akkoord hebben gegeven. Die opdrachten zul-
len worden verwezenlijkt volgens de voorgestelde
prioriteiten of volgens de in dit akkoord vastgestel-
de prioriteiten. Nu moet echter al worden gemeld
dat het inspectiethema betreffende de overbrenging
van gevangenen (thema 3) niet meer gegrond lijkt,
gelet op de op handen zijnde oprichting van het
veiligheidskorps. Bovendien, wat het inspectiethe-
ma 4 betreft inzake de inzet van de lokale politie
in het kader van de supralokale versterking (gehy-
pothekeerde capaciteit), heeft de Minister van
Binnenlandse Zaken de Algemene inspectie er
begin 2003 mee belast om erop toe te zien dat
de politiezones die versterking aanvragen hun per-
soneel maximaal inzetten en anderzijds om de gel-
digheid te controleren van de redenen die de
zones die versterking weigeren, aanhalen. Een eer-
ste verslag werd eind maart 2003 aan de Minister
overgemaakt.
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3.5  Voorbereiding van 
het algemeen actieplan



Het koninklijk besluit van 20 juli 2001 voorzag
eveneens in de oprichting van een dienst individue-
le onderzoeken. Deze dienst was belast met
bepaalde erg specifieke basistaken, die we hierna
nog eens vermelden :

■ De uitvoering van de onderzoeken ten gevolge
van klachten en aangiften ;

■ De voeding en de exploitatie van de gegevens-
bank met betrekking tot klachten en aangiften, in
coördinatie met het Comité P ;

■ De uitvoering van de gerechtelijke opdrachten
die door de gerechtelijke overheden aan de
Algemene inspectie worden toevertrouwd ;

■ De uitvoering van de bemiddelingsopdrachten ;
■ De uitvoering van de tuchtonderzoeken en het

opstellen van de inleidende verslagen waarvoor
de tuchtoverheid een beroep doet op de
Algemene inspectie ;

■ De uitvoering van de operationele steunopdrach-
ten ten voordele van het controleorgaan bedoeld
in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ;

■ De medewerking bij het opstellen van het jaar-
verslag van de Algemene inspectie.

Hoewel de onderzoekers uit drie verschillende poli-
tiekorpsen kwamen, hebben ze zich moeiteloos
geïntegreerd. Het feit dat een groot aantal van de
leden ervaren onderzoekers waren met een grote
terreinkennis is daar zeker niet vreemd aan. Dat
geldt ook voor de maatregelen die het diensthoofd
heeft genomen om deze integratie te bevorderen.

Men heeft ook kunnen vaststellen dat de verschillen
inzake kennis, cultuur, ervaring, enz. geen hinder-
palen waren, maar eerder een meerwaarde voor
de dienst betekenden. Deze complementariteit heeft
duidelijk een invloed gehad op de manier waarop
de onderzoekers de onderzoeken hebben gevoerd,
en op de resultaten ervan.

Bij de start van deze dienst hadden de onderzoe-
kers geen welomschreven of essentiële doelstellin-
gen, zowel wat de dienst als de onderzoekers zelf
betrof. Ze wisten natuurlijk welke taken ze te vervul-
len hadden, maar het was hen niet duidelijk hoe
dat moest gebeuren of welke concrete doelstellin-
gen ze in hun werk nas-
treefden.

In een eerste fase beperk-
ten ze zich tot het uitvoeren
van hun taken, op basis
van bestaande ervaringen
en de modaliteiten en pro-
cedures die binnen de
voormalige Inspectie wer-
den toegepast.

Deze bestaande kennis
werd dus aangevuld en
aangepast, met name op
basis van ervaringen in het
raam van bepaalde dos-
siers en ook op basis van
nieuwe werkmethodolo-
gieën. 

In een volgende fase is dat dan gedeeltelijk uitge-
mond in wat nu de strategie en doelstellingen voor
2003 zijn.

In de loop van 2002 werden bij de Algemene ins-
pectie rechtstreeks 487 klachten en aangiften inge-
diend.

De volgende tabel geeft een overzicht van wie de
klachten of aangiften heeft ingediend :
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4. De dienst individuele onderzoeken (IGEO)

4.1 Oprichting van de dienst

4.2 Doelstellingen

4.3 Behandelen van klachten en
aangiften ingediend in de

loop van 2002

B. Van Gucht,
verantwoordelijke van de

dienst individuele 
onderzoeken



De volgende tabel geeft een overzicht van de
spreiding per provincie van de 487 klachten of
aangiften ingediend bij de Algemene inspectie.
Het leek ons echter beter om in het overzicht een
onderscheid te maken tussen de klachten of aangif-
ten die betrekking hebben op de activiteiten van de
federale politie enerzijds, en anderzijds, in de
rubriek "Individu", de klachten en aangiften betref-
fende activiteiten van politieagenten buiten de uit-
oefening van hun ambt.

Klacht Aantal

Klager 201
Parket 134
Minister van Binnenlandse Zaken 99
Minister van Justitie 26
Andere 12
Federale Politie 12
Lokale Politie 2
Comité P 1

Totaal 487

Van de 436 behandelde klachten of aangiften ble-
ken er 22 gegrond en 105 niet-gegrond. Voor
107 klachten of aangiften is het onderzoek echter
nog steeds aan de gang, en voor 189 andere
klachten of aangiften is er geen beslissing gevallen,
hetzij omdat men uit de verzamelde elementen tij-
dens het onderzoek niet kon afleiden of de klacht
of aangifte gegrond was of niet (31 % van de
gevallen), hetzij omdat de beslissing onder de
bevoegdheid van de gerechtelijke overheid valt
(69 % van de gevallen). In 13 gevallen werd een
andere disfunctie vastgesteld.

Van de 487 ingediende klachten of aangiften wer-
den er 436 behandeld, terwijl er 7 onontvankelijk
werden verklaard en 44 niet tot de bevoegdheid
van de diensten van de Algemene inspectie
behoorden.

In 311 gevallen was de klacht of aangifte in het
Frans opgesteld, in vergelijking met 168 klachten
of aangiften in het Nederlands. Bovendien waren
er 5 klachten of aangiften in het Duits en 3 in het
Engels.
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Parket (28%)
Klager (41%)
Andere (3%)
Politie (3%)
Justitie (5%)
Bin. Zaken (20%)

Afkomst van de klachten

Onderzoek (90%)
Niet ontvankelijk (1%)
Niet bevoegd 
(9%)

Behandeling van de klachten

Geen beslissing (43%)
Andere disfunctie (3%)
Gegrond (5%)
Niet gegrond (24%)
Lopende dossier (25%)

Onderzochte klachten

Waalse provincies (23%)
Vlaamse provincies (24%)
Individu (12%)
Brussel hoofdstad 
Federale politie (21%)

Verdeling van de klachten

(20%)

Nederlands (34%)
Engels (1%)
Frans (64%)
Duits (1%)

Taalrol van de klagers



Bijlage A vermeldt, volgens dezelfde rubrieken als
in de tabel hierboven, of de aangegeven feiten
gegrond waren of niet, of er zich een andere dis-
functie voordeed, wanneer er geen beslissing is
gevallen en wanneer het dossier nog niet is afge-
rond. Bijlage B verduidelijkt of het uitblijven van
een beslissing verband houdt met een bestuurlijk
dossier of een dossier dat onder de bevoegdheid
van de gerechtelijke overheid valt.

De bedoeling van onderstaande tabel is de aard
van de feiten te verduidelijken waarvan de klach-
ten- of aangiftendossiers in de loop van 2002 wer-
den afgerond. Om deze gegevens gemakkelijker te
kunnen lezen en verwerken, hebben we ervoor
gekozen om dezelfde taal – dezelfde coderingen –
te gebruiken als het Comité P. Deze gegevens zijn
ook in dezelfde domeinen als het Comité P onder-
gebracht.

I. Inbreuken in de uitvoering van hun ambt
die de waardigheid van burgers aantasten.

Feiten (14) Bes. Ger.

Laster 2
Bedreigingen 6
Racisme 6

II. Inbreuken die rechtstreeks de rechten en vrij-
heden van burgers aantasten door willekeu-
rig, gewelddadig, onrechtmatig of niet han-
delen door politieambtenaren in de uitvoering
van hun ambt.

Feiten (65) Bes. Ger.

Daden van willekeur 19
Andere willekeurige schendingen van 
grondrechten en vrijheden 1
Willekeurige vrijheidsberoving 4
Woonstschennis 1
Gewelddaden tegen personen 
of goederen 39

1 64

III. III. Inbreuken die rechtstreeks de rechten en
vrijheden van burgers aantasten door
machtsmisbruik of valsheid in de uitvoering
van hun ambt.

Feiten (27) Bes. Ger.

Misbruik van vertrouwen 1
Oplichting (in dienst) 1
Valsheden 2
Valsheid in geschriften 6
Heling 1
Schending van het beroepsgeheim 9
Diefstal (in dienst) 7

IV. Inbreuken gepleegd uit hoofde van de functie
omschreven als corruptie.

Feiten (3) Bes. Ger.

Knevelarij 2
Verduistering 1

V. Misdaden en wanbedrijven gepleegd door
politieambtenaren buiten hun ambt die de
waardigheid van hun ambt aantasten.

Feiten (5) Bes. Ger.

Zedenfeiten 3
Verdovende middelen 2
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Provincie Aantal

Antwerpen 30
Vlaams-Brabant 26
Waals-Brabant 13
Brussel hoofdstad 101
Oost-Vlaanderen 16
West Vlaanderen 35
Henegouwen 40
Individu 57
Luik 38
Limburg 7
Luxemburg 2
Namen 20
Federale Politie 102

Totaal 487



VI. Andere strafrechtelijke of niet-strafrechtelijke
feiten gepleegd in of buiten dienst.

Feiten (30) Bes. Ger.

Varia 5

Niet definieerbaar 3

Niet-strafrechtelijk (buiten dienst) 3

Niet-strafrechtelijk (in dienst) 1

Strafrechtelijk (buiten dienst) 14

Strafrechtelijk (in dienst) 4

12 18

VII. Andere strafrechtelijke of niet-strafrechtelijke
feiten gepleegd in of buiten dienst.

Feiten (76) Bes. Ger.

Handelingen en houding buiten 
dienst die de waardigheid van 
het ambt aantasten 1

Slachtofferzorg 5

Agressieve houding 8

Algemene houding en voorkomen 10

Lakse of negatieve houding bij 
taakuitvoering 2

Klantonvriendelijk (gebrek aan 
respect-beleefdheid, 
ongepast taalgebruik) 6

Vernederend gedrag 3

Onmenselijk, krenkend gedrag      1

Agressief of gevaarlijk rijgedrag 
in uniform of in dienst 4

Alcoholmisbruik in dienst 2

Discriminatie 2

Intimiderende houding 1

Niet vaststellen of aangeven 6

Niet optreden 12

Niet akteren 13

VIII. Tekortkomingen aan de beroepsplichten of
misbruiken van ambt en bevoegdheden.

Feiten (130) Bes. Ger.

Misbruik maken van zijn functie 
of gezag 11
Misbruik maken van dienst 
of middelen 2
Onthaal 3
Verhoor 1
Onjuiste vaststellingen / 
onbevoegdheid 19
Identiteitscontrole / 
adrescontrole 10
Takelen, slepen, wielklem 5
Bewaring / inbeslagneming 
van voorwerpen 8
Onkreukbaarheid 1
Overijver 7
Fouilleren - personen 4
Fouilleren - voertuigen 1
Franchimont (andere) 1
Onverenigbaarheden met het beroep 2
Integriteit 1
Tijdslimiet interventie en 
taakuitvoering (101,...) 17
Neutraliteit / onpartijdigheid 1
Niet of slecht naleven van 
de procedures 8
Overacting, overreacting 3
Onmiddelijke inning 
(verkeer, andere, …) 6
Administratieve procedures 5
Opstellen PV 6
Gebrek aan verantwoordelijkheid 
/ beschikbaarheid 1
Ongelijke behandeling / 
eenvormig optreden 7

IX. Tekortkomingen inzake de doelmatigheid, de
doeltreffendheid en de coördinatie van de
politiediensten.

Feiten (30) Bes. Ger.

Werksfeer 4

Technische bekwaamheid en middelen 2
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Doelmatigheid van de dienst 3
Inzet van uitrusting en middelen 4
Inzet op het terrein 2
Overschrijding of verkeerd 
aanwenden gezag 1
Morele intimidatie 4
Algemene organisatie 3
Aanwerving, selectie en vorming 6
Werkrelaties 1

Totaal Bes. Ger.

249 131

Totaal 380

De volgende grafiek is een voorstelling van het aan-
deel van elk van de hierboven vermelde domeinen.

Van de vijf belangrijkste domeinen, en uitgaande
van het domein dat het meeste voorkomt, stellen
we in de volgende grafieken het respectieve aan-
deel van elke categorie van feiten voor.
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Varia (VI) 8%
Organisatie (IX) 8%
Willekeur (II) 17%
Nalatigheid (VII) 20%
Bevoegdheden (VIII)
Corruptie (IV) 1%
Waardigheid van het ambt (V) 1%
Waardigheid van burgers (I) 4%
Misbruik en valsheid (III) 7%

Verdeling van de feiten 
     per domein (I-IX)

34%

Onthaal(4%)
Processen-verbaal (5%)
Onmiddellijke inning (5%)
Inbeslagname (6%)
Onpartijdigheid(6%)
Overijver (8%)
Identitieitscontrole (8%)

Procedures (10%)
Misbruik van functie (10%)
Interventies 101 (13%)
Onjuiste vaststellingen (14%)
Franchimont (1%)
Integriteit (2%)
Fouille (4%)
Takelen (4%)

Domein van de bevoegdheden  (VIII)

Vernederend gedrag (8%)
Agressieve houding (9%)
Algemene houding (14%)
Niet akteren (19%)
Niet optreden, niet vaststellen (24%)

Alcoholmisbruik in dienst (3%)
Agressief rijgedrag (5%)
Slachtofferzorg (6%)
Beleefdheid (8%)

Domein van nalatigheid (VII)



4.4.1 Algemeen kader

Wettelijk kader

Via artikel 38 van het koninklijk besluit van 20 juli
2001 heeft de wetgever de Algemene inspectie de
opdracht gegeven om onder bepaalde voor-
waarden te bemiddelen. Wanneer er bijvoorbeeld
«een gegrond meningsverschil tussen een burger en
een lid van de politiediensten, naar aanleiding van
de uitvoering van één van zijn opdrachten, door
bemiddeling kan worden bijgelegd, tracht de
Algemene inspectie de standpunten van de klager
en de betrokken diensten te verzoenen. Hetzelfde
geldt wanneer een zodanig geschil tussen de per-
soneelsleden van de politiediensten rijst. 

De bemiddelingsprocedure vereist het akkoord van
alle in het geschil persoonlijk betrokken partijen en
sluit, bij gunstige afloop, alle andere met betrekking
tot het geschil gevoerde tuchtrechtelijke of admi-
nistratieve procedures uit.

De wetgever heeft de Algemene inspectie uitdrukke-
lijk belast met een bemiddelingsopdracht ten voor-
dele van de burger en de politie. In dit opzicht ver-
vult de Algemene inspectie ten volle de rol van
extern controleorgaan, wat onontbeerlijk is om bij
bemiddelingsopdrachten geloofwaardig over te
komen.

Als bijlage C is een gedetailleerde lijst opgenomen
van het aantal nationaal vastgestelde feiten, vol-
gens dezelfde codering als die gebruikt door het
Comité P.

Als bijlage D wordt een gedetailleerd overzicht van
deze gegevens per regio gegeven (Brussel hoofd-
stad, Waalse provincies, Vlaamse provincies), en
wordt een onderscheid gemaakt tussen federale
politie en “individu” (wanneer een politieagent zijn
ambt niet uitoefent).

Ten slotte leek het interessant om als bijlage E enke-
le belangrijke klachten samen te vatten, net zoals
de conclusies van het onderzoek dat onze diensten
hieromtrent hebben gevoerd.
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4.4.  Bemiddeling

Geweld (60%)
Grondrechten (2%)
Woonstschennis (2%)
Vrijheid (6%)
Willekeur (30%)

Domein van de willekeur (II)

Uitrusting en middelen (19%)
Aanwerving en selectie (23%)
Werkrelaties (26%)
Inzet op het terrrein (8%)
Algemene organisatie (12%)
Doelmatigheid (12%)

Domein van de organisatie (IX)

Diefstal (28%)
Schending beroepsgeheim (36%)
Heling (4%)
Oplichting (4%)
Misbruik van vertrouwen (4%)
Valsheid (24%)

Domein van de misbruiken 
       en valsheden (III)



Doel

Via deze bemiddeling streeft de Algemene inspec-
tie zonder twijfel probleemoplossende doelstellin-
gen na, maar ook de onderliggende doelstelling
die er natuurlijk in bestaat om het vertrouwen van
de bevolking in de politiediensten te herstellen of te
bewaren.

Omstandigheden

De Algemene inspectie zal de bemiddelingsproce-
dure niet starten als het geschil al het voorwerp is
van een gerechtelijke of tuchtrechtelijke procedure.
Een beroep doen op bemiddeling is vooral aange-
wezen als er klachten moeten worden onderzocht
over politieambtenaren inzake de principes van
onpartijdigheid, integriteit en onkreukbaarheid,
waar ze blijk van moeten geven.

Voorwaarden

De conditio sine qua non is het verkrijgen van een
schriftelijke toestemming van beide partijen; het
betreft hier dus een procedure gebaseerd op het
vrijwilligersprincipe. Elke partij kan de procedure
stopzetten als ze dat wenst. Bovendien zal de
Algemene inspectie de procedure automatisch stop-
zetten zodra er inbreuken van gemeen recht wor-
den vastgesteld. De bemiddeling door de
Algemene inspectie mag nooit worden verward
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met de strafbemiddeling, die niet onder de
bevoegdheid van de Algemene inspectie valt.

Gevolgen

Wanneer de bemiddeling gunstig afloopt, zullen
de Algemene inspectie noch de andere politieover-
heden een andere (tuchtrechtelijke of administratie-
ve) procedure met betrekking tot het geschil aan-
spannen tegen de betrokken politieambtenaar.

4.4.2 Voorstelling van de procedure

Op basis van de vroegere ervaringen, de opmerke-
lijke bijdrage van colloquia en gevolgde opleidin-
gen en overeenkomstig de strategische doelstellin-
gen die hij zich heeft opgelegd, heeft de dienst
individuele onderzoeken van de Algemene inspec-
tie in 2002 een bemiddelingsprocedure uitgewerkt
waarin zowel met de wettelijke als met de doelma-
tige aspecten rekening wordt gehouden.

In de loop van 2002 hebben de diensten van de
Algemene inspectie aan verschillende colloquia en
studiedagen over dit onderwerp deelgenomen. In
de loop van juni 2002 is de algemene inspectie
ingegaan op de vraag van de Nederlandstalige
balie van Brussel om haar bemiddelingstaken
bekend te maken aan het publiek.



5.1.1 Wettelijke basis

In artikel 12 van het KB betreffende de Algemene
inspectie worden de taken van de dienst Statuten

bepaald. Tijdens de eerste
maanden van 2002 heeft
de dienst eerst en vooral de
inhoud en beperkingen van
elke taak die in dit artikel
wordt vermeld, concreet
vastgelegd. 

5.1.2 Raad van Beroep
De Raad van Beroep inzake
evaluatie, die door de
Inspecteur-generaal wordt
voorgezeten, werd door de
wetgever in het leven geroe-
pen om de politieambtena-
ren de mogelijkheid te bie-
den om in beroep te gaan
tegen de beslissing van de
eindverantwoordelijke van
de evaluatie met eindvermel-

ding «onvoldoende».  
Met zijn beslissing van 18 februari 2002 heeft de
Minister van Binnenlandse Zaken de leden van de
raad aangewezen overeenkomstig de bepalingen
van artikel VII.I.41 RPPol.
Tijdens de overgangsfase, d.w.z. in afwachting
van de inwerkingtreding van Titel 1 van Deel VII
van RPPol en van de art. 54 tot 63 van de Exodus-
wet met betrekking tot de evaluatie, zijn de bepa-
lingen van de Ministeriële omzendbrief GPI 11 van
toepassing.

5.1.3 Paritaire Commissie

De toelatingsvoorwaarden voor de kandidaat-poli-
tieambtenaren zijn bepaald in de art IV.I.4 tot IV.I.6
van RPPol en in de art. 12 tot 14 van de Exodus-
wet. Volgens één van de bepalingen moeten de
kandidaten van onberispelijk gedrag zijn. De direc-

teur van de directie van de rekrutering en de selec-
tie van de federale politie neemt zijn beslissing op
basis van het onderzoek van de omgeving en de
antecedenten, dat wordt beschreven in de art.
IV.14 tot IV.21 van het MB d.d. 28 december
2001. Indien die beslissing inhoudt dat de kandi-
daat niet tot het beroep mag worden toegelaten of
dat hij politieagent mag worden op voorwaarde
dat een territoriale beperking wordt opgelegd, kan
hij beroep instellen bij de Minister van
Binnenlandse Zaken, die een beslissing neemt
nadat hij het advies heeft ingewonnen van de
Paritaire Commissie, waarin wordt voorzien in art.
IV.I.2 van RPPol en die wordt voorgezeten door de
Inspecteur-generaal.
Met zijn beslissing van 18 februari 2002 heeft de
Minister van Binnenlandse Zaken de leden van de
Commissie aangewezen overeenkomstig de bepa-
lingen van artikel IV.I.20 RPPol.

5.1.4 Expert voor de Tuchtraad

Elk personeelslid aan wie de hogere tuchtoverheid
een zware tuchtstraf voorstelt, kan tegen deze bes-
lissing een verzoek tot heroverweging instellen voor
de Tuchtraad (art. 51bis van de wet d.d. 13 mei
1999).
Tijdens elke zitting van de tuchtraad wordt de
Inspecteur-generaal of zijn afgevaardigde in zijn
hoedanigheid van expert gehoord (art. 49 tweede
lid van de wet d.d. 13 mei 1999).
Op basis van het tuchtdossier dat aan de
Inspecteur-generaal wordt bezorgd (art. 29 van het
KB d.d. 26 november 2001), bereidt de dienst
Statuten de verschijning van de expert voor de
Tuchtraad voor: de dienst stelt een advies op waa-
rin de gevolgde procedure en de inhoud van het
dossier worden onderzocht.

5.1.5 Evaluatie van de mandatarissen

De evaluatie van de mandatarissen, de te volgen
procedure en de samenstelling van de verschillende
evaluatiecommissies worden beschreven in de art.
VII.III. 86 tot 109 van RPPol en in de art. 74 tot
76 van de Exodus-wet.
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5. De dienst statuten (IGST)

5.1 Taken

A. Schottey,
verantwoordelijke van de

dienst statuten (IGST)



De Inspecteur-generaal zit de evaluatiecommissies
voor het ambt van bestuurlijke directeur-coördinator
en van gerechtelijke directeur voor. In de hoedani-
gheid van bijzitter maakt hij ook deel uit van de
meeste andere evaluatiecommissies.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen
de tussentijdse evaluaties (periodieke evaluaties na
3 of 8 jaar en de evaluaties op verzoek van een
overheid die wordt vermeld in art. VII.III.90 van
RPPol) en de evaluaties die bij hernieuwing van het
mandaat worden georganiseerd.   

5.1.6 Nationale selectiecommissie voor
hogere officieren

De Inspecteur-generaal is voorzitter van deze selec-
tiecommissie, die de kandidaten voor een loon-
schaalverhoging naar de loonschalen O7 en O8
selecteert volgens een welbepaalde procedure (zie
de art. VII.I.24 tot 49 RPPol en 28 tot 31 van de
Exodus-wet). In de loop van 2003 zullen de leden
van deze commissie worden aangewezen en zal
de procedure worden opgestart. 

5.1.7 Medewerking aan de opstelling van
het jaarverslag van de algemene
inspectie  

p.m.

5.1.8 Behandelde dossiers 

De dienst Statuten behandelt ook een groot aantal
dossiers van juridische aard waarin hoofdzakelijk
aandacht wordt besteed aan de organisatie en de
taken van de algemene inspectie en het «statuut» van
haar personeelsleden. 

5.1.9 Opmerkingen

Wat 2002 betreft, beperkt de daadwerkelijke uit-
voering van de in art. 12 van het KB AIG opge-
somde taken zich voornamelijk tot de hierboven
vermelde punten 5.1.2. tot 5.1.4. en 5.1.7. 
Het belang dat aan deze verschillende taken wordt
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5.2 Raad van Beroep

Evaluatie mandatarissen (10%)
Paritaire commissie (7%)
Raad van beroep (11%)
Tucht (35%)
Varia (5%)
Dossiers (32%)

5.2.1 Ingediende verzoekschriften

In de loop van 2002 werden 32 verzoekschriften
bij de Raad van Beroep ingediend.

gehecht op basis van het aantal personeelsleden dat
ervoor wordt ingezet, kan als volgt in schema wor-
den gebracht:

Gecumuleerde evolutie van het totale aantal beroepen



5.2.3 Vaststellingen en getroffen 
maatregelen

Bij de eerste dossiers die aan de algemene inspec-
tie werden overhandigd, is gebleken dat de ver-
zoekers niet altijd de voorwaarden in verband met
de vorm die door de omzendbrief GPI 11 worden
opgelegd, in acht namen (b.v. buiten de termijnen,
niet-aangetekend schrijven, …). 
In de door de evaluatoren samengestelde dossiers
ontbraken meermaals de stukken op basis waarvan
het advies "onvoldoende" dat aan het geëvalueer-
de personeelslid werd meegedeeld, kan worden
gerechtvaardigd. 
Bovendien betrof het door de evaluator verstrekte
advies slechts zelden de wijze waarop de taak
werd vervuld, zoals bepaald in de GPI 11, maar
veeleer de geschiktheid van de kandidaat voor een
betrekking waarvoor hij had gesolliciteerd of voor
een nieuwe functie als gevolg van een eventuele
promotie.
In enkele dossiers bevatte het door de verantwoor-
delijke voorgestelde globale advies de vermelding
«goed» terwijl de samenvattende motivering eerder

Korte beschrijving: Tussen de datum waarop de algemene inspectie
het verzoekschrift ontvangt en deze waarop de
Raad van Beroep een beslissing neemt, verlopen er
ongeveer 4 maanden. Deze termijn stemt overeen
met de termijn waarin het huishoudelijk reglement
van de raad voorziet.
Alle «ontvankelijk» verklaarde verzoekschriften wer-
den door de raad als gegrond beschouwd en heb-
ben bijgevolg tot de herziening van de evaluatie
geleid.

5.2.2 Genomen beslissingen

5.2.2.1 In 2002 heeft de Raad van Beroep 4 zit-
tingen gehouden (12-06-2002,  02-07-2002, 24-
09-02 en 26-11-02). De eerste zitting werd gewi-
jd aan de goedkeuring van het huishoudelijk regle-
ment, dat het werk van de Raad moet vergemakke-
lijken en de verzoeker correct moet inlichten over
het verloop van de procedure. Het reglement werd
unaniem goedgekeurd en op 28-08-2002 ter
goedkeuring en ondertekening aan de Minister
voorgelegd.

5.2.2.2 Voordat het verzoekschrift voor onderzoek
aan de Raad van Beroep wordt voorgelegd, moet
de volgende procedure worden toegepast:
■ een ontvangstbewijs verzenden naar de verzoeker;
■ een schriftelijke aanvraag verzenden naar de

evaluator om het evaluatiedossier te ontvangen;
■ het dossier analyseren;
■ de datum van de zitting vastleggen en de leden

van de raad én de eiser samenroepen (met kopie
van het evaluatiedossier).

Na de zitting gaat de procedure verder als volgt: 

■ het proces-verbaal van de zitting opstellen en
laten ondertekenen door de leden van de raad;

■ de beslissing opstellen;
■ de geëvalueerde persoon en de eindverantwoor-

delijke van de evaluatie op de hoogte brengen
van de beslissing (+ het oorspronkelijke evaluatie-
dossier terugsturen).     
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negatief was of de meeste beschouwingen van het
advies over de kwaliteit van de geleverde prestaties
negatief waren.
Om die gebreken trachten te verhelpen, heeft de
Dienst Statuten een ontwerp van omzendbrief GPI
11 bis (aanvullende richtlijnen inzake evaluatie van
de personeelsleden) opgesteld, waarin de aandacht
van de verantwoordelijken op de te vermijden strui-
kelblokken en de na te leven voorschriften wordt
gevestigd. De omzendbrief werd op 15 oktober
2002 door de Minister ondertekend en in het
Belgisch Staatsblad van 29 januari 2003 bekend-
gemaakt.
Overeenkomstig de bepalingen van RPPol is de
aanwezigheid van alle leden (of van hun vervan-
gers) van de Raad van Beroep verplicht. Door deze
verplichting vergen de zittingen nog meer voorberei-
ding en wordt vooral de verwerking van de dossiers
vertraagd omdat, volgens de huidige wetgeving,
een datum moet worden gevonden die voor alle
leden past. Tijdens de eerste zittingen hebben de
leden dat probleem aangehaald. Het vloeit namelijk
voort uit het gebrek aan wettelijke bepalingen om
een beroep te doen op het aanwezigheidsquorum
wanneer alle leden niet aanwezig zijn.
Op 04 september 2002 heeft de dienst statuten
een dossier ingediend bij de Minister van
Binnenlandse Zaken waarin een aanpassing van
RPPol wordt voorgesteld in die zin dat de raad zou
kunnen vergaderen, beraadslagen en geldig stem-
men wanneer niet alle leden aanwezig zijn (met
een minimaal aanwezigheidsquorum van 2/3 en
bijzondere regels om het representatieve karakter
van de betrokken organisaties te waarborgen).

5.3.1 Ingediende verzoekschriften
In 2002 werden acht beroepen ingediend bij de
Minister van Binnenlandse Zaken (4 Nederlands-
talige en 4 Franstalige). Twee beroepen werden
reeds door de Paritaire Commissie onderzocht. Eén
beroep in verband met een territoriale beperking
werd door de verzoeker ingetrokken nadat de
directeur van de directie van de rekrutering en de
selectie de beslissing had herzien.

5.3.2  Verstrekte adviezen
5.3.2.1 In 2002 hield de Paritaire Commissie 
2 zittingen (op 12-06-2002 en 02-10-2002). 

De eerste zitting werd gewijd aan de goedkeuring
van het huishoudelijk reglement. Dit document was
bedoeld om het werk van de commissie te verge-
makkelijken en de verzoeker correct in te lichten
over het verloop van de procedure. Het reglement
werd unaniem goedgekeurd en op 28-08-2002 ter
goedkeuring en ondertekening aan de Minister
voorgelegd.

5.3.2.2 Voordat het verzoekschrift voor onderzoek
aan de Paritaire Commissie wordt voorgelegd,
moet de volgende procedure worden toegepast:

■ een ontvangstbewijs verzenden naar de eiser;
■ een schriftelijke aanvraag verzenden naar de

directeur van de directie van de rekrutering en de
selectie van de federale politie om het dossier
(met o.a. het onderzoek van de omgeving en de
antecedenten) te ontvangen waarop zijn beslis-
sing is gebaseerd;

■ het dossier analyseren en, in voorkomend geval,
een aanvullende vraag richten aan diezelfde
directeur; 

■ de datum van de zitting vastleggen en de leden
van de raad én de verzoeker samenroepen (met
kopie van het hierboven vermelde dossier);

Na de zitting gaat de procedure verder als volgt:

■ het proces-verbaal van terechtzitting opstellen en
laten ondertekenen door de leden;

■ het advies opstellen voor de Minister en zijn bes-
lissing voorbereiden;

■ het dossier aan de Minister overhandigen voor
de beslissing.

5.3.2.3 In 2002 (op 02-10-2002) onderzocht de
Paritaire Commissie slechts twee beroepen (1N en
1F). Zij besliste dat het Nederlandstalige dossier
niet in orde was om te worden behandeld (niet-
gestructureerd dossier en niet overeenkomstig het
gebruik van de talen in bestuurszaken) en dat het
bijgevolg moest worden teruggezonden naar de
directeur van de directie van de rekrutering en de
selectie, die bevoegd is voor de samenstelling van
de dossiers die aan de commissie worden voorge-
legd. 
De commissie heeft daarentegen wel een advies
geformuleerd inzake het Franstalige beroep, dat op
26-03-2002 werd ingediend. In dit advies werd
de beslissing van de rekrutering en de selectie
bekrachtigd. Het dossier werd op 28-11-2002
aan de Minister overhandigd en de directeur-gene-
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5.3. Paritaire Commissie



■ mededeling aan de directeur van de directie van
de rekrutering en de selectie van de vereiste nor-
men voor de samenstelling van de dossiers (chro-
nologische structuur, stukken in de taal van de
verzoeker)

5.4.1 Invulling van de rol van expert en
structuur van het verstrekte advies

In de procedure voor de Tuchtraad is bepaald ove-
reenkomstig artikel 49 tweede lid van de tuchtwet
dat “in ieder geval de Inspecteur-generaal of zijn
afgevaardigde in zijn hoedanigheid van deskundi-
ge wordt gehoord”.  Deze verplichting werd door
de wetgever opgelegd omwille van de bijzondere
bevoegdheden die de Inspecteur-generaal heeft in
het raam van de controle op de politiediensten en
zijn autonome positie. 

Het horen van de Inspecteur-generaal of zijn afge-
vaardigde dient plaats te vinden nadat de hogere
tuchtoverheid of haar afgevaardigde mondeling
verslag heeft uitgebracht over de feiten die het
betrokken personeelslid ten laste worden gelegd,
over de kwalificatie van die feiten als tuchtvergrijp
en eventueel over de voorgestelde straf.  Verder is
het horen van de Inspecteur-generaal of zijn afge-
vaardigde aan geen bijzondere modaliteiten onder-
worpen.

Het horen van de afgevaardigde van de
Inspecteur-generaal vertolkt zich in de praktijk door
het mondeling uitbrengen van een advies opge-
maakt op basis van het tuchtdossier dat vooraf
door de algemene inspectie werd geconsulteerd.
Meestal wordt dit advies ook schriftelijk weergege-
ven in een document dat tijdens de zittingen van
de tuchtraad aan alle betrokken partijen wordt ove-
rhandigd.
Gelet op de ruime omschrijving van de algemene
opdracht die de algemene inspectie is toever-
trouwd op basis van artikel 144 WGP, werd
ervoor geopteerd een omstandig advies uit te bren-
gen.  Het advies omvat de nuttig geachte opmer-
kingen omtrent aspecten van procedurele aard,
omtrent de uiteenzetting van de feiten en de toere-

Voor deze dossiers blijkt nu dat de proceduretermij-
nen net zo lang zullen duren als de termijnen die
werden opgetekend voor het enige dossier dat in
2002 werd behandeld, en zelfs langer. 
Om nog langere termijnen te vermijden, heeft de
Paritaire Commissie de volgende maatregelen
getroffen:
■ delegatie aan haar voorzitter van de bevoegd-

heid om de aanvragen die bestemd zijn om de
inhoud van de dossiers te vervolledigen, rechts-
treeks aan de directeur van de directie van de
rekrutering en de selectie te richten (niet meer via
de commissie);

26

D
e 

di
en

st 
sta

tu
te

n

Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

5.4 Expert voor de Tuchtraad

raal van de Algemene Directie Personeel van de
federale politie deelde op10-01-2003 de beslis-
sing van de Minister aan de betrokkene mee.
Tussen het beroep en de bekendmaking van de
beslissing zijn meer dan 9 maanden verlopen (zie
punt 5.3.3 hieronder), dat is meer dan het twee-
voud van de termijnen die de commissie voor zich-
zelf heeft bepaald toen zij haar huishoudelijk regle-
ment opstelde. 

5.3.3 Vaststellingen en getroffen maatregelen

Het probleem van het gebrek aan wettelijke bepa-
lingen om bij stemming een aanwezigheidsquorum
mogelijk te maken, maakt deel uit van het dossier
dat in punt 5.2.3 wordt vermeld.
Zoals uit het vorige punt blijkt, kan het onderzoek
van een beroep door de Paritaire Commissie veel
tijd in beslag nemen. Dit is gedeeltelijk te wijten
aan de oprichting van de commissie (dit is het
geval voor de allereerste dossiers) maar hoofdzake-
lijk aan de termijnen die nodig zijn om de gerech-
telijke stukken te verzamelen op basis waarvan de
commissie haar advies zal motiveren, en om
bepaalde stukken van de dossiers te vertalen. 
Voor de andere beroepen die in 2002 werden
ingediend en die in 2003 zullen worden behan-
deld, waren de dossiers op 01-01-2003 nog
steeds niet samengesteld op het niveau van de
directie van de rekrutering en de selectie. 
Hieronder volgt een stand van zaken op 01-01-2003:



kening ervan aan het betrokken personeelslid,
alsook omtrent de beoordeling of de gepleegde fei-
ten een tuchtvergrijp uitmaken en omtrent de voor-
gestelde straf.  Tot zolang de debatten voor de
tuchtraad niet gesloten zijn, kan een bijkomend
advies worden uitgebracht indien tijdens de zittin-
gen bijkomende stukken aan het tuchtdossier wor-
den gevoegd of nieuwe elementen opduiken. 

5.4.2 Behandelde tuchtdossiers

5.4.2.1 Aantal en indeling per gradencategorie.

De graad met dewelke het personeelslid was bek-
leed op het ogenblik dat hij/zij verschijnt voor de
tuchtraad is bepalend voor voormelde statistieken
en niet de graad met dewelke het personeelslid
was bekleed op het ogenblik dat het feit werd
gepleegd.  Het gebeurt immers dat een personeels-
lid, ondanks het plegen van een feit waarvoor een
zware tuchtstraf wordt voorgesteld, toch werd
bevorderd tot een hogere graad in de periode tus-
sen het plegen van het feit en het verschijnen voor
de tuchtraad. 
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Door de Duitstalige kamer werden geen tuchtdos-
siers behandeld.

5.4.4.2 Spreiding van de tuchtdossiers over de ver-
schillende politiediensten en eenheden

De hierna vermelde indeling is gebaseerd op de
hoedanigheid van de hogere tuchtoverheid die
aanwezig was tijdens de zitting van de tuchtraad.
Het gebeurt immers dat een tuchtdossier door bij-
voorbeeld een directeur-generaal van de federale
politie werd opgestart en dat ingevolge de oprich-
ting van een politiezone het lopend tuchtdossier
werd overgedragen aan de nieuwe bevoegde ove-
rheid uit de pas opgerichte zone.  In dat geval
wordt zo een dossier toegeschreven aan een poli-
tiezone (PZ) indien het haar vertegenwoordiger is
die aan de zitting van de tuchtraad deelneemt.
Indien de hogere tuchtoverheid uit de zone zich
evenwel laat vertegenwoordigen door een lid van
de federale politie, omdat het dossier daar zijn
ontstaan heeft gevonden, en zich verder onthoudt
van elke inmenging in het tuchtdossier zelf, wordt
het dossier toegeschreven aan de federale politie
(Fed Pol).



Een verdere opsplitsing geeft volgend beeld voor
wat betreft het optreden van de federale politie als
hogere tuchtoverheid:

5.4.3 Globale beoordeling van de
behandelde tuchtdossiers in 
heroverweging

Het tegengesteld beeld tussen beide kamers dient
licht getemperd doordat 6 Franstalige dossiers ver-
der door DGA werden behandeld in afwachting
van de officiële oprichting van de politiezones, ter-
wijl langs Nederlandstalige zijde slechts 2 zulke
dossiers voorkomen.
Voor wat betreft de verschijning van vertegenwoor-
digers uit de lokale politie als hogere tuchtoverheid
kan volgende onderverdeling per zone of korps
worden gemaakt : 
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Uit onderstaande grafiek van de Nederlandstalige
kamer, die gebaseerd is op het aantal behandelde
dossiers, kan worden afgeleid dat de AIG slechts
in 39% van het totaal aantal dossiers van mening
was dat het onderzochte dossier kon leiden tot het
opleggen van een tuchtstraf (= OK) en in 61 % van
de gevallen daarentegen niet (=niet OK). 

Langs Franstalige zijde oordeelde de algemene ins-
pectie in 57% van de gevallen dat de dossiers wel
konden leiden tot het opleggen van een tuchtstraf
terwijl de Franstalige kamer veeleer aansloot bij de
tendens die reeds waar te nemen is langs
Nederlandstalige zijde.
Gelet op het relatief kleine aantal behandelde dos-
siers en gelet op de interactie van verschillende fac-
toren, is het nog enigszins voorbarig om lessen te
trekken uit de voormelde percentages.



Opgemerkt dient dat de algemene inspectie in 4
Franstalige dossiers al werd gehoord maar dat de
debatten nog niet zijn gesloten en bijgevolg de
tuchtraad de zaken nog niet in beraad heeft geno-
men.  
Alleszins dient vastgesteld dat beide kamers van de
Tuchtraad oordeelden dat meer dan 60% van de
dossiers die ter heroverweging werden voorgelegd,
niet beantwoorden aan de (wettelijke) voorschriften
om een tuchtstraf op te leggen.

Dit omwille van ofwel fundamentele procedurefou-
ten, ofwel omdat de feiten niet als bewezen wer-
den bevonden of niet ten laste van het betrokken
personeelslid konden worden gelegd, ofwel omdat
de feiten geen tuchtvergrijp uitmaakten.  
In die dossiers werd dan ook heel dikwijls in onder-
geschikte orde een advies uitgebracht omtrent de
eventueel op te leggen tuchtstraf.
Hieruit mag evenwel niet automatisch worden afge-
leid dat in alle "NIET OK" dossiers de inbreuken
van het personeelslid niet disciplinair werden
gesanctioneerd.  Voormelde percentages houden
immers ook rekening met de (procedure)fouten
begaan door de personeelsleden – indieners van
een verzoek tot heroverweging.  Wanneer zij een
niet ontvankelijk (bijvoorbeeld wegens laattijdigheid)
verzoekschrift indienen, staat dit uiteraard het
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De schending van de bepalingen van art 38.
sexies van de tuchtwet is de voornaamste oorzaak
die het opleggen van een tuchtstraf verhinderde.
Summier gesteld leggen deze bepalingen een
dwingend na te leven termijn op van 45 dagen
tussen de kennisgeving van het inleidend verslag
en de kennisgeving van het voorstel tot straf.  Het
overschrijden van deze termijn is enkel mogelijk in
de gevallen voorzien in de tuchtwet en volgens de
modaliteiten bepaald door de tuchtwet.  Bijgevolg
zal het overschrijden van de termijn bijvoorbeeld
op vraag van de verdediging, of omwille van de
te drukke (politieke) agenda van de tuchtoverheid,
of zelfs in onderling akkoord tussen de verdedi-
ging en de tuchtoverheid altijd leiden tot het
gevolg dat de wetgever hieraan verbonden heeft:
de tuchtoverheid wordt geacht af te zien van de
vervolgingen.  De naleving van de termijnen wordt
ambtshalve onderzocht door de algemene inspec-
tie en ook ambtshalve opgeworpen door de
Tuchtraad.

Voor wat betreft de eventuele verlenging van voor-
melde termijn om het advies in te winnen van één
van de overheden, vermeld in art. 24 van de
tuchtwet, dient onderstreept dat de rechtspraak

opleggen van een tuchtstraf niet in de weg en kan
de tuchtoverheid wel rekening houden, voor zover
er al geen definitieve tuchtstraf werd opgelegd, met
het advies dat door de tuchtraad in die gevallen in
ondergeschikte orde wordt uitgebracht.

5.4.4 Voornaamste oorzaken die het
opleggen van een tuchtstraf 
verhinderen en korte toelichting.

Indien in eenzelfde tuchtdossier meer dan één oor-
zaak voorhanden was die het opleggen van een
tuchtstraf verhinderde, werd dit dossier ook meer
dan één keer vermeld.



van de Tuchtraad de oorspronkelijke termijn van 45
dagen enkel verlengt met de periode die ligt tussen
de vraag tot advies en het verkrijgen van het
advies voor zover die periode de 20 dagen niet
overschrijdt.  De interpretatie verstrekt door de fede-
rale politie dat ingeval een advies diende te wor-
den ingewonnen, de termijn van 45 dagen auto-
matisch werd verlengd met 20 dagen, wordt dus
niet bijgetreden.

De tuchtwet bepaalt dat het indienen van een ver-
zoekschrift tot heroverweging de uitvoering van het
aan het betrokken personeelslid ter kennis gebrach-
te voorstel van zware tuchtstraf schorst.  Indien een
hogere tuchtoverheid inmiddels toch reeds een defi-
nitieve tuchtstraf zou opgelegd hebben, kan de
tuchtraad niets anders meer doen dan dit vast te
stellen.
Wordt een personeelslid met dergelijke situatie
geconfronteerd, dan is het niet raadzaam dat het
stilzittend het advies van de tuchtraad zou afwach-
ten.  Proceduretermijnen voor een administratief
rechtscollege zoals de Raad van State kunnen
immers reeds zijn beginnen te lopen.

De mogelijkheden die het nieuwe personeelsstatuut
met zich brengt onder meer inzake de pensionering
op aanvraag, uit zich ook in de statistieken door-
dat tuchtprocedures zonder voorwerp worden wan-
neer het betrokken personeelslid in de loop van de
procedure zijn pensioen heeft verkregen.

5.4.5 Voorgestelde straffen

Onderstaande tabel geeft weer, vertrekkend van
het voorstel van zware tuchtstraf schriftelijk geformu-
leerd door de hogere tuchtoverheid (HTO) welk
standpunt werd ingenomen door de Inspecteur-
generaal (IG) en welk advies werd verstrekt door
de Tuchtraad (TR).  Met schriftelijk voorstel van
zware tuchtstraf wordt bedoeld dat geen rekening
werd gehouden met een eventueel gewijzigd
(meestal afgezwakt) voorstel van tuchtstraf dat soms
ter zitting werd geformuleerd door de hogere tuch-
toverheid omwille van de evolutie van het dossier
of omdat het initieel voorstel niet uitging van dezelf-
de hogere tuchtoverheid.
In onderstaande tabel werd evenmin rekening
gehouden met het gegeven of het een dossier
betrof dat al dan niet kon leiden tot het opleggen
van een straf.  Immers in de meeste gevallen, dus
ook in die gevallen waar werd geoordeeld dat het

tuchtdossier procedureel niet in orde was, werd
toch een strafadvies geformuleerd. 

Nederlandstalige kamer
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Voormelde gegevens tonen aan dat de gevallen
waarin wordt geacht dat een substantiële verzwa-
ring van de voorgestelde straf nodig is uiterst beperkt
zijn.  De syndicale vrees van een hoog risico op
strafverzwaring of de dreiging van de tuchtoverheid
niet in overweging te gaan omwille van datzelfde
hoog percentage van strafverzwaring is niet bewaar-
heid.  De gegevens dienen zelfs nog verder genuan-
ceerd wat de Nederlandstalige kamer betreft. Het
relatief hoog aantal verzwaarde straffen van inhou-



ding van wedde vloeide immers gedeeltelijk voort
uit een beleid van een bepaalde hogere tuchtover-
heid dat erin bestond om het personeel, ongeacht
de begane tuchtvergrijpen, geen zwaardere tucht-
straffen op te leggen dan een inhouding van
wedde om te vermijden dat het bestaande capaci-
teitsgebrek binnen de verschillende diensten nog
niet verder zou oplopen door afwezige personeel-
sleden om tuchtredenen.  Vanzelfsprekend hield de
Inspecteur-generaal of de Tuchtraad geen rekening
met die overweging zodat er voor wat die straffen
betreft, er relatief dikwijls een strafverzwaring werd
voorgesteld.

5.4.6 Besluit

De invulling van de rol van expert voor de
Tuchtraad, die onder meer wordt gekenmerkt door
zijn onafhankelijkheid en objectiviteit, wordt door
de meeste betrokken partijen positief geëvalueerd.
Dit neemt niet weg dat er tijdens de debatten voor
de Tuchtraad ook niet af en toe een kritische noot
te horen valt.  De houding van de expert die de
Inspecteur-generaal vertegenwoordigt, maakt alles-
zins het voorwerp uit van een periodieke evaluatie
zodat de nodig geachte bijsturingen tijdig kunnen
doorgevoerd worden. 

Al te veel dossiers in heroverweging blijken proce-
dureel niet in orde te zijn.  Enkel de voornaamste
procedurele gebreken (die de normale afhandeling
van het dossier verhinderen) werden belicht. De
andere tekortkomingen die werden vastgesteld,
maar die er niet toe leidden dat het volledige dos-
sier niet meer bruikbaar was, kwamen binnen dit
bestek niet aan bod. 

Gedurende dit eerste werkingsjaar van de tucht-
raad bleek dat de correcte interpretatie en toepas-
sing van de tuchtregelgeving moeilijk realiseerbaar
is voor vele tuchtoverheden.  Daarnaast evolueert
ook de tuchtrechtspraak voor wat sommige aspec-
ten betreft wat het geheel er niet eenvoudiger op
maakt. 

Als deskundige voor de Tuchtraad kan worden
gesteld dat actueel sterk de nadruk wordt gelegd
op de procedureaspecten van een tuchtdossier.
Naar de toekomst toe zou er ook meer aandacht
moeten besteed worden aan een goed afgewo-
gen, onderbouwd en gemotiveerd voorstel van
tuchtstraf. 

5.5.1 Vaststellingen en getroffen 
maatregelen

Wanneer de Inspecteur-generaal een evaluatiecom-
missie voorzit, neemt de algemene inspectie het
secretariaat van de commissie waar. Hoewel het
voorzitterschap van de evaluatiecommissies voor de
korpschefs – dat aanvankelijk aan de Inspecteur-
generaal werd verleend – werd toevertrouwd aan
de burgemeesters of aan de voorzitters van de poli-
tiecolleges door het KB d.d. 16 augustus 2002 tot
wijziging van RPPol, staat de inspectie echter nog
altijd in voor de organisatie van het secretariaat
van deze instellingen op basis van art. 12.2° van
het KB AIG, in tegenstelling tot art. VII.III.93 van
RPPol (aanwijzing door de voorzitter).

Op 28 augustus 2002 werd een voorstel inge-
diend bij de Minister van Binnenlandse Zaken tot
aanpassing van art. 12.2° waarbij deze verplich-
ting voor de AIG wordt afgeschaft. De Minister
keurde het voorstel goed en gaf zijn richtlijnen voor
de aanpassing van de wetteksten in een schrijven
d.d. 20-02-2003 gericht aan de Inspecteur-generaal.

Na onderzoek van de artikelen van RPPol met
betrekking tot de evaluatie van de mandatarissen en
op basis van de vaststellingen die door de gede-
concentreerde posten werden gemeld naar aanlei-
ding van hun contacten met verschillende mandata-
rissen, blijkt dat de concrete uitvoering van bepaal-
de artikelen enkel kan worden gewaarborgd indien
aanvullende informatie wordt verspreid.

Om de artikelen van RPPol in verband met de eva-
luatie van de mandatarissen juist en eenduidig te
kunnen toepassen, heeft de dienst statuten stappen
ondernomen bij de Algemene Directie Personeel
van de federale politie. Op 24 september 2002
werd een werkgroep AIG-DGP opgericht.

5.5.2 Ontwerp van omzendbrief

Eerst en vooral heeft de werkgroep beslist dat een
omzendbrief van de Minister noodzakelijk was om
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5.5 Evaluatie van de 
mandatarissen



bepaalde aspecten te verduidelijken, o.a. de
opdrachtbrief, de te volgen procedure en de rol
van de voorzitter en de Inspecteur-generaal.
Wanneer de Inspecteur-generaal voorzitter is van
de evaluatiecommissie, is het de taak van de dienst
Statuten om het evaluatiedossier van de mandataris
samen te stellen. In de andere gevallen moet deze
dienst de informatie verzamelen die de Inspecteur-
generaal aan de voorzitter van de commissie zal
overhandigen. Het betreft alle nuttige informatie in
verband met:
■ de onderzoeken die werden uitgevoerd bij de

bestuurlijke en gerechtelijke overheden en bij
andere personen en diensten die nuttige informa-
tie zouden kunnen verschaffen over het werk van
de mandataris. Hiertoe kan de Dienst Statuten
rekenen op de medewerking van de gedecon-
centreerde posten; 

■ de vaststellingen door de diensten van de alge-
mene inspectie in het raam van de uitoefening
van hun taken.  

5.5.3 Ontwikkeling van een werkmethode

Om bij die evaluaties objectief en eenvormig te
werk te gaan, is de dienst Statuten gestart met het
opmaken, per type mandataris, van een overzicht
van de domeinen waarnaar moet worden
«gepeild» en van de overheden die moeten wor-
den benaderd. Om de informatie die noodzakelijk
is voor de evaluatie optimaal te verzamelen, zal
vervolgens een vragenlijst worden opgesteld en ter
beschikking gesteld van de gedeconcentreerde
posten. 

5.6.1 Huishoudelijk reglement van de
algemene inspectie

Overeenkomstig art. 22 van het KB AIG werd op
22 oktober 2002 een ontwerp van huishoudelijk
reglement van de algemene inspectie ter goedkeu-

ring aan de Minister van Binnenlandse Zaken voor-
gelegd. De Minister deelde op 23 december
2002 enkele opmerkingen mee en ondertekende
de verbeterde versie op 07-02-2003.

5.6.2 Voorstel tot wijziging van RPPol

De Inspecteur-generaal is aangewezen (als voorzit-
ter of bijzitter) in de meeste instellingen waarin
RPPol voorziet met het oog op de evaluatie van de
mandatarissen, de selectie van de hogere officie-
ren, het onderzoek van de ingediende beroepen
en verzoekschriften inzake evaluatie en onderzoek
naar het onberispelijke gedrag van de kandidaat-
politieambtenaren, …Voor sommige van deze aan-
wijzingen biedt de wettekst de Inspecteur-generaal
de mogelijkheid om zich te laten vervangen, voor
andere aanwijzingen is dat niet het geval. Het vo-
rstel houdt in dat de Inspecteur-generaal zich kan
laten vervangen door een adjunct-Inspecteur-gene-
raal, met name in de evaluatiecommissies van
bepaalde mandatarissen.
In een brief gedateerd op 07-01-2003 stemt de
Minister in met het voorstel van de AIG.

5.6.3 Voorstel tot aanpassing van het
ontwerp van koninklijk besluit
betreffende het directiebrevet 

Overeenkomstig art. 24 van het KB AIG werd de
inspectie op de hoogte gebracht van het ontwerp
van koninklijk besluit betreffende de bevordering tot
de graad van hoofdcommissaris van politie toen
dat ontwerp naar de Raad van State werd gestuurd
voor advies. Op 30 juli 2002 werd een nota
gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken
waarin een aanpassing van de samenstelling van
de jury werd voorgesteld omdat deze de algemene
directies van de federale politie, met uitzondering
van de Algemene Directie Personeel, nauwelijks
vertegenwoordigt en bovendien geen vertegenwo-
rdiger van de algemene inspectie heeft. Op 17
oktober 2002 verklaarde de Minister zich akkoord
met het voorstel van de AIG om de samenstelling
van de jury te wijzigen en het voorzitterschap toe
te vertrouwen aan één van de adjunct-inspecteurs-
generaal, die door de Inspecteur-generaal wordt
aangewezen  
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5.6 Belangrijkste dossiers die
door de dienst Statuten werden

behandeld



5.6.4 Rechtshulp voor de personeelsleden
van de AIG

De wet op het politieambt geeft de politieambtena-
ren van de federale politie en van de lokale politie-
zones bepaalde waarborgen inzake rechtshulp,
burgerlijke aansprakelijkheid en schadevergoeding.  
Op 03 oktober 2002 richtte de inspectie een dos-
sier aan de Minister van Binnenlandse Zaken waar-
in laatstgenoemde werd gevraagd zich uit te spre-
ken over:
■ de toepasbaarheid van de bepalingen van de

wet d.d. 05-08-1992 betreffende de burgerlijke
aansprakelijkheid en de rechtshulp (hoofdstuk V)
op de personeelsleden van de inspectie;

■ de te volgen procedures wanneer aanvragen
worden ingediend.

5.6.5 Verzoeken gericht aan de AIG in
het raam van artikel 27 van de
tuchtwet

In de loop van 2002 hebben tuchtoverheden (3
hogere en 1 gewone) vier verzoeken (drie van de
lokale politie en één van de federale politie) gericht
aan de Inspecteur-generaal voor de uitvoering van
voorafgaande onderzoeken door de inspectie op
basis van art. 27 van de tuchtwet. Eén enkele aan-
vraag (van de lokale politie) werd positief beant-
woord omdat het dossier voldoende ernstige motie-
ven bevatte om het voorafgaande onderzoek niet
aan de hiërarchische overheid toe te vertrouwen.
Van de drie dossiers die niet aan de voorwaarden
van art. 27 beantwoordden, moest slechts één dos-
sier aan arbitrage door de Minister van
Binnenlandse Zaken (die het advies van de inspec-
tie heeft gevolgd) worden onderworpen. 

5.6.6 Toepassing van art. 24 van het KB AIG

Opdat ze nog tijdig zou kunnen reageren op elk
ontwerp van wettelijke bepaling dat in dit artikel
wordt vermeld, heeft de inspectie (op 05-12-2002)
aan de commissaris-generaal van de federale poli-
tie gevraagd om op de hoogte te worden gehou-
den van deze initiatieven:
■  op hetzelfde ogenblik als de vakbondsorganisa-

ties wanneer de vakbonden over de tekst onder-
handelen 

■ en in de andere gevallen, ten laatste wanneer
de tekst wordt overhandigd aan de overheid die
bevoegd is om de eindbeslissing te nemen. 

De directeur-generaal van de Algemene Directie
Personeel van de federale politie bevestigde dit
standpunt in een brief aan de Inspecteur-generaal
d.d. 05-02-2003. Het zal worden geconcretiseerd
door de algemene inspectie systematisch op te
nemen in de lijst van de verschillende diensten die
betrokken zijn bij het opstellen van wettelijke of
reglementaire teksten betreffende het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten.

5.6.7 Taalkader van de algemene inspectie

Om art. 246bis van de wet d.d. 7 december
1998 in acht te nemen, heeft de inspectie een vo-
rstel dat rekening houdt met de reële activiteiten
van de AIG meegedeeld aan de directeur-generaal
van de Algemene Directie Personeel, die dat dos-
sier beheert. In het ontwerp van koninklijk besluit tot
vaststelling van de regels van de taaltrappen van
de federale politie en van de algemene inspectie
van de federale politie en van de lokale politie
werd met dit voorstel rekening gehouden.

5.6.8 Voorstel om een dienst met perma-
nente bereikbaarheid binnen de
algemene inspectie op te richten 

Na analyse van enkele precedenten en het alge-
mene kader van de taken die de inspectie moet
vervullen, is gebleken dat het noodzakelijk is om
vragen tot tussenkomst te kunnen beantwoorden,
ook buiten de normale diensturen. 
Aangezien de algemene inspectie geen deel uit-
maakt van de door de Minister van Binnenlandse
Zaken bepaalde lijst met het aantal bereikbare en
oproepbare politieambtenaren per eenheid, werd
het voorstel tot oprichting van een dienst met per-
manente bereikbaarheid voorgelegd – zoals
bepaald in de procedure – aan het onderhande-
lingscomité van 06-09-2002. Dit voorstel, dat de
vakbondsorganisaties goedkeurden, werd vervol-
gens door de directeur-generaal van de Algemene
Directie Personeel van de federale politie overhan-
digd aan de Minister van Binnenlandse Zaken voor
een definitieve beslissing.
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6.1.1Protocolakkoord

Op 8 juli 2002 zetten de Voorzitter van het Comité
en de Inspecteur-generaal hun handtekening onder
een protocolakkoord dat betrekking heeft op de
samenwerking tussen de twee diensten voor de uit-
wisseling van informatie in het kader van onderzoe-
ken, klachten of aangiften.  

In dit protocol is met name de lijst opgenomen met
de informatie die wekelijks moet worden uitgewis-
seld. Die uitwisseling gebeurt al systematisch en is
de garantie voor een doeltreffende samenwerking.
Het is dat soort samenwerking waarop de toekom-
stige omzendbrief tot organisatie van de diensten
voor intern toezicht binnen de lokale en federale
politie volgens ons zou moeten worden gebaseerd.

We maken hier van de gelegenheid gebruik om te
zeggen hoe zeer de algemene inspectie de ontwik-
keling van die noodzakelijke beheers- en controle-
instellingen betracht. 

Het moet gezegd dat de politiediensten nu al wor-
den geconfronteerd met een hoge administratieve
werklast. De oprichting van de AIG, opgelegd
door de hervorming als nieuw controleorgaan
extern t.o.v. de politiediensten, zou in geen geval
een bijkomende administratieve werklast mogen
betekenen voor de politiediensten. Dit objectief, dat
we samen met het Comité P willen bereiken, zal
enkel worden bereikt door een goede coördinatie
tussen de AIG en het Comité P.

6.1.2 Verdeling van de gerechtelijke taken

De Algemene inspectie en het Comité P zijn twee
controlediensten waarvan het verrichten van
gerechtelijke taken niet de belangrijkste opdracht
is. Het is de organieke wet van het Comité P dat in
artikel 16 voorziet in de verplichting om de onder-
zoeken, die bij voorkeur aan de ene of de andere
dienst moeten worden toevertrouwd, tussen onze
twee diensten te verdelen.

We hebben op uitnodiging van het Comité P dat,
net als wij, slechts kan vaststellen dat er een gebrek
aan personeel is, deelgenomen aan verschillende
vergaderingen over dat onderwerp. Naar aanlei-
ding hiervan hebben we ons standpunt kunnen for-
muleren, maar we hebben geen akkoord bereikt.
Bedacht op de naleving van de voorrechten van
het Parket ter zake, meent de Algemene inspectie
dat de dossiers eerst op dat niveau moeten worden
toegewezen.

Dat dossier is naar de Minister van Justitie gestuurd,
die daarover nog een beslissing moet nemen.

Artikel 44/7 van de wet op het politieambt voor-
ziet in een ondersteuning van het Controleorgaan
door de Algemene inspectie. Er hebben verschillen-
de contacten plaatsgevonden om de behoeften van
die dienst te bepalen. Sommige ervan konden met
die van ons worden samengevoegd, met name
inzake budget, voertuigen, informatica en gebou-
wen.

Weldra zou er tussen het Controleorgaan en de
Algemene inspectie een protocolakkoord moeten
worden gesloten.

De Algemene inspectie was vertegenwoordigd bij
de oprichting van de Tuchtraad op 11 juni 2002.
Vóór die datum al, op 8 mei, werden tijdens een
formele vergadering met de Voorzitters van de twee
kamers de noodzakelijke akkoorden gesloten over
het advies dat de Inspecteur-generaal in de
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6. Andere activiteiten

6.1 Betrekkingen met het Comité P

6.3 Betrekkingen met de
Tuchtraad

6.2 Betrekkingen met het
Controleorgaan op de inlichtingen



Tuchtraad als expert moet formuleren over de pro-
cedures.  Die eerste contacten waren de eerste
stappen in een relatie die zeer succesvol is geble-
ken.

Eerst moet eraan worden herinnerd dat de
Inspecteur-generaal gedurende heel 2001, met de
punctuele hulp van twee adjunct-inspecteurs-gene-
raal tijdens een gedeelte van 2002, aan de selec-
tiecommissies van de 196 zonechefs van de lokale
politie heeft deelgenomen.

Zoals reeds werd vermeld, moeten de gedeconcen-
treerde diensten betrekkingen met de lokale overhe-
den en diensten aanknopen en onderhouden.
Sinds hun oprichting hebben die diensten 112 der-
gelijke opdrachten verricht. Wat het Hof van
beroep van Brussel betreft, zijn het de centrale
diensten in Brussel die deze taak op zich hebben
genomen.

Van 27 tot 29 november was de Algemene inspec-
tie in Nederland vertegenwoordigd tijdens een
Europol-seminarie in Den Haag over het thema «De

burger en de werking van de politie in de
Europese Unie».

De Algemene inspectie heeft ook tal van bezoekers
ontvangen. We kunnen met name vermelden:

Mevrouw Martine SCHMIT, directieattachee bij de
Algemene inspectie van de Luxemburgse politie,
die bij ons op 6 en 7 juni stage heeft gelopen.

Een afvaardiging van de dienst voor intern toezicht
van de Gentse politie, ontvangen op 14 augustus.

Een Bulgaarse afvaardiging bestaande uit de vice-
Ministers van Binnenlandse Zaken JELEZCHEV en
KOTZEV, bijgestaan door hun medewerkers voor
internationale coördinatie, mevrouw PARANOVA en
de heer ELENKOV. We hebben die delegatie op
30 oktober ontvangen. Zij wenste informatie te krij-
gen over de controle op de politie in België.

Dat was eveneens de wens van een Roemeense
afvaardiging bestaande uit de heren FARCA,
Staatssecretaris, SANDRU, hoofd van de politie en
de kolonels ALEXANDRU en CORCIU. We hebben
die afvaardiging op 16 december ontvangen.

Op 17 december was de Algemene inspectie ver-
tegenwoordigd in het Paleis voor Congressen in
Brussel waar een colloquium over de hervorming
van de politiediensten plaatsvond.
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6.4. Externe betrekkingen



7.1.1 Rekrutering en aanwijzing

In 2002 vond de integratie plaats van de perso-
neelsleden die werden aangewezen ingevolge
twee oproepen tot kandidaatstelling in 2001. De
personeelsleden, die verschillende achtergronden
hebben om objectiviteit, evenwicht en zowel structu-
rele als functionele synergie in de vertegenwoordi-
ging van de Algemene inspectie te verzekeren,
hebben elkaar leren kennen, hebben geleerd om
de voordelen van dat gemengde karakter te benut-
ten, wat heeft bijgedragen tot het menselijke succes
van de eenheid.

In de loop van het vierde trimester van 2002 kre-
gen de drie laatste belangrijke steunposten
(Informatica, Logistiek, Personeel) binnen de
Algemene inspectie drie burgerpersoneelsleden.

De organieke tabel voorziet in enkele betrekkingen
voor ofwel Brussel ofwel de gedeconcentreerde
posten die momenteel niet of niet meer worden
bekleed. Er werd gebruik gemaakt van de laatste
mobiliteitscyclus die in 2002 was geopend om
kandidaten voor die betrekkingen op te roepen.

7.1.2 Opleidingen

7.1.2.1 Voortgezette opleidingen

Er werd bijzondere aandacht geschonken aan de
problematiek van de opleidingen. Hierbij wordt
rekening gehouden met het feit dat 2003 een over-
gangsjaar is in het raam van de toepassing van het
goedgekeurde beleid inzake voortgezette oplei-
ding. Elke dienst heeft een globaal opleidingspro-
gramma voorgesteld. De individuele opleidingspro-
gramma’s moeten door elke verantwoordelijke vóór
juni 2003 worden verwezenlijkt.
Alle leden van de Algemene inspectie die hun ken-

nis willen vergroten hebben hun aanvragen inge-
diend. De agenda van de opleidingen zal voorna-
melijk in samenspraak met het OFO
(Opleidingsinstituut van de federale Overheid) wor-
den opgesteld. Met uitzondering van de taalcursus-
sen, mag geen enkele cursus echter vóór Pasen
2003 worden gepland. Dit is een gevolg van de
Copernicus-hervorming.

7.1.2.2 Baremische opleidingen

Sommige personeelsleden van de Algemene
inspectie zullen weldra voldoen aan de voor-
waarden volgens welke ze aanspraak kunnen
maken op een baremische bevordering, voor zover
ze gedurende een aantal opgelegde uren baremi-
sche opleiding hebben gevolgd.
Voor de volgende jaren zal met behulp van de
algemene directie personeel (DGP), die over de
nodige informatie beschikt, een tijdschema van de
kandidaatstellingen moeten worden opgemaakt.
Het individuele opleidingsprogramma zal er reke-
ning mee moeten houden.

7.1.3 Evaluatie

De inwerkingtreding van het nieuwe evaluatie-
systeem was in de Mammoet gepland voor 1 april
2003. Dit systeem moest beginnen met de organi-
satie van voorbereidende gesprekken tussen 1 april
en 1 september. Aangezien die inwerkingtreding
tot 1 april 2005 werd uitgesteld, werd de informa-
tiecampagne van het personeel opgeschort. Het is
inderdaad belangrijk om kennis te nemen van de
wijzigingen die aan het beschrijvende systeem zul-
len worden aangebracht alvorens enige aanpas-
sing door te voeren.

7.1.4 Vakbonden, Tucht

Die twee onderwerpen zullen in 2003 worden
aangesneden overeenkomstig het strategische plan
dat voor Personeel wordt opgesteld.
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7. Personeelsbeheer, logistiek en financiën

7.1 Personeelsbeheer



7.2.1 Budgetten

Vanaf de publicatie van de wet op de geïntegreer-
de politie en op basis van de resultaten van de ver-
schillende studies die werden verricht om het aantal
personeelsleden van de Algemene inspectie te
bepalen, werden met betrekking hierop budgettaire
simulaties gemaakt, met inbegrip van simulaties met
betrekking tot het Controleorgaan.
Het is in die geest dat de Inspecteur-generaal een
vergadering heeft georganiseerd met de Inspecteur-
generaal van financiën die aan de Federale politie
is verbonden en met de adjunct-kabinetschef  van
de Minister van Binnenlandse Zaken die instaat
voor het budgetbeheer om hen de manier uiteen te
zetten waarop het budget werd berekend (bereke-
ningsformules voor het personeel en/of de infra-
structuur, eerste inrichtingskosten, objectieve en con-
troleerbare gegevensbanken).
Gedurende heel 2002 hebben de vertegenwoordi-
gers van de AIG deelgenomen aan de voorberei-
dende vergaderingen en de vergaderingen van
budgettaire follow-up die door de verschillende
actoren (algemene directie materiële middelen,
algemene directie personeel, enz.) werden georga-
niseerd voor de begrotingsjaren 2002 en 2003.
De verwezenlijking van het budget 2002 werd
bemoeilijkt door het feit dat oorspronkelijk was vo-
rzien dat de personeelscapaciteit gedurende drie
jaar zou toenemen, terwijl in werkelijkheid de me-
ste personeelsleden op twaalf maanden tijd werden
aangeworven.
De geplande steun aan het Controleorgaan werd
op budgettair vlak verwezenlijkt door in nauwe
samenwerking met de voorzitter en de vertegen-
woordiger ervan een eigen budget op te stellen.

7.2.2 Voertuigen

De Algemene inspectie heeft in samenwerking met

de Inspecteur-generaal van financiën zijn dotatieta-
bellen opgesteld op basis van het personeel dat bij
de verschillende diensten is ingedeeld en van de
specifieke opdrachten van dat personeel. 
Om de werkingskosten te beperken, hebben we
onze keuze in bijna alle gevallen laten vallen op
voertuigen met een dieselmotor.
Een groot deel van het wagenpark werd in 2002
geleverd, de overige wagens moeten in de loop
van het eerste semester 2003 worden geleverd.
De inwerkingstelling van de verschillende diensten
van de Algemene inspectie toonde snel aan dat er,
vooral bij de gedeconcentreerde posten, een tekort
aan auto’s was.
Na de situatie samen met de Inspecteur-generaal
van financiën opnieuw te hebben bestudeerd, heb-
ben we de dotatietabellen van de voertuigen met
één kunnen verhogen.
Door het tekort aan vervoermiddelen, dat de alge-
mene directie materiële middelen niet volledig heeft
kunnen opvullen, gekoppeld aan de dringendheid
van de opdracht van het "team meerkosten", zagen
we ons begin 2002 verplicht om gedurende meer
dan vier weken drie voertuigen te huren.

7.2.3 Gebouwen

Al in 2001, maar vooral in 2002, heeft de AIG
op verzoek van de Algemene directie materiële
middelen (DGM) en van de Regie der gebouwen
enkele gebouwen bezocht waarin de diensten van
de Algemene inspectie zowel in Brussel als in de
provincie (Bergen, Luik, Antwerpen en Gent) kun-
nen worden ondergebracht.

Hier ook werden de voorbereidende studies
(oppervlakten, aard van de lokalen, enz.) die no-
dzakelijk zijn om administratieve dossiers op te stel-
len, verricht in samenwerking met DGM en de
Inspecteur-generaal van financiën. Deze worden
voortdurend bijgewerkt.
Zo kon de gedeconcentreerde post van Luik na de
uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden in
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7.2 Logistiek en financiën



december zijn lokalen in gebruik nemen.

Het voorstel van Bergen werd door de Ministerraad
van 31 januari 2003 goedgekeurd. Hier wordt
gewacht op het beëindigen van de werkzaamhe-
den die zijn gepland voor het tweede trimester van
2003 om de nieuwe bureaus in gebruik te nemen.

Jammer genoeg, niettegenstaande het feit dat de
toezichthoudende overheden steeds de nadruk heb-
ben gelegd op de noodzaak om de lokalen van
de AIG buiten de politiekwartieren te vestigen en,
a fortiori, buiten gebouwen die eenheden met ope-
rationeel karakter onderbrengen, zijn de centrale
diensten van de AIG en de gedeconcentreerde
posten uit Vlaanderen nog steeds ondergebracht in
gebouwen van de Federale politie.

De omstandigheden van de “voorlopige” huis-
vesting van de Algemene inspectie zijn penibel.

Het hoofdgebouw dat is uitgerust om aan een der-
tigtal mensen plaats te bieden, brengt er een goed
veertigtal onder.

De overige personeelsleden (een dertigtal perso-
nen) zitten opeengepakt op één verdieping op een
honderdtal meter van het hoofdgebouw en waar-
van we tot … 30 juni 2002 gebruik van mochten
maken.

NB :Hierbij dient opgemerkt dat ondertussen in
maart 2003 een eigen gebouw werd toegekend
aan de centrale diensten van de AIG, en dit op
beslissing van de Ministerraad. 

7.2.4 Informatica

Dankzij het materiaal (hardware en software) dat
we tijdens het jaar 2002 hebben gekregen, kon-
den we de verschillende posten en diensten uit-
rusten (met inbegrip van het controleorgaan) met
het materiaal dat noodzakelijk is voor het vervullen
van de opdrachten rekening houdende met de
capaciteitstoename.

In januari en februari 2002 werden vier draagbare
computers en de ad hoc-vergunningen verworven
om de “teams meerkosten” te ondersteunen. Het
volstond immers niet om alle informaticamiddelen
van de AIG te gebruiken om te beantwoorden aan
de noden van die teams die ter versterking door de
Federale politie werden bezorgd en die te weinig
bureaumateriaal hadden.

De toewijzing eind 2002 van een aanbesteding
met het oog op de ontwikkeling van een internetsite
voor de AIG en het controleorgaan zal op het
einde van het eerste trimester van 2003 zijn afge-
rond.

Gelijktijdig met dit project zal de AIG worden uit-
gerust met een server voor e-mail waardoor vanuit
elk werkstation e-mails kunnen worden verstuurd.

Wat de informatica betreft, hangen de verwezenlij-
kingen van 2003 en 2004 ook sterk af van het feit
of de AIG al dan niet een definitieve vestiging
krijgt toegewezen.

Globaal gezien zal in 2003 niet alleen het oudste
informaticamateriaal worden vervangen en de no-
dzakelijke aanvullingen worden aangekocht, er zul-
len vooral verschillende noodzakelijke informatica-
netwerken worden ontwikkeld.

7.2.5 Varia

De AIG en de algemene directie materiële midde-
len hebben in de geest van de nieuwe politieorga-
nisatie een protocolakkoord ondertekend waarin de
verplichtingen van de twee partijen inzake logistiek
worden beschreven.

In dit verband werd eveneens een protocolakkoord
met de Directie van de telematica van de Federale
politie afgewerkt.
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We zouden kort na het verschijnen van dit eerste
jaarverslag moeten verhuizen. De Algemene
inspectie verlaat haar oude Geruzet-kwartieren en
verhuist naar de Triomflaan nr. 174 in Audergem.

Dat is een eerste leuk vooruitzicht. Onze nieuwe
locatie is gemakkelijk te bereiken en laat ons toe
de drukte in het stadscentrum te vermijden, zo
gevreesd tijdens de spitsuren. In dit gerestaureerde
gebouw zullen de directie en het personeel van
centrale diensten op drie verdiepingen in een erg
aangename omgeving worden ondergebracht.

We zijn dit comfort verschuldigd aan het welzijn
van de vrouwen en mannen die onze dienst boven
de doopvont hebben gehouden en vaak enthousi-
ast hebben bijgedragen tot de eerste successen
ervan. Ze verdienen het ook dat hun verwachtin-
gen omtrent de beloofde en ter discussie gestelde
functietoelage worden ingelost. We houden deze
doelstelling des te meer in het achterhoofd omdat
er een grotere gelijkheid voor iedereen uit zou vo-
rtvloeien, net zoals we erop toezien dat onze ver-
schillende diensten worden uitgerust met alle materi-
aal noodzakelijk voor de goede werking ervan. 

De grote hulp van buitenaf – noodzakelijk voor de
uitvoering van onze allereerste taken (we denken
bijvoorbeeld aan de berekening van de hiervoor
vermelde meerkosten) -  heeft ons gesterkt in de
overtuiging dat onze eerste schattingen niet ondoor-
dacht waren en dat het aanwerven van extra per-
soneelsleden vroeg of laat op de agenda zal wor-
den geplaatst en ook één van onze vooruitzichten
zal worden. Intussen zetten we de rekrutering voort

om het huidige kader te versterken. 

De politiehervorming is structureel voltooid en is in
de laatste fase terechtgekomen, ook al moeten
enkele aspecten ervan nog met de tijd worden bij-
geschaafd. De Algemene inspectie verkeert in
dezelfde situatie. 

Een geest van samenwerking en goed nabuurschap
zal de drijvende kracht zijn bij contacten met ande-
re controle-instanties. De Algemene inspectie wil de
contacten met haar partners voortzetten om de wer-
king en het beheer van gemeenschappelijke zaken
te verbeteren, met respect voor de specifieke ken-
merken ervan.

Een gemeenschappelijke gegevensbank, die wordt
gevoed door automatisch en regelmatig informatie
uit te wisselen, met name inzake audits, gerechte-
lijke onderzoeken en tuchtonderzoeken, vormt
ongetwijfeld een eerste stap die tot een goed
einde moet worden gebracht.
Het behoud van verschillende controlediensten
houdt nieuwe wettelijke verplichtingen in voor de
politiediensten. Deze verplichtingen mogen in geen
geval tot te veel extra werk leiden en zouden zeker
niet het resultaat mogen zijn van een gebrek aan
samenwerking tussen de controlediensten. 
We mogen niet vergeten dat de eerste taak van

de politie de dienstverlening aan de burger is. 

We hebben deze doelstelling dan ook dadelijk tot
de onze gemaakt en zullen die, meer nog dan alle
andere, blijvend opnemen in onze vooruitzichten. 
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Bijlage D

Detail van het aantal vastgelegde feiten per regio, 
volgens dezelfde codering als die gebruikt door het comite P
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Vlaamse Provincies
Feiten Bestuurlijk       Gerechtelijk
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