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1. Voorwoord

Geachte lezer,

Hierna vindt u het jaarverslag 2010 van de Algemene Inspectie van de Federale Politie 
en van de Lokale Politie (AIG). Het jaarverslag werd opgebouwd volgens het zelfde 
stramien als de vorige jaren.

Zoals in 2009 werd 2010 gekenmerkt door budgettaire beperkingen die tot gevolg 
hadden dat het personeelsbestand niet kon worden opgevuld en overuren en WE 
prestaties tot een minimum werden beperkt.

Dit alles had natuurlijk een weerslag op het totaal van onze activiteiten; enerzijds op 
het aantal uitgevoerde inspecties, onderzoeken en audits maar vooral op de tijdspanne 
waarin deze opdrachten dienden uitgevoerd te worden.

Dank zij de motivatie van de verantwoordelijken en van de leden van de verschillende 
directies en gedeconcentreerde posten hebben wij toch aan onze verplichtingen kunnen 
voldoen, ook in meer statutair gerelateerde materies zoals de evaluatie en selectie van 
de mandaathouders.

Onze voornaamste doelstelling was steeds het verbeteren van het functioneren van 
de politiediensten. Het is op deze weg dat wij willen blijven verdergaan.
Wij wensen u alvast veel leesplezier. 

De Inspecteur-generaal a.i. 
François Adam
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 2 -  Directie Audit en Inspectie (IGIN)

2.1- Auditactiviteiten

Audits in uitvoering of afgesloten in de loop van 2010 
(stand van zaken op 31-12-2010)

 1. Door de bevoegde overheid gevraagde reikwijdte van de audit is beperkt tot de functie verkeer.
 2 Door de bevoegde overheid gevraagde reikwijdte van de audit is beperkt tot de functie HRM.

Audits op bevel of verzoek van de bevoegde 
overheden, inzake de belangrijkste organisatie-
processen

Uitvoeringsfase van de audit

1. Buggenhout - Lebbeke Afgesloten

2. Centre Ardenne Afgesloten

3. Dendermonde Afgesloten

4. Deinze - Zulte Afgesloten

5. Entre-Sambre-et-Meuse D

6. Famenne - Ardenne1 D

7. Les Collines D

8. Lowazone D

9. Orneau - Mehaigne Afgesloten

10. Orne - Thyle D

11. Polder D

12. Rupel B

13. Semois et Lesse2 D

14. Schelde - Leie C

15. Tienen - Hoegaarden D

16. Westkust Afgesloten

Audits op initiatief 
(over de zonale veiligheidsplannen) Uitvoeringsfase van de audit

1. ‘Les Arches’ Afgesloten

2. Seraing - Neupré Afgesloten

Legende
A: voorbereidingsfase, B: terreinfase, C: rapporteringsfase, D: opvolgingsfase
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Aanbevelingen

De audits die in uitvoering waren in 2010 gaven ook nu weer aanleiding tot een reeks 
aanbevelingen. De meest voorkomende gaan, net als de voorbije jaren trouwens, over 
volgende domeinen:

-  de inbreng van het personeel in het beslissingsproces (participatief beleid), als belang-
rijk cultuurelement in de organisatieontwikkeling bij de lokale politie;

-  de interne en externe communicatie (documentatiebeheer en archivering; informatie-
uitwisseling zowel (inter)zonaal als tussen de beide niveaus van de geïntegreerde 
politie…);

- organisatie van de functionaliteiten onthaal, wijkwerking en interventie;

- het belang te beschikken over adequate functiebeschrijvingen;

-  resultaatsgericht werken (activiteitsmetingen, bevraging betrokken partijen, vastleggen 
van doelstellingen…);

-  de controlefunctie op de werkzaamheden door de offi cieren en middenkaders die vaak 
voor verbetering vatbaar is;

- de leiderschapsstijl (chefs onvoldoende beschikbaar en luisterbereid);

-  de formele organisatiestructuur komt vaak niet overeen met de gangbare wijze waarop 
de activiteiten gepland, uitgevoerd, beheerst en gecontroleerd worden;

- niet-gebruiksvriendelijke of het ontbreken van procedures.
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2.2 - Inspectieopdrachten

2.2.1 Deontologie

In maart 2009 heeft de minister van Binnenlandse Zaken de wil geuit om de evolutie 
van de situatie inzake deontologie van dicht bij te volgen. 
In dit kader werd de AIG verzocht, naar aanleiding van haar verscheidene opdrachten, 
stelselmatig de gewenste aandacht te schenken aan de toepassing van de deontologi-
sche principes, zowel bij de federale als bij de lokale politie, en daarvan regelmatig 
een evaluatie te maken. 
De inzameling van gegevens met betrekking tot deze opdracht begon op 1 mei 2009. 
Een eerste syntheserapport met vaststellingen werd opgemaakt in juli 2010. 
Dit werk, zonder wetenschappelijke ambities, heeft op basis van de 380 dossiers die 
door de AIG geïnventariseerd werden, aangetoond dat tijdens de periode tussen 
01-05-2009 en 30-04-2010:

-  30% over attitude- of gedragsproblemen gingen, waarvan 29% bestond uit schendin-
gen van de waardigheid van het ambt in de privé-sfeer. 

-  23% feiten waren die men onder de noemer ‘misbruik van bevoegdheden’ kan onder-
brengen en waarvan de helft (54%) bestond uit een overdreven gebruik van dwang of 
geweld; 

-  15% betrekking hadden op gedragingen die de kwaliteit van de dienstverlening scha-
den (weigeren pv op te stellen, niet-naleving van richtlijnen enz.);

-  het voor 13% ging over strafrechtelijke inbreuken, voornamelijk schendingen van het 
beroepsgeheim, diefstallen en gebruik van valse documenten. 
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Let wel dat het hier ging om daden zoals die eerst waargenomen werden door het pu-
bliek of de hiërarchie en dat die niet altijd uitmondden in een veroordeling of een straf. 
Bovendien kan men aannemen dat het bij 2/3 van die deontologische gebreken gaat 
om persoonlijke ‘ontsporingen’ en men dus niet rechtstreeks kan wijzen op de organisato-
rische gebreken. 
Er dient ook opgemerkt te worden dat tijdens een van de recentste opdrachten, de AIG 
een stijgend aantal getuigenissen verzameld had van personeelsleden die de voorbeeld-
functie van hun leidinggevenden in vraag stelden (naleving van de deontologie, de 
integriteit). 
Ten slotte, en op specifi ek verzoek van de minister, zal er in 2011 een lijst opgemaakt 
worden van alle concrete initiatieven die door elk politiekorps werden genomen om 
de toepassing van de deontologische principes te bevorderen. (Zie ook punt 4.4. van 
huidig verslag)

2.2.2 Trieptiek van de gerechtelijke identifi catie

In de loop van het jaar 2007 werd door het “Controleorgaan van het politionele infor-
matiebeheer” (COC) een onderzoek verricht naar de kwaliteit van de informatie in de 
“Algemene Nationale Gegevensbank” (ANG).
Begin 2008 werd door het COC bijstand gevraagd om in dat kader verder onderzoek 
op het terrein te verrichten. Een representatief aantal Federale en Lokale Politiediensten 
werd vervolgens bezocht.
Daar de resultaten van dit onderzoek zowel bij de Federale als bij de Lokale Politie nog 
niet bevredigend waren, werd in overleg tussen het COC en de AIG, besloten om in 
2009 alle overige Federale en Lokale Politiediensten aan een gelijkaardig onderzoek te 
onderwerpen.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de percentages van de cor-
rect uitgevoerde taken bij een representatief staal van de Lokale en Federale diensten, 
uitgevoerd in 2008. De vaststellingen die in 2009 gebeurden bij de resterende Lokale 
en Federale Politiediensten vindt men in de kolom ernaast (uitgevoerde taken).

% PZ 2008 2009

Individuele beschrijving 57 45

Vingerafdrukken 49 66

Foto’s 51 87

% Fed Pol 2008 2009

Individuele beschrijving 38 39

Vingerafdrukken 26 87

Foto’s 53 75
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In 2010 werden een aantal federale en lokale diensten herbezocht.

Deze diensten werden geselecteerd aan de hand van onze vaststellingen in 2008 of 
2009, rekening houdend met het minder goed behaalde resultaat.

Deze diensten werden net zoals alle gecontroleerde diensten in 2008 en 2009 schrifte-
lijk van de gedane vaststellingen op de hoogte gebracht. Ze werden gevraagd hierop te 
reageren.

Ondanks de eerdere vaststellingen werden bij de herbezochte lokale politiediensten 
slechts in 67% van de gevallen (vrijheidsberovingen) foto’s genomen en slechts in 51% 
vingerafdrukken.

Bij de herbezochte federale diensten werden in 53% van de gevallen foto’s genomen en 
in 87% vingerafdrukken.

Uit het onderzoek blijkt dat mits een doorgedreven vorming en een continue controle op 
alle niveaus een belangrijke verbetering van de informatiegaring zou kunnen gereali-
seerd worden.

Om dit te bereiken is ook een grotere betrokkenheid van de zonechefs en van de dienst-
verantwoordelijken nodig.

2.2.3  Vertegenwoordiging van vrouwelijke politieagenten binnen de 
verantwoordelijke functies van de geïntegreerde politie.

Naar aanleiding van een verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken heeft de 
AIG in maart 2010 de laatste hand gelegd aan een studie over de vertegenwoordiging 
van vrouwelijke politieagenten (van het operationele kader) binnen de verantwoordelijke 
functies van de geïntegreerde politie. 
Onder ‘verantwoordelijke functies’ verstaan we de leidinggevende functies, de werk-
zaamheden van vertegenwoordiging bij de selectieorganen in het kader van bevorde-
ring en mobiliteit, en de deelname aan verscheidene werkgroepen, zowel binnen als 
buiten de politie. 
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Na een inzameling van gegevens die moeizaam en lang verliep vanwege de late of on-
bruikbare respons van zowel de federale politie als de lokale politiezones, zijn volgende 
tendensen aan het licht gekomen. 

Lokale politie
■  De vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in verhouding met hun personeelsbestand 

(17,8%): 

-  in de leidinggevende functies waar de tendens nochtans minder uitgesproken is in de 
tweetalige regio van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de zones van catego-
rie 3 en 4; 

-  in de selectieorganen waar de tendens minder uitgesproken is in de tweetalige regio 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Vlaamse Gewest. 

■ Nochtans worden ze: 
- normaal vertegenwoordigd in de interne werkgroepen; 
-  met uitzondering van de zones van categorie 1 waar ze lichtjes oververtegenwoor-
digd zijn in de externe werkgroepen. 

Federale politie
In verhouding met hun personeelsbezetting bij de federale politie (12%) zijn de vrouwen: 

-  in de leidinggevende functies ondervertegenwoordigd, met uitzondering van DGS 
waar ze oververtegenwoordigd zijn; 

-  in de interne selectieorganen ondervertegenwoordigd, behalve in het Waals Gewest 
en bij het Commissariaat generaal waar zij normaal zijn vertegenwoordigd, en 
alweer met uitzondering van DGS waar zij oververtegenwoordigd zijn; 

-  in de externe selectieorganen ondervertegenwoordigd, behalve in de Nederlands-
talige regio en in het Commissariaat generaal waar ze oververtegenwoordigd zijn 
(NB: afwezigheid van gegevens over de DG’s); 

-  in de interne werkgroepen oververtegenwoordigd, behalve in de Duitstalige regio 
(NB: afwezigheid van relevante gegevens voor DGA en DGJ); 

- in de externe werkgroepen normaal vertegenwoordigd. 

Zowel bij de federale als bij de lokale politie is deze situatie het gevolg van een onder-
vertegenwoordiging van de vrouwen in de hogere rangen. 
Op het einde van dit werk worden ideeën geuit om de situatie te verbeteren: het gaat 
om maatregelen die in het algemeen gericht zijn op het verhogen van het aantal vrou-
wen bij de politie en in het bijzonder in verantwoordelijke functies. 

2.2.4 Geweldincidenten

Zoals aangekondigd in het jaarverslag van 2009 heeft de AIG via Infozone een oproep 
gedaan om de voorschriften van de GPI 62 inzake de meldingsplicht bij geweldsinci-
denten na te leven.
In dit kader is de AIG evenwel geen rechtstreekse bestemmeling maar is ze afhankelijk 
van de informatie die zij krijgt van de federale politie (Algemene Directie van het beheer 
en de ondersteuning). Het vermelde cijfermateriaal is dan ook enkel gebaseerd op de 
aan ons verstrekte informatie.
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In 2010 ontving de AIG 373 meldingen van geweldsincidenten: 338 waren afkomstig 
van de lokale politiezones en 35 van verschillende diensten van de federale politie.
Dit is een stijging met 8% in vergelijking met 2009.

Aard van de incidenten

38% van alle gemelde tussenkomsten handelden over het gebruik van pepperspray;
35% betrof het vertoon en/of gebruik van een vuurwapen;
in 12% van de incidenten werd er gebruik gemaakt van de wapenstok;
in 6% van de gevallen werd gebruik gemaakt van de technieken van self-defence.

Omstandigheden van de incidenten

71% van de tussenkomsten betrof het intercepteren van verdachten en/of daders;
6% van de tussenkomsten had betrekking op het afmaken van dieren.
De overige omstandigheden betroffen het verlies of diefstal van materiaal, accidenteel 
gebruik van individuele of collectieve bewapening, tussenkomsten bij handhaving open-
bare orde, familiale twist, agressief gedrag t.o.v. de politie …

Tijdstip van interventie

42% van de geweldsincidenten gebeurden tussen 20.00 en 08.00 uur.
Wij zijn er echter van overtuigd dat niet alle incidenten gemeld werden. Het is op-
merkelijk te moeten vaststellen dat onze diensten op jaarbasis slecht 3 tot 5 meldingen 
ontvingen van bepaalde politiezones van categorie 5, dit zowel uit het noorden als uit 
het zuiden van het land, daar waar we van kleinere korpsen of diensten wel van elk 
geweldsincident werden verwittigd.
Een uniforme, gedigitaliseerde wijze van melden zou zeker bijdragen tot een degelijke 
informatiedoorstroming en een vereenvoudiging van de procedure. Een dergelijke ge-
gevensbank zou leiden tot een verbetering van de voorgezette opleiding en dus tot een 
verhoging van de veiligheid van elk lid van de geïntegreerde politie.
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2.2.5 Controle op de repatriëringsopdrachten

In uitvoering van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de 
Europese Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de terugkeer, heeft de AIG tijdens het jaar 2010 
controles uitgevoerd op het verloop van de repatriëringsopdrachten verzekerd door de 
luchtvaartpolitie LPA/BRUNAT. Onze vaststellingen rapporteerden wij zowel aan de 
minister van Binnenlandse Zaken, als aan de bevoegde overheden.

Er werden 16 controles op de inschepingprocedures op lijnvluchten uitgevoerd, waarbij 
er 7 werden afgelast. 
Eveneens werden er 11 beveiligde vluchten (Special Flights) door onze diensten opge-
volgd over het volledige verloop van de opdracht, d.w.z. vanaf de briefi ng of de 
uithaling van de te repatriëren personen tot de overgave aan de overheden van het land 
van bestemming.
Er werd deelgenomen aan 1 repatriëring met een lijnvlucht, dit over het volledige ver-
loop van de opdracht.
Tijdens de uitgevoerde controles werden geen onregelmatigheden vastgesteld lastens de 
personeelsleden van LPA/BRUNAT. Evenwel werden door de AIG een aantal aanbe-
velingen gegeven en bemerkingen geformuleerd waaraan een passend gevolg werd 
gegeven.

In dit raam en conform de beschikking (2004/573/EG) van de Raad van Europa van 
29 april 2004 inzake het organiseren van gezamelijke vluchten voor de verwijdering 
van onderdanen van derde landen tegen wie individuele verwijderingsmaatregelen zijn 
genomen van het grondgebied van twee of meer lidstaten, besteden de leden van de 
AIG de nodige aandacht aan de uitvoering van de gemeenschappelijke richtsnoeren 
voor verwijdering door de lucht.

Zoals voorgeschreven in de richtlijn 2008/115/EG, zullen vanaf 2011 zowel de 
controles op de luchthaven als de deelname aan de vluchten worden verhoogd.

Jaar Aantal verwijderings- pro-
cedures

Aantal escortes door LPA/
BRUNAT

2010 6 768 858

2.2.6 Defi citaire politiezones

In uitvoering van artikel VI.2.15. §2 van het KB RP Pol, heeft AIG zich gebogen over de 
toestand van de zones die een defi cit hebben aan operationele personeelsleden. 
Ter herinnering, het operationele kader bestaat uit politieambtenaren (HCP, CP, HINP en 
INP) en de politieagenten. 
Onder defi citaire personeelsbezetting verstaat men een reëel operationeel personeelsbe-
stand dat zich onder de norm bevindt zoals bepaald in het KB van 05-09-2001 (regel-
matig gewijzigd) die de minimale personeelsbezetting bepaalt van het operationele en 
administratieve en logistieke kader van de lokale politie. 
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Eind november 2009 heeft de AIG een informatieverzoek ingediend bij de zones die op 
basis van de gegevens van DGS – DSP (coördinatie mobiliteit en detachering) op datum 
van 1 oktober 2009 een tekort vertoonden. 

Uit basis van de analyse van de antwoorden is gebleken dat 22 zones tot op vandaag 
kunnen beschouwd worden als defi citaire politiezones. 

Daarvan hebben er 14 de ad hoc bepalingen van het K.B. aangewend waaronder arti-
kel VI.II.3Bis.§2 dat het mogelijk maakt om in de eerste plaats aspirant-politie inspecteurs 
aan te werven die tijdens hun opleiding verkozen hebben om aangesteld te worden in 
zones die als defi citair erkend werden. 

Wat de 8 andere zones betreft: 
-  1 had vooral te kampen met moeilijkheden om het tekort aan HINP weg te werken 

waarvoor het KB RP Pol niets voorziet; 
- 2 haalden duidelijk een budgettair probleem aan; 
- Waarschijnlijk ook vanwege verzwegen budgettaire redenen hebben/heeft:

- 2 andere zones geen beroep gedaan op de bepalingen van het KB RP Pol; 
- 1 er vroegtijdig mee ophouden; 
- 2 liever ingezet op de volgende mobiliteitscycli. 

Het is dan ook onvermijdelijk dat om fi nanciële redenen geen enkele defi citaire zone, 
met uitzondering van Antwerpen en Charleroi, overgegaan is tot rekruteringen op eigen 
kosten (artikel VI.II.15, §3).

Let wel dat het artikelVI.II.15, §2, derde lid (ambtshalve aanwijzing door de minister) 
nooit werd toegepast. 

Tot slot, rekening houdende met de complexiteit van deze materie en de daaruit voortko-
mende moeilijkheden om die te verklaren en te beheersen bij vele personen waarmee wij 
contact moesten opnemen gedurende dit onderzoek, kunnen we alleen maar pleiten voor 
een vereenvoudiging en een verduidelijking van de artikels daarover in het KB RP Pol. 

De vaststellingen die daaraan voorafgaan werden opgenomen in een verslag dat inge-
diend wordt bij de minister van Binnenlandse Zaken. 
Ten slotte, moet men onderstrepen dat deze opdracht een recurrent karakter vertoont. 
 

2.2.7 Het beheer van de gehypothekeerde capaciteit (HYCAP)

In uitvoering van Pt. 5.3 van de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 29-05-2007 (BS 
van 04-07-2007) blijft de AIG aandacht besteden aan de meeste voorkomende 
moeilijkhe¬den om Hycap te leveren.

Klaarblijkelijk concentreren zij zich op de problematiek van de stakingen in de gevange-
nissen.

Inderdaad, 41 gevallen waarbij in 2009 geen Hycap werd geleverd (41 in 2009 tegen 
57 in 2008, 66 in 2007, 88 in 2006, 47 in 2005, 89 in 2004), 33 (waarvan 21 
weigeringen, 7 ongegronde onmogelijkheden en 5 gegronde onmogelijkheden) situeren 
zich immers in het kader van de stakingen van de cipiers. Zonder dit probleem zou men 
dus kunnen besluiten dat de levering van de Hycap vrijwel niet voor problemen zorgt. 
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3  Dat toeziet op de naleving van het VN-Verdrag inzake Foltering en andere Wrede, Onmenselijke 
of Onterende Behandeling of Bestraffi ng van 1984.

4  Het Comité ter Voorkoming van Foltering houdt toezicht op het Europees Verdrag ter Voorkoming 
van Foltering en van Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffi ng (26-11-1987).

2.2.8 Opsluitingsplaatsen van de federale politie

Midden 2010 werd een dossier van de opsluitingsplaatsen, overgeheveld van het comité 
P naar de AIG.
Dit onderzoek kaderde in een democratische bezorgdheid om te waken over de rechten 
van burgers die in politiecellen worden opgesloten. Vrijheid en fysieke integriteit zijn funda-
mentele rechten die in de grondwet staan ingeschreven. De politiediensten dienen uiterst 
omzichtig om te gaan met deze delicate aspecten van hun werk.
Het is bekend dat talrijke nationale, supranationale en Europese instellingen en orga-
nisaties begaan zijn met de correcte behandeling en huisvesting van “van hun vrijheid 
beroofde” personen. Denken we hierbij aan het Comité tegen Foltering van de Verenigde 
Naties3 en het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Verne-
derende Behandeling of Bestraffi ng4 die op regelmatige basis ons land bezoeken om te 
peilen naar de vermelde problematiek.
Omdat het comité P zich vooral concentreerde op de lokale politie hebben wij ons eerst 
gefocust op de federale politie. 
Onze opdracht omvatte twee onderdelen:
Ten eerste werd er nagegaan of de bezochte diensten de wetgeving volgen zoals opge-
nomen in de artikels 31 tot 33 sexies van de wet op het politieambt met betrekking tot de 
van hun vrijheid beroofde personen: het gaat hier over de uitvoeringsmodaliteiten voor de 
politiediensten n.a.v. aanhoudingen en opsluitingen, en over de rechten van de van hun 
vrijheid beroofde personen.
Ten tweede werd de infrastructuur geïnspecteerd naar conformiteit met het Koninklijk Besluit 
van 14 september 2007 betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwen-
ding van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen. Bezorgdheden van de 
wetgever waren de veiligheid en het welzijn van de opgesloten personen maar ook deze 
van de politiediensten en het publiek (bv. ontsnappingsgevaar).
De onderzoekers beperkten zich niet enkel tot het invullen van de vragenlijsten, maar 
gingen zich ook vergewissen van de toestand van de opgesloten personen, alsook van de 
materiële toestand van de opsluitingsplaatsen.
De bezoeken vonden plaats tussen 1 juli 2010 en 8 december 2010.
Er werden 57 diensten bezocht. Binnen deze diensten werden alle locaties met opsluitings-
plaatsen aangedaan en werden 162 cellen aan een inspectie onderworpen. Dit omvat 
het grootste gedeelte van federale diensten die uitgerust zijn met opsluitingsplaatsen.
Op basis van onze bevindingen werden aanbevelingen met verbeterpunten geformuleerd.
Het is positief vast te stellen dat de overgrote meerderheid van de bezochte diensten 
samenwerken met andere federale diensten en met de lokale politie inzake toezicht en 
bewaking van personen die van hun vrijheid werden beroofd.
Deze samenwerking kan een grotere effi ciëntie opleveren met betrekking tot veiligheid, 
controle en het drukken van de personeel- en infrastructuurkosten.
Ondanks het feit dat er geen negatieve vaststellingen werden gedaan bij het grote aantal 
diensten dat geen gebruik maakt van specifi eke formulieren voor het overbrengen van aange-
houden personen, is het risicovol dat hieromtrent geen eenvormigheid bestaat. Dit kan leiden 
tot communicatieproblemen met als voorbeeld het nalaten van medische bijstand daar waar 
de initiële dienst op de hoogte was van een medisch probleem bij de aangehouden persoon.
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De bezochte diensten zijn terecht bezorgd om correct te handelen en willen de vrijheidsbe-
roving zo conform mogelijk de wetgeving laten verlopen, ook op administratief gebied. De 
risico’s op het maken van fouten worden beperkt door het invoeren van terdege ingevulde 
registers van vrijheidsberoving.
In een kleine minderheid van diensten waren nochtans bepaalde rubrieken niet of onvol-
ledig ingevuld. Dit was onder andere het geval voor het verstrekken van maaltijden aan 
opgesloten personen, wat niet noodzakelijk betekent dat ze geen voeding kregen op de 
voorziene momenten.
In een kleine meerderheid van de gevallen werd het register van de vrijheidsberovingen 
getekend door een verantwoordelijke offi cier of door de persoon die deze contacteerde.
Om risico’s op fouten, slordigheid en het ontwijken van verantwoordelijkheden te vermij-
den, is het aangewezen dat de registers steeds worden getekend door een verantwoorde-
lijke offi cier.
De richtlijnen ter uitvoering van de bepalingen van de wet op het politieambt met be-
trekking tot van hun vrijheid beroofde personen waren aanwezig en beschikbaar in de 
bezochte diensten.
Wat betreft het bewaren van persoonlijke bezittingen en het neerleggen ter griffi e van ver-
boden of andere inbelaggenomen voorwerpen, was de werkwijze van de bezochte dien-
sten bijna overal verschillend. Eenvormigheid van procedures en controle zou in dit aspect 
van de vrijheidsberoving de risico’s op mistoestanden tot een minimum kunnen beperken.
Bij het nagaan van de conformiteit van de infrastructuur met de wetgeving werd een gedetail-
leerde vragenlijst gebruikt die de wetgeving volgt. Deze laatste is slechts gedeeltelijk in voege 
en pas volledig “operationeel” in het jaar 2027 (Art 17 van het KB van 14-09-2007).
Ondanks dit laatste is het positief dat de meeste opsluitingsplaatsen aan zowel de huidige 
als toekomstige wetgeving beantwoorden. Toch werden bij uitzondering ernstige tekortko-
mingen vastgesteld, die zo snel mogelijk dienden verholpen te worden. In de meest acute 
gevallen werden de dienstoversten mondeling dan wel schriftelijk door de leden van de 
AIG in kennis gesteld van de te verhelpen infrastructurele gebreken.
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3 - De directie individuele onderzoeken 

De directie individuele onderzoeken is een operationele dienst van de Algemene Inspec-
tie die bevoegd is voor het behandelen van klachten en aangiften. De onderzoekers 
voeren gerechtelijke en administratieve onderzoeken uit ten laste en ten ontlaste van de 
personeelsleden van de politiediensten.

De tuchtoverheid kan, op basis van een gemotiveerd verslag, aan de directie een voor-
afgaand onderzoek tucht aanvragen. De Inspecteur-generaal beslist bij elke aanvraag of 
er een onderzoek zal uitgevoerd worden. Gelet op de capaciteit van de directie worden 
enkel die voorafgaande onderzoeken uitgevoerd wanneer de lagere tuchtoverheid zelf 
betrokken is, wanneer de tuchtoverheid niet over de nodige expertise beschikt of wan-
neer er een reden is waarom het onderzoek niet intern kan uitgevoerd worden.

Voor klachten met betrekking tot feiten die geen misdrijf uitmaken doet de dienst aan 
bemiddeling tussen de personeelsleden van de politiediensten en tussen politieambte-
naren en burgers. De bemiddelingsprocedure vereist het akkoord van alle in het geschil 
persoonlijk betrokken partijen en sluit bij gunstige afl oop alle andere met betrekking tot 
het geschil gevoerde tuchtrechtelijke of administratieve procedures uit.

3.1 De organisatie

3.1.1 Leiding

De directeur heeft de algemene leiding over de directie en wordt bijgestaan door een 
adjunct van de andere taalrol. Deze laatste is de operationeel verantwoordelijke en hij 
coördineert tevens de Franstalige dossiers. Een Nederlandstalige coördinator supervi-
seert de Nederlandstalige dossiers. De beide coördinatoren waken over de verdeling 
van de werkdruk tussen de directie individuele onderzoeken en de vier gedeconcen-
treerde diensten.

3.1.2 Strategie en beleid

De directie onderzoeken richt zich naar die onderzoeken waarbij het een meerwaarde is dat 
een dienst extern aan de politiediensten het onderzoek uitvoert zoals delicate onderzoeken, 
media gerichte onderzoeken, fraudedossiers, schietincidenten enz. Verder beoogt zij een 
nauwe samenwerking met de diensten intern toezicht van de politiezones en met de dienst 
intern toezicht van de federale politie.

De directie individuele onderzoeken houdt bij het behandelen van de klachten en aangiften 
rekening met de eerstelijns verantwoordelijkheid van de mandatarissen en politieverantwoor-
delijken van de federale politie en van de lokale politiediensten die daarvoor beschikken 
over een dienst intern toezicht. Deze interne controlefunctie is bedoeld om een kwaliteitsver-
betering te bewerkstelligen op basis van een analyse van de bedrijfsprocessen van de orga-
nisatie en van het individueel functioneren van de medewerkers. De analyse van de fouten en 
disfuncties levert een belangrijke bijdrage aan een kwaliteitsverbetering.
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3.1.3 De onderzoekers

De leden van de directie zijn afkomstig uit de drie voormalige korpsen waardoor hun 
individueel opgedane ervaring samen kan ingezet worden in alle soorten onderzoeken. 
Het aantal onderzoekers daalde in 2010 van 22 naar 18 onderzoekers die buitendien-
sten deden, waarvan 7 Nederlandstaligen en 11 Franstaligen. Alle operationele leden 
van de dienst doen onderzoeken op het terrein, naast hun eventuele specifi eke beleids-
verantwoordelijkheden.

3.1.4 De middelen

■ Dienstvoertuigen

De onderzoekers werken over het ganse Belgische grondgebied waardoor een deel van 
de capaciteit opgaat aan verplaatsingen. De directie individuele onderzoeken beschikt 
over vijf vaste voertuigen en maakt daarnaast ook nog regelmatig gebruik van de 
voertuigen van de algemene diensten. In 2010 werden er 94.942 km gereden tegen-
over circa 130.000 km in 2009. Deze terugval vindt zijn oorsprong in de verminderde 
capaciteit in 2010.

■ Informatica

De dienst beschikt over voldoende en aangepast informaticamateriaal om op professio-
nele wijze onderzoeken uit te voeren.

■ Bewapening

De onderzoekers dragen nog steeds de wapens die zij ter beschikking kregen in hun 
eenheden van afkomst. De oude en verschillende soorten wapens dienen nog vervangen te 
worden door een uniforme en discrete bewapening.

■ Verhoorlokaal

Er zijn twee verhoorlokalen ter beschikking van de onderzoekers en één lokaal heeft de 
nodige infrastructuur om een line up te doen. Het lokaal werd in 2010 verder ingericht 
om audio visuele verhoren uit te voeren.

3.1.5 De werking

■ De permanentie IGEO

De permanentie is in 2004 opgericht met de bedoeling om twee onderzoekers in de 
burelen standby te houden voor het ontvangen van klagers die zich op de Algemene 
Inspectie aanbieden tijdens de diensturen en om eventueel hun klacht te acteren. De 
permanentie bestaat uit een Nederlandstalige en een Franstalige onderzoeker. De ploeg 
staat ook doorlopend ter beschikking van de gerechtelijke overheden voor het uitvoeren 
van dringende gerechtelijke onderzoeken en voor het uitvoeren van dringende adminis-
tratieve onderzoeken voor de Minister van Binnenlandse Zaken en voor de Minister van 
Justitie.

De permanentie is bereikbaar op een vast telefoonnummer dat de oproep automatisch 
doorschakelt naar de gsm van één van de onderzoekers met dienst.
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Meestal bellen de magistraten naar de permanentie voor een dringende opdracht, maar 
soms wordt het contactpunt door hen ook gebruikt om concrete afspraken te maken voor 
het opstarten van een niet dringend nieuw dossier.

Het gebeurt dat de oproeper betrokken is in een gerechtelijk dossier en raad wenst te 
bekomen over zijn dossier. Het is evident dat de AIG zich niet mengt in lopende gerech-
telijke onderzoeken en de betrokkene doorverwijst naar de gerechtelijke autoriteiten of 
naar de verantwoordelijke politieambtenaar van de betrokken politiedienst.

De permanentie tracht zo veel mogelijk haar verplaatsingen te beperken. Soms echter 
kan de oproeper zich niet verplaatsen of is een plaatsbezoek aangewezen. In dat geval 
gaat de ploeg ter plaatse of worden er afspraken gemaakt voor een plaatsbezoek.

Ook de gedeconcentreerde diensten doen beroep op de permanentie wanneer zij bij-
stand nodig hebben in een dossier of om dringend huiszoekingen of verhoren te doen. 
Anderzijds gebeurt het ook dat een oproeper daar de permanentie telefonisch doorver-
wezen wordt naar de dichtstbijzijnde gedeconcentreerde dienst om daar zijn verhaal te 
kunnen doen.

Wanneer klagers direct klacht wensen neer te leggen voor pesterijen op het werk wordt 
hen eerst uitgelegd welke interne procedure zij dienen te volgen alvorens een gerechte-
lijke klacht neer te leggen.

Sommige klagers wenden zich gelijktijdig tot de verschillende inspectiediensten en 
burgerlijke autoriteiten. De directie individuele onderzoeken draagt er dan ook zorg voor 
om dubbel gebruik te vermijden met het Vast comité P en de Diensten intern toezicht.

De media berichtgeving wordt ook doorlopend opgevolgd en eventueel wordt er ambts-
halve een onderzoek opgestart op basis van de verschenen persartikelen.

Gelet op de werkdruk en voor het opvangen van een verminderde capaciteit werken de 
onderzoekers van permanentie verder in hun lopende onderzoeken en gaan zij hiervoor 
ook op buitendienst. Zij blijven wel contacteerbaar en terugroepbaar voor dringende 
gerechtelijke opdrachten. Er werd een formulier ontworpen dat de klager dient in te 
vullen wanneer hij zich spontaan in de burelen aanbiedt om klacht neer te leggen. Het 
formulier wordt door het onthaal ook gebruikt om telefonische oproepen te verwerken, 
waarna deze door de permanentieleden op een later tijdstip kunnen behandeld worden.

De permanentie is een belangrijk instrument in het kader van de opdrachten van de 
Algemene Inspectie. De oproepers zijn zowel burgers met een klacht als politiemensen 
die om raad vragen. Aan burgers wordt er advies verleend voor hun aangifte of klacht, 
wordt hen raad gegeven of worden zij naar andere diensten doorverwezen wanneer de 
Algemene Inspectie niet competent is. Regelmatig wordt ook de korpschef direct telefo-
nisch gecontacteerd teneinde het probleem onmiddellijk te melden of om mee te werken 
aan een oplossing.

Wanneer politiemensen zich tot de Algemene Inspectie richten gaat het veelal om interne 
problemen waarbij raadgevend opgetreden wordt of wanneer het mogelijk is wordt er 
door de onderzoeker een bemiddeling voorgesteld en uitgewerkt.

De oproepen tot de permanentie gingen vooral over het gebruik van geweld door de 
politie, het niet optreden van de politie of om een onheuse behandeling door de politie.
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In 2010 kreeg de permanentie 282 oproepen en in 4 gevallen was de onmiddellijke in-
terventie van een ploeg onderzoekers nodig. Deze onmiddellijke interventies gebeurden 
hoofdzakelijk in opdracht van de gerechtelijke overheden. Het betreft onderzoeken na 
schietincidenten, het aanwezig zijn bij wedersamenstellingen, dringende huiszoekingen 
of dringende verhoren van politiemensen.

■ De individuele onderzoeken

De voorafgaande onderzoeken beperken zich tot onderzoeken tegen hoofdcommissaris-
sen wanneer er binnen de politiedienst geen onderzoeker met de voorziene graad is of 
wanneer het aangewezen is dat een externe dienst het onderzoek uitvoert.

Gerechtelijke onderzoeken zijn de hoofdactiviteit van de directie individuele onderzoe-
ken en vergen een grotere capaciteit dan administratieve onderzoeken. Deze laatste 
worden overwegend door één of twee onderzoekers gedaan, terwijl de gerechtelijke 
onderzoeken meer inzet vergen zoals bij het uitvoeren van een interventie, gelijktijdige 
verhoren, confrontaties, gelijktijdige huiszoekingen enz.

De directie individuele onderzoeken doet onderzoeken met betrekking tot het functione-
ren van de leden van de politiediensten. Het bestaan en de werking van de dienst is 
gebaseerd op het respect voor de democratie en de bescherming van de fundamentele 
rechten en vrijheden. De leden van de politiediensten, zoals ook de leden van contro-
lediensten, zijn aan controle onderworpen. De terreinervaring van de onderzoekers die 
afkomstig zijn uit de verschillende politiediensten staat garant voor een professioneel en 
objectief onderzoek. De leden van de politiediensten die het voorwerp uitmaken van een 
klacht of aangifte dienen er zich bewust van te zijn dat een onderzoek de enige moge-
lijkheid is om uit te maken of de klacht wel gegrond is of neergelegd werd om andere 
motieven. Door de erkenning dat dit instrument soms noodzakelijk is om een analyse te 
maken van de feiten en met de spontane medewerking van de betrokkene kan een cor-
recte conclusie getrokken worden. Het lid van de politiediensten heeft er belang bij om 
correct mee te werken aan het onderzoek teneinde het optreden in zijn ware proporties 
te plaatsen. Indien er fout opgetreden is zal dit uiteraard uit het onderzoek blijken en 
dient de politieman zijn conclusies te trekken. Anderzijds zal het onderzoek de betrok-
kene vrijpleiten van schuld en kan hij op zijn beurt zijn rechten laten gelden. Als een 
van de politiediensten onafhankelijke controledienst heeft een extern onderzoek door de 
directie in welbepaalde dossiers dan ook een meerwaarde te bieden.
 

Jaar Aantal oproepen Onmiddellijke interventies

2004 171 17

2005 271 22

2006 251 13

2007 343 13

2008 266 28

2009 260 14

2010 282 4
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■ Het uitvoeren van opdrachten voor de uitvoerende macht 

De Algemene Inspectie staat onder het gezag van de minister van Binnenlandse Zaken 
en van de minister van Justitie, welke bevel kunnen geven aan de directie individuele 
onderzoeken om opdrachten uit te voeren. Beide ministers beschikken zo over een van 
de politiediensten onafhankelijk controleorgaan aan wie zij opdrachten kunnen geven 
om de werking en de activiteiten van de politie te onderzoeken wanneer er zich feiten 
hebben voorgedaan waarbij de verantwoordelijkheid van de betrokken leden van een 
politiedienst dringend dient onderzocht. 

■ De gedeconcentreerde diensten

De in het organigram voorziene capaciteit van één onderzoeker per gedeconcentreerde 
post is onvoldoende om lokaal het aantal klachten en aangiften te behandelen. Er wordt 
bijgevolg meer capaciteit ingezet om de opdrachten inzake individuele onderzoeken te 
behandelen.
Hierna volgt een overzicht van de ingezette capaciteit inzake onderzoeken door de 
posten. (Zie ook punt 5 de gedeconcentreerde posten)

Jaar Aantal Processen 
Verbaal Voorleidingen Aanhoudingsman-

daten

2007 3.412 16 1

2008 3.391 1 -

2009 3.528 1 1

2010 3.166 1 -

Gedeconcentreerde posten Activiteiten IGEO

Gent 20%

Luik 80%

Antwerpen 66%

Bergen 70%
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3.2 Statistieken 2010

■ Het aantal nieuwe dossiers IGEO

Sinds 2006 wordt Oracle als gegevensbank bij de AIG gebruikt.

In 2010 werden er bij de directie individuele onderzoeken 813 nieuwe dossiers gere-
gistreerd en werden er in totaal 1045 dossiers behandeld.

De terugval is te wijten aan een verminderde capaciteit aan Nederlandstalige onderzoe-
kers en aan het feit dat de Parketten selectief die dossiers overmaken, waarbij de uitvoe-
ring door onderzoekers van de directie als externe dienst aan de betrokken organisatie 
een meerwaarde betekent.

■ Aard van de klachten en aangiften

Het staafdiagram geeft het overzicht weer van de ontvangen administratieve, gerech-
telijke en tuchtdossiers van de jaren 2006 tot 2010. In 2010 werden er 66% gerech-
telijke dossiers, 33% administratieve dossiers en 1% tuchtdossiers geregistreerd. Het is 
de inschrijving op het centraal secretariaat die op het diagram weergegeven wordt. 

Jaar Nieuwe dossiers Afgesloten dossiers Dossiers in behan-
deling

2006 962 927 35

2007 1.079 1009 70

2008 926 799 127

2009 921 794 127

Aantal geopende dossiers in 2010 813

Aantal behandelde dossiers in 2010 1045
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In werkelijkheid ligt het aantal behandelde gerechtelijke dossiers hoger omdat er na 
de registratie bij analyse door de coördinator en de verdere afhandeling er soms nog 
gerechtelijke inbreuken vastgesteld worden waardoor dan een gerechtelijk onderzoek 
uitgevoerd wordt. Deze wijziging nadien is (nog) niet opgenomen in het diagram.

Onder de noemer tucht vallen de voorafgaande onderzoeken die de directie individuele 
onderzoeken behandelt op vraag van de minister of op vraag van de politiezones in de 
gevallen waarin het aangewezen is dat de Algemene Inspectie als externe dienst het 
dossier behandelt. De directie doet ook onderzoeken op vraag van de Tuchtraad.

■ Overzicht van de belangrijkste gerechtelijke dossiers

Aantal

Gebruik van geweld 116

Willekeurige vrijheidsberoving
Daden van willekeur 62

Schending van het beroepsgeheim 44

Valsheden 26

Strafrechtelijk (buiten dienst) 23

Diefstal 19

Bedreigingen 15

Beledigingen 13

Pesterijen 11

Omkoping - Corruptie 6

Misbruik van vertrouwen - Verduistering 6

Verzuim hulp te verlenen 6

Verdovende middelen 4

Niet akteren 4

Agressieve, intimiderende houding 4

Machtsoverschrijding 3

Racisme 2
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■  Verhouding van de dossiers onderzoeken ten opzichte van de Fede-
rale Politie en van de Lokale Politie

Het cirkeldiagram geeft enkel de verhouding weer van de dossiers waarvoor de 
Algemene Inspectie werd gevat en is geen weergave van het totaal aantal klachten en 
aangiften ten laste van de Federale Politie of van de Lokale Politie. 

■  Verdeling van de dossiers per provincie 
+ Brussel Hoofdstedelijk gewest 

Het betreft de procentuele onderverdeling van de klachten ten laste van de Lokale Politie.
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Gerechtelijk arrondissement Gerechtelijk 
dossier

Administratief 
dossier

Brussels hoofdstelijk gewest 71 43

Hoei 7 0

Gent 3 3

Bergen 34 7

Ieper 0 0

Aarlen 2 1

Eupen 0 1

Luik 107 11

Namen 7 7

Brugge 8 11

Leuven 10 9

Veurne 1 2

Dinant 2 2

Brussel 16 7

Hasselt 2 13

Doornik 17 6

Kortrijk 1 1

Mechelen 8 9

Tongeren 4 5

Turnhout 8 4

Nijvel 11 5

Verviers 9 0

Antwerpen 36 27

Charleroi 26 7

Oudenaarde 1 4

Dendermonde 7 8

Neufchâteau 1 0

Marche-en-Famenne 2 0

■ Lokale politie
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■ Resultaten van de onderzoeken

Deze cirkeldiagram geeft een overzicht van de resultaten van de onderzoeken.
Uit analyse van de gegevens in de databank die in gebruik is sinds 2006, blijkt dat 
de meeste onderzoeken steeds betrekking hebben op het gebruik van geweld, gevolgd 
door willekeurige vrijheidsberoving – daden van willekeur en schending beroepsgeheim.

Het betreft hier gerechtelijke onderzoeken en samen met de andere gerechtelijke 
onderzoeken maakten zij in 2010 in totaal 66% van het aantal gevoerde onderzoeken 
(administratieve en gerechtelijke) uit.

De directie voert het onderzoek uit, waarna het parket beslist om de verdachte al dan 
niet voor de rechtbank te brengen indien er voldoende bewijzen van schuld zijn. Het is 
dan de rechtbank die beslist over een eventuele veroordeling.

De afgesloten gerechtelijke dossiers worden opgenomen onder de noemer “beslissing in 
handen van het parket”.

Bij de administratieve dossiers kan het resultaat van het onderzoek onderverdeeld wor-
den in:

- Beslissing in handen van de tuchtoverheid.

Het betreft het totaal van alle soorten onderzoeken uitgevoerd door de dienst IGEO ten 
laste van zowel leden van de federale politie als van de lokale politie alwaar er onvol-
doende elementen zijn ten laste van de politieambtenaar maar het nuttig geacht wordt 
de hiërarchie in casu de tuchtoverheid in kennis te stellen.

- Gefundeerde klachten.

Dit is het geval wanneer na het onderzoek blijkt dat er voldoende elementen zijn om te 
besluiten dat een politieambtenaar een fout heeft gemaakt. Het resultaat van een derge-
lijk onderzoek wordt ter kennis gebracht van de hiërarchie van de betrokken ambtenaar.
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■ Taal van het dossier

Het betreft een overzicht van de dossiers volgens de taal waarin het onderzoek werd ge-
voerd. Per taalrol is een onderzoeker – coördinator verantwoordelijk voor de aanduiding 
van een onderzoeker – piloot en voor de opvolging van het onderzoek.

- Niet gefundeerde klachten.

Het zijn de onderzoeken waarbij er vastgesteld wordt dat er geen of onvoldoende ele-
menten van fout aanwezig zijn ten laste van de politieambtenaar of de politiedienst. De 
dossiers van woord tegen woord vallen hier tevens onder. Het resultaat van een dergelijk 
onderzoek wordt ter kennis gebracht van de hiërarchie van de betrokken ambtenaar.
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4.1. De Raad van Beroep

In uitvoering van het KB RPPol startte de eerste evaluatieperiode voor het politiepersoneel 
tussen 1 april 2005 en 30 september 2006. De eerste evaluaties ‘en régime’ moesten 
bijgevolg afgehandeld zijn ten laatste vóór eind oktober 2008. Dit wil tevens zeggen 
dat in principe in 2009 iedereen over een evaluatie diende te beschikken en er dus niet 
langer adviesformulieren zoals voorzien bij de omzendbrieven GPI 11 en 11 bis opge-
steld moesten worden. Anders gesteld, de overgangsperiode zou defi nitief afgesloten 
moeten zijn. Nochtans ontving de Raad van Beroep in de loop van 2010 nog steeds 
verweerschriften tegen adviezen opgemaakt op basis van voornoemde omzendbrie-
ven. Blijkbaar stelt er zich dus een probleem bij de toepassing en de uitvoering van de 
nieuwe wettelijke regelingen betreffende de evaluatie van het politiepersoneel.

4.1.1 Ontvangen verzoekschriften 

In vergelijking met vorig jaar is het aantal ontvangen verweerschriften ongeveer gelijk geble-
ven. In totaal ontving de Raad 14 verweerschriften wat slechts één meer is dan vorig jaar.
Verontrustend is de vaststelling dat de meeste verweerschriften nog steeds betrekking 
hadden op een advies zoals voorzien in de (reeds afgesloten) overgangsfase en niet op 
de evaluatieprocedure zoals die nu ‘en régime’ van toepassing is. We komen hierop 
terug in punt 4.7 van dit verslag.

Evolutie ontvangen verzoekschriften:

4 - Directie Statuten (IGST)

Verzoekschriften 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 09/10

Lokale politie N 8 11 12 7 10 3 5 +2

Federale politie N 2 9 6 6 5 4 2 -2

Lokale politie F 9 10 11 15 4 3 5 +2

Federale politie F 7 5 12 8 5 3 2 -1

Totaal 26 35 41 36 24 13 14 +1



28 ■   Jaarverslag 2010  ■  AIG

Opsplitsing adviesprocedure - nieuwe evaluatieprocedure

4.1.2 Behandelde dossiers

De Raad van Beroep behandelde 15 dossiers: 6 Franstalige en 9 Nederlandstalige. Het 
betreft de verzoekschriften ingediend in 2010 (7N + 6F) en twee dossiers daterende 
van 2006 (2N) waarvan de destijds door de Raad genomen beslissingen vernietigd 
werden door een arrest van de Raad van State.

De behandeling van twee dossiers (1N + 1F) werd door de Raad uitgesteld naar de 
eerste zitting van 2011. Een verweerschrift dat pas in december werd ingediend, zal op 
deze zelfde zitting behandeld worden. Eén Nederlandstalig dossier werd onontvankelijk 
verklaard en twee beslissingen (1N + 1F) moesten geannuleerd worden. Ten slotte werd 
één dossier (N) ter sprake gebracht maar niet behandeld, gezien het betwiste advies 
ondertussen werd ingetrokken.

De Raad van Beroep heeft de eindvermeldingen en/of tussenvermeldingen in zeven te 
gronde behandelde dossiers (4N + 3F) bevestigd. In twee dossiers (1N + 1F) werd de 
eindvermelding gewijzigd.

4.1.3 Besluit

Tien jaar na de politiehervorming is er nog steeds geen correcte uitvoering en toepassing 
van het evaluatiesysteem van het politiepersoneel. Nog steeds wordt het bij overgang 
voorziene adviesformulier gebruikt en blijkt een groot deel van het politiepersoneel nog 
niet geëvalueerd te zijn. Als gevolg van deze vaststelling werd op voorstel van de Raad 
van Beroep en na overleg met de Minister een onderzoek uitgevoerd door de AIG 
m.b.t. de toepassing van de evaluatie van het politiepersoneel (zie verder onder punt 
4.7).

Advies Nieuw Totaal

Lokaal N 5 1 6

Lokaal F 2 2 4

Federaal N 1 1 2

Federaal F 1 1 2

Totaal 9 5 14
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4.2 De Paritaire Commissie

De Paritaire Commissie is tweemaal samengekomen, namelijk op 27 april en op 19 ok-
tober 2010. Tijdens deze zittingen werden in totaal elf dossiers (6N + 5F) behandeld. 
Eén dossier N nog daterende van 2002 werd behandeld in beide zittingen, maar door 
het nog steeds ontbreken van bepaalde fundamentele stukken, kon de commissie geen 
advies uitbrengen.
Na nauwkeurig onderzoek van elk dossier en in bepaalde gevallen na verhoor van de 
kandidaat – al dan niet bijgestaan door een verdediger – heeft de commissie achtmaal 
een gunstig advies overgemaakt aan de Minister.

Eén advies F en één advies N betrof een voorstel tot het opleggen aan de kandidaten 
van een beperkte territoriale inzetbaarheid bij hun inlijving.

Uitgebrachte adviezen

* Het totaal van de negatieve en gunstige adviezen is niet gelijk aan het totaal van de 
uitgebrachte adviezen, gezien er nog steeds één dossier in behandeling is.

4.3 Tuchtrecht

Indien de hogere tuchtoverheid aan een personeelslid van een politiedienst een zware 
tuchtstraf voorstelt, kan deze een verzoek tot heroverweging bij de Tuchtraad instellen. 
Telkens de Tuchtraad zitting houdt in het raam van dergelijk verzoek tot heroverweging 
wordt de Inspecteur-generaal of zijn afgevaardigde in de hoedanigheid van deskundige 
verplicht gehoord.

Het uitvoeren van voorafgaande onderzoeken en de analyse van de geschillen betref-
fende de gepresteerde uren in het kader van een syndicale verdediging maken ook deel 
uit van de opdrachten van de Algemene inspectie.

4.3.1 Verzoeken tot heroverweging

Op de zittingen van de Tuchtraad wordt de Inspecteur-generaal a.i. als deskundige ver-
tegenwoordigd door een lid van de Directie Statuten. Ieder tuchtdossier wordt grondig 
geanalyseerd waarbij een gemotiveerd advies wordt opgesteld. Hierbij wordt telkens in 
een eerste fase de wettelijkheid van de gevolgde procedure nagegaan. 

Dossiers “N” Dossiers “F” Totaal

Ingediende verzoekschriften 8 3 11

Uitgebrachte adviezen 6 5 11

Gunstig advies 4 4 8*

Negatief advies 1 1 2*



30 ■   Jaarverslag 2010  ■  AIG

In een tweede fase wordt een analyse ten gronde gedaan van de ten laste gelegde fei-
ten waarbij tot slot nagegaan wordt of de voorgestelde tuchtstraf in verhouding staat tot 
de ernst van de feiten die aan betrokkene kunnen ten laste gelegd worden. Het spreekt 
voor zich dat tijdens de debatten de visie van de Algemene Inspectie kan evolueren op 
grond van nieuwe gegevens en elementen naar voren gebracht door de partijen. Boven-
dien is het niet uitzonderlijk dat de Tuchtraad aan de Algemene Inspectie vraagt om een 
bijkomend advies te geven betreffende de procedure of inhoud van het dossier.

Behandelde dossiers

Zevenenzestig dossiers werden het voorbije jaar afgesloten (35F, 32N). Hiervoor waren 
141 zittingen nodig. De Algemene Inspectie gaf 85 defi nitieve adviezen, waarvan 48 
Franstalige en 37 Nederlandstalige.

In 2010 werden in totaal 64 nieuwe dossiers geregistreerd, waarvan 32 Franstalige 
en 32 Nederlandstalige. 25% van deze dossiers waren afkomstig van de Federale 
Politie en 75% van de Lokale Politie. Gezien deze cijfers enkel betrekking hebben op de 
dossiers die in heroverweging werden genomen, moet men om een exacte analyse van 
de tuchtpolitiek binnen de politiediensten te kunnen maken, zich beter refereren naar het 
jaarverslag van de Tuchtraad.

 

Verdeling van de dossiers volgens de graad van het personeelslid

4.3.2 Aanvragen tot het voeren van een voorafgaand onderzoek.

De Tuchtraad of een tuchtoverheid kan op basis van artikel 27 van de Tuchtwet aan de 
Algemene Inspectie een verzoek richten tot het voeren of het vervolledigen van een voor-
afgaand onderzoek. Dit kan enkel indien de Tuchtraad of de tuchtoverheid van oordeel 
is dat er ernstige redenen zijn om het voorafgaand onderzoek niet toe te vertrouwen 
aan de hiërarchische overheid. Wanneer dergelijk verzoek gericht wordt aan de AIG is 
het de taak van IGST te onderzoeken of de aanvraag gerechtvaardigd is. In geval van 
positief antwoord, wordt door de Inspecteur-generaal de opdracht toevertrouwd aan de 
Directie van de Individuele Onderzoeken (IGEO).

Vier dergelijke verzoeken, uitgaande van de lokale tuchtoverheden, werden aan de 
Inspecteur-generaal a.i. voorgelegd. Door het ontbreken van ernstige redenen werden 
de vier verzoeken geweigerd. Tegen deze weigeringen werd er slechts één beroep 
ingesteld bij Mevrouw de Minister van Binnenlandse Zaken. In dit dossier en na analyse 
ervan, besliste de Minister in haar hoedanigheid van hogere tuchtoverheid, dat het in dit 
precies geval onmogelijk was om nog over te gaan tot de betekening van een inleidend 
verslag.

2010 Calog AGP INP HINP CP HCPP Totaal

Dossiers F 1 0 24 8 2 0 35

Dossiers N 0 1 18 8 3 2 32

Totaal 1 1 42 16 5 2 67



Jaarverslag 2010 ■  AIG  ■  31

4.3.3 Aandachtspunten op het gebied van de tuchtprocedure.

De toepassing van het tuchtrecht binnen de politiediensten is niet steeds vanzelfsprekend. 
Het vereist uiterste nauwkeurigheid, kennis, investering in tijd en een regelmatige bijscho-
ling. Deze verplichtingen mogen echter geen voorwendsel zijn om van het tuchtrecht 
geen gebruik te maken. In bepaalde omstandigheden, wanneer andere middelen van 
beheer, begeleiding of coaching falen, is de toepassing ervan een vereiste.

In dit verband zijn enkele aandachtspunten het vermelden waard:

Ten eerste het feit dat een aantal procedures zonder resultaat blijven omdat de opgeleg-
de termijnen niet gerespecteerd werden. Hier kan enkel aan verholpen worden door het 
zeer strikt uitvoeren van de opgelegde procedureregels en termijnen. Deze zijn immers 
gekend en vaststaand. Tevens moet aandacht geschonken worden aan het correct bete-
kenen van de beslissing teneinde te voorkomen dat de wet het opleggen van een sanctie 
verbiedt. Deze betekening moet gebeuren ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs 
ofwel bij een ter post aangetekende brief. De bewijslast hiervan ligt bij de tuchtoverheid 
die dit moet aantonen door toevoeging van deze stukken aan het dossier.

Ten tweede dient er bijzondere aandacht te worden geschonken aan een exacte kwa-
lifi catie van het tuchtvergrijp. Het volstaat niet om enkel een gedetailleerde uiteenzetting 
te geven van de feiten met verwijzing naar de plichten of de interne regels. De overheid 
moet tevens, op basis van artikel 3 van de tuchtwet, duidelijk aangeven waaruit m.b.t. 
het vastgestelde gedrag de niet-naleving van de professionele plichten en/of de aan-
tasting van de waardigheid van het ambt precies bestaat. Deze belangrijke stap in het 
opstellen van het dossier is primordiaal zowel voor de overheid die duidelijk aanwijst 
wat de aanleiding was tot het opstarten van de procedure als voor het personeelslid dat 
zo duidelijk weet welke feiten hem ten laste worden gelegd. Het is trouwens enkel op 
deze basis dat de rechten van de verdediging ten volle uitgeoefend kunnen worden.

Ten derde moeten wij wijzen op enkele recente arresten van de Raad van State met 
betrekking tot de toepassing van het principe van de redelijke termijn5 die niet zonder 
gevolg zijn voor wat betreft de wijze waarop de overheid het dossier dient te beheren. 
Op straffe van vernietiging van haar beslissing moet de overheid duidelijk aantonen 
dat zij met haar eigen middelen de tuchtprocedure niet gelijktijdig met de gerechtelijke 
procedure heeft kunnen verder zetten. Dit geldt zowel voor wat betreft de eerste termijn 
van zes maanden zoals voorzien in artikel 56 alinea 1 als voor wat betreft het toepas-
sen van de uitzonderingsregel zoals voorzien in hetzelfde artikel 56 alinea 2 van de 
tuchtwet6.

Ten vierde, als wijze van besluit, is het nuttig eraan te herinneren dat sinds het arrest 
BRONCKART7 de houding van de vooronderzoeker aan een kritisch onderzoek moet 
onderworpen worden. In ieder geval moet deze vermijden dat hem subjectieve voorin-
genomenheid kan verweten worden. De onderzoeker onthoudt zich in die zin van elke 
persoonlijke appreciatie met betrekking tot de feiten. Ook is een uitbreiding op eigen 
initiatief van zijn mandaat niet toegelaten en onderzoekt hij enkel ten laste.

5  Zie de Arresten in 2010 RvSt nr 199.659 en 209.039
6 RvSt 20 mei 2010, Bleu nr 204.177
7 RvSt 11 juni 2007, Bronckart nr 172.121, zie ook hieromtrent RvSt 30 mar 2010, nr 44418/07, 

zaak Poncelet c/België
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4.3.4 Aanrekening uren voor tuchtverdediging.

Artikel 11 van het KB van 26 november 2001 tot uitvoering van de Tuchtwet laat toe 
aan het personeelslid en/of de tuchtverdediger om de gepresteerde uren in het kader 
van een tuchtprocedure, mits in achtneming van bepaalde voorwaarden, voor hun 
werkelijke duur als dienstprestaties in rekening te brengen. In het geval van betwisting, 
beslist de Inspecteur-generaal of zijn afgevaardigde, na overleg met de betrokken par-
tijen, over de uren die aangerekend mogen worden.

Eén betwisting werd in de loop van 2010 aan de Inspecteur-generaal a.i. voorge-
legd. Daar de aanvrager nog steeds geen gevolg gaf aan de door IGST gevraagde 
informatie, kon er nog geen beslissing in dit dossier genomen worden. Bij gebrek aan 
objectieve informatie vanwege de betrokken verweerder, kan de Inspecteur-generaal a.i. 
onmogelijk een standpunt innemen.

4.4 De Algemene Inspectie en deontologie

De wet van 15 mei 2007 (BS 15.06.2007) op de Algemene Inspectie bepaalt in 
hoofdstuk IV haar opdrachten. In het bijzonder beschrijft artikel 5, alinea 4, dat de AIG 
deelneemt aan de defi niëring, het naleven en de actualisering van de politionele deonto-
logie. Deze opdracht werd bevestigd via het Ministerieel Besluit van 12 augustus 2008 
in het raam van de activiteiten van de Deontologische Commissie voor de politiediensten. 
De Minister duidde de AIG aan als permanent expert indien binnen de Deontologische 
Commissie zuivere deontologische kwesties werden behandeld.

In de loop van 2010 is de Deontologische Commissie driemaal samengekomen, met 
name op 22 februari, 7 oktober en 23 november. De processen-verbaal bevatten hoofd-
zakelijk agendapunten die betrekking hebben op het functioneren van de commissie. 
Wat de feitelijke werking betreft kunnen we twee fi ches vermelden. Het betreft enerzijds 
de “Fiche van philosofi sche en religieuse symbolen” en anderzijds de “Adviesfi che van 
politieke tekens en symbolen”. Deze adviesfi ches werden tijdens het lopende jaar niet 
goedgekeurd en aldus mogen we besluiten dat geen enkel advies met betrekking tot de 
specifi eke problemen of punten van de Code, werd uitgebracht.
Net zoals in 2009 was de commissie de mening toegedaan dat, in dit stadium van haar 
werkzaamheden, het niet nodig was om een beroep te doen op de expertise van de 
Algemene Inspectie. Niettemin worden de documentatie alsook de processen-verbaal hen 
toegezonden.

De reeds in 2009 opgesomde thema’s blijven voor problemen zorgen en dit jaar mogen 
we aan deze lijst nog volgende thema’s toevoegen: vriendschappelijke en intieme relaties 
tussen het politiepersoneel en het misdaadmilieu; het beoefenen van kansspelen in België, 
buitenland, ter plaatse of op afstand (de kansspelen kaderen in de toename van de 
problematiek, in de ruimste zin, van het beheer van de risico’s verbonden aan de verschil-
lende vormen van verslaving). Dit laatste thema roept meer en meer vragen op gezien de 
populariteit van pokertornooien, al dan niet in lijn, en aan de profi lering van speelzalen 
in Europa. Hier ook zijn de professionele onafhankelijkheid en de integriteit van de leden 
van de politiediensten de kern van het debat en vormen zij de inzet hierbij.
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De Algemene Inspectie neemt deel aan de defi niëring en aan de toepassing van de 
deontologische code en dit door middel van concrete acties gedurende het hele jaar. Als 
expert voor de Tuchtraad integreert ze bijvoorbeeld deontologische eigenschappen in 
haar adviezen. Ze geeft ook zeer regelmatig antwoorden op vragen die gesteld worden 
door terreinmedewerkers. Dit toont eveneens aan dat er enerzijds daadwerkelijk een wil 
aanwezig is om te handelen naar de geest van de code en dat er anderzijds een be-
hoefte bestaat aan verduidelijking, omschrijving en precisering van bepaalde concepten. 

Een andere manier om de politiële deontologie te verspreiden is de bijdrage van som-
mige leden van de Algemene Inspectie aan de politieopleiding binnen de diverse scholen 
als occasionele of als regelmatige lesgever. Deze manier van meedelen van de politiële 
waarden is een verrijking voor beide partijen bij het soms geanimeerd uitwisselen van 
praktijkervaring met de theoretische benadering van de deontologische code. Het is 
slechts bij dergelijke uitwisselingen dat men daadwerkelijk kan spreken van een toege-
paste deontologie. (Zie ook punt 2.2.1. van huidig verslag, m.b.t. een eerste synthesever-
slag opgesteld door IGIN inzake de evolutie van de toestand i.v.m. de deontologie)

4.5 Evaluatie mandaathouders

4.5.1 De verschillende soorten evaluaties

De Inspecteur-generaal zetelt in diverse evaluatiecommissies.
Afhankelijk van de aard van het mandaat is de Inspecteur-generaal voorzitter dan wel bijzit-
ter. De Inspecteur-generaal is ambtshalve voorzitter van de evaluatiecommissies voor het 
mandaat van Bestuurlijke directeur-coördinator (DirCo) en voor het mandaat van Gerechtelijk 
directeur (DirJud). In de evaluatiecommissies voor het mandaat van de korpschefs van de 
lokale politie, van Directeur-generaal van de federale politie, van Directeur van een directie 
van de federale politie en van Ajunct-inspecteur-generaal van de AIG zetelt de Inspecteur-
generaal als bijzitter.
Er kunnen drie soorten evaluaties onderscheiden worden op basis van de fi naliteit.

A.  De evaluatie op verzoek van de mandaathouder, die om de hernieuwing van zijn 
mandaat verzoekt (de “eindevaluatie”)

De evaluatie ‘en régime’ van het mandaat bestaat doorgaans uit de evaluatie die op 
verzoek van de mandaathouder geschiedt met het oog op de hernieuwing van zijn 
mandaat. Het mandaat geldt immers voor vijf jaar en kan onbeperkt hernieuwd worden. 
Het grootste deel van mandaathouders beëindigt zijn tweede mandaattermijn in de loop 
van 2011. Aangezien de mandaathouder ten vroegste tien en ten laatste acht maan-
den voor het verstrijken van de termijn van het mandaat om de hernieuwing van zijn 
mandaat moet verzoeken, vroegen de eerstbenoemde mandatarissen tijdens de laatste 
maanden van 2010 reeds om de hernieuwing van hun mandaat. Een aantal onder hen 
kon door de evaluatiecommissie nog vóór het jaareinde geëvalueerd worden.

Aantal “eindevaluaties” waaraan de Inspecteur-generaal a.i. in 2010 deelnam:

Aard mandaat Aantal

Bestuurlijke directeur-coördinator (CSD) 5 N + 7F = 12

Gerechtelijk directeur (FGP) 6 N + 9 F = 15

Directeur Federale politie 5 N + 7 F = 12

Korpschef Lokale politie 4 N + 1 F = 5
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B.  De evaluatie in het kader van een eventuele voortijdige beëindiging van het mandaat 
(de “punctuele evaluatie”)

Wanneer een overheid, die daartoe door de Koning is aangewezen8, tijdens de duur 
van het mandaat om een evaluatie van een mandaathouder verzoekt voor zover een 
gegeven dit noodzaakt, zal de mandaathouder geëvalueerd worden en kan er voor-
tijdig een einde aan zijn mandaat gemaakt worden.9 Deze evaluatie kan omschreven 
worden als een “punctuele” evaluatie.
In 2010 werd gestart met een “punctuele” evaluatie van een mandaathouder op 
verzoek van een overheid. Deze zal afgesloten worden begin 2011.

C.   De “specifi eke tussentijdse evaluatie” van de commissaris-mandaathouder met het 
oog op zijn bevordering tot hoofdcommissaris van politie

Op basis van artikel 135ter van de Exodus kan een commissaris of commissaris eerste 
klasse, die een mandaat uitoefent, na het derde jaar van zijn mandaat, bevorderd 
worden in de graad van hoofdcommissaris, voor zover hij/zij een evaluatie met de 
vermelding “goed” heeft gekregen. 
In deze context werden enkel 2 Nederlandstalige korpschefs van de lokale politie in 
2010 geëvalueerd. 

4.5.2 Overzicht van de uitgevoerde evaluaties in 2010

4.5.3 Het belang van de opdrachtbrief

De opdrachtbrief is een belangrijk element in het raam van de evaluaties van de mandataris, 
precies omdat de evaluatie afweegt hoe de mandataris heeft gefunctioneerd en in welke mate 
hij de met de hem ter beschikking gestelde middelen de vooropgezette doelstellingen heeft be-
reikt. Omwille van het belang van de opdrachtbrief in het evaluatieproces dient elke mandaat-
houder een kopie van zijn opdrachtbrief aan de Inspecteur-generaal a.i. te bezorgen.11

“Eindevaluatie” “Punctuele evaluatie”
“Specifi eke 
tussentijdse 
evaluatie”

Aantal 
evaluaties10 1F + 4N 5 0F + 0N 0 0F + 2N 2

Vermelding

Goed 5 Goed - Goed 2

Voldoende - Goed 
met opmerkingen - Onvoldoende -

Onvoldoende - Onvoldoende -

8  Art. VII.III.69 RPPol
9  Art. 76ter de l’Exodus
10 F: Franstalige mandaathouders; N: Nederlandstalige mandaathouders
11 Art. VII.III.39 RPPol
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4.6 Selectie mandaathouders

4.6.1 Selectie van korpschefs van de lokale politie

Om deel te nemen aan de selectie voor een mandaatfunctie komt uitsluitend in aanmerking 
het personeelslid dat deel uitmaakt van het operationeel kader en bekleed is met de graad 
van HCP (of CP eerste klasse) of CP én houder van een directiebrevet of van dit brevet zijn 
vrijgesteld of offi cieren die op 31 maart 2001 bekleed waren met de graad van CP bij de 
gemeentepolitie en die ofwel korpschef waren van een korps van de gemeentepolitie in een 
gemeente van klasse 17 ofwel niet-korpschef waren in een korps van de gemeentepolitie in 
een gemeente van klasse 20.
In 2010 zijn er 13 oproepen tot kandidaatstelling voor het mandaat van korpschef van de 
lokale politie gelanceerd. In alle politiezones werd een plaatselijke selectiecommissie samen-
gesteld.
Voor 10 vacante ambten van korpschef kon de selectiecommissie haar werkzaamheden in 
2010 afronden. Doch voor slechts 9 ambten kon een gemotiveerd voorstel van de geschikte 
kandidaten aan de gemeente- of politieraad overgemaakt worden.
Eén Nederlandstalige politiezone diende een 2de maal een oproep tot kandidaatstelling te 
publiceren gezien de ongeschiktheid van de kanditaten bij de eerste selectie. Eén Franstalige 
politiezone diende in 2010 zelfs tot 6 maal toe een oproep tot kandidaatstelling te publice-
ren vooraleer er zich iemand kandidaat stelde.
De Inspecteur-generaal a.i., nam ambtshalve aan elke zitting van de plaatselijke selectiecom-
missie deel.

Overzicht van de selecties die in 2010 door de plaatselijke selectiecommissie zijn afgewerkt:

4.6.2  Selectie van andere mandaathouders (commissaris-generaal of 
directeur federale politie)

In 2010 zetelde de Inspecteur-generaal a.i. in geen enkel andere selectiecommissie dan de 
plaatselijke selectiecommissies voor korpschef van de lokale politie.

Aantal zones per 
taalstelsel12

Aantal kandidaturen Aantal 
geschikte 

kandidaten 
 

1 F 1 0 1 1 1

9 N 22 6 18 17 9

0 F/N 0 0 0 0 0

Totaal 23 6 19 18 10

Door kandidaten Door selectie-
commissie

Ingediend    Ingetrokken Behandeld  Ontvankelijk
               verklaard

12 F: Franstalige zones; N: Nederlandstalige zones; F/N: tweetalige zones
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 4.7  Onderzoek van de “Evaluatie” van 
het evaluatiesysteem

De resultaten van de op het eind 2009 gestart onderzoek zijn gekend. Deze resultaten wer-
den in juni voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en gepubliceerd op onze 
internetsite in oktober.
U vindt hierna een kort overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen getrokken 
uit dit onderzoek. Wij stellen u voor, in voorkomend geval indien u interesse betoont voor de 
gedetailleerde resultaten, om de integrale tekst van dit onderzoek te raadplegen op onze 
website: www.aigpol.be.

4.7.1  Conclusies van het onderzoek naar de stand van zaken betref-
fende de evaluatie “en regime”

■  Met ongeveer één evaluator voor 7 personeelsleden moeten we stellen dat er voldoen-
de evaluatoren ter beschikking zijn om de evaluaties uit te voeren. Uiteraard moet dit 
cijfer enigszins gerelativeerd worden. In sommige gevallen dient een evaluator slechts 
en paar medewerkers evalueren. In andere gevallen moet één en dezelfde evaluator 
tientallen personeelsleden evalueren.

■  Uit de gegeven antwoorden kan afgeleid worden dat slechts de helft van de korpsen 
en diensten van de geïntegreerde politie tijdig (vóór eind oktober 2008) de eerste 
evaluaties “en regime” heeft afgesloten. Ondertussen is er wel al een inhaalbeweging 
geweest maar deze voldoet niet. Tien jaar na de politiehervormingen zouden alle 
personeelsleden van de geïntegreerde politie een eerste maal geëvalueerd moeten zijn. 
Op basis van dit onderzoek weten we dat 83% van het personeel van de deelnemen-
de korpsen en diensten al aan een evaluatie werden onderworpen. Deze 83% maakt 
58% uit van het totale personeelsbestand van de geïntegreerde politie. Enkel van deze 
58% weten we met zekerheid dat zij al geëvalueed werden.

■  In ieder geval kan bezwaarlijk van een vlotte toepassing van het nieuwe evaluatiesys-
teem gesproken worden. De evaluatie “en regime” stuit blijkbaar op een aantal pro-
blemen qua uitvoerbaarheid. De oorsprong van deze problemen zijn echter niet steeds 
even duidelijk: een gebrek aan tijd, onvoldoende capaciteit, procedure onvoldoende 
gekend, twijfels betreffende de effi ciëntie van het systeem, …?

■  Rekening houdende met het feit dat uit het onderzoek blijkt dat de verschillende korpsen 
en diensten over voldoende evaluatoren beschikken, moet de oorzaak van bovenstaan-
de vaststellingen ergens anders gezocht worden.

■  Wat zeker blijkt uit de bevraging is de cruciale plaats van het aspect “tijd” binnen de 
toepassing van het huidige evaluatiesysteem. Het samengaan van een te omslachtige 
evaluatieprocedure die te veel tijd in beslag neemt, met een tekort aan capaciteit bin-
nen het korps of dienst, is blijkbaar een belangrijke factor voor de laattijdige uitvoering 
van de evaluatie. Daar in moeilijke budgettaire periodes een uitbreiding van de capa-
citeit niet haalbaar en niet te verantwoorden is, zal dus gezocht moeten worden naar 
een oplossing om de evaluatie minder belastend te maken.

■  Slechts een beperkt aantal respondenten twijfelt aan het nut van de evaluaties, ziet 
evalueren als verloren tijd of is gewoon gekant tegen het houden van evaluaties. Het 
principe van de evaluatie van het personeel an sich blijkt goed te zijn. De problemen 
moeten vooral gezocht worden bij de praktische uitvoering ervan.
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■  Mobiliteit, detachering, herplaatsing, bevordering en langdurige afwezigheid (ziekte, 
loopbaanonderbreking) veroorzaken problemen in het normale verloop van het evalua-
tieproces.

■  Het beperkt aantal toegekende eindvermeldigen “onvoldoende” staat in schril contrast 
met het aantal tuchtstraffen die ieder jaar worden uitgesproken. Uiteraard is de evalua-
tie niet gebonden aan tucht of omgekeerd, maar er is ook geen causaal verband tussen 
beide. Toch blijft het een opvallende vaststelling dat er jaarlijks ongeveer 200 zware 
tuchtstraffen uitgesproken worden terwijl er slechts 64 negatieve evaluaties opgesteld 
werden.

■  Het aantal eindvermeldingen “onvoldoende” is duidelik aan de lage kant. Dat minder 
dan 3 personeelsleden op 1000 onvoldoende presteren, is statistisch hoogst onwaar-
schijnlijk. Wensen evaluator en/of eindverantwoordlike onaangename reacties van 
het personeel te vermijden? Willen zij voorkomen dat (hogere) beroepsprocedures 
opgestart worden? Beperken zij zich daarom gemakshalve tot het enkel toekennen van 
de vermeldingen “goed” of “bevredigend”? In ieder geval wijst deze vaststelling erop 
dat de evaluatie niet het verloop kent die deze zou moeten kennen. Blijkbaar bestaat er 
een correlatie tussen de toegekende eindvermelding en de beklede graad, waarbij de 
eindvermelding “goed” beduidend meer werd toegekend aan de hogere graden.

■  Het verschil in percentage van de eindvermeldingen “bevredigend” en “goed” tussen 
de lokale politie en de federale politie kan wijzen op een verschillende perceptie van 
de twee evaluatiebegrippen.

■  Als voornaamste reden voor het geven van een vermelding “onvoldoende” wordt het 
“ondermaats functioneren of presteren” van het personeelslid opgegeven. Dit lijkt correct 
binnen een evaluatiesysteem. Er dient wel opgemerkt dat door een goede begeleiding 
van desbetreffende personeelsleden aan dit slecht functioneren en presteren kan verhol-
pen worden. Op het einde van de rit kan een negatieve beoordeling als gevolg van 
het ondermaats functioneren of presteren dus (gemakkelijk) vermeden worden.

4.7.2 Conclusies betreffende de opiniepeiling van de evaluatie

Vraag naar voldoende informatie voor personeel

Met betrekkingen tot de opleidingen gegeven in het kader van de evaluatie, zijn er wei-
nig problemen en/of opmerkingen. In ieder geval moet er in de toekomst voor gezorgd 
worden dat het personeel voldoende geïnformeerd wordt over de evaluatie. Dit hoeft niet 
noodzakelijk door het geven van een specifi eke opleiding maar kan ook door het geven 
van infosessies waarin het doel van de evaluatie, het waarom van het evalueren en het 
verloop van de procedure uiteengezet worden.

Aandacht naar voldoende informatie voor personeel

Wat de opleiding van de evaluatoren, evaluatieadviseurs en eindverantwoordelijken 
betreft, moet er vooral over gewaakt worden dat deze ruimer is dan enkel en alleen het 
geven van toelichting over de administratieve afhandeling.

Vergt te veel tijd en capaciteit

Hoewel er een grote eensgezindheid is over het feit dat de evaluatieprocedure te veel 
capaciteit opslorpt en te moeilijk, te complex, te omslachtig en te lang is, toch wil een 
meerderheid het verplichte karakter van plannings- en evaluatiegesprekken behouden. 



38 ■   Jaarverslag 2010  ■  AIG

Dit houdt in dat ergens anders binnen de procedure moet gezocht worden naar mogelijk-
heden om capaciteit en tijd te besparen.

Nood aan fl exibiliteit

Er is blijkbaar ook nood aan meer fl exibiliteit. Flexibiliteit wat betreft de termijnen maar 
ook wat betreft de periodiciteit van de evaluaties. Daarenboven blijkt uit de geschreven 
commentaren dat men de mogelijkheid wil hebben om sneller te reageren op problema-
tische situaties, en ook dat is een vorm van fl exibiliteit. Geen logge procedure die zeer 
strikt moet opgevolgd worden maar de mogelijkheid om binnen het evaluatiesysteem 
coachend op te treden tegenover minder goed presterende personeelsleden.

Nood aan correcte evaluator

Het aanduiden van de correcte evaluator die voldoende gemotiveerd is om de evaluaties 
op een zinvolle wijze uit te voeren, is een punt dat bijzonder veel aandacht verdient.

Belang van meerwaarde van de evaluatie

Een goede evaluatie moet een meerwaarde vormen voor de organisatie en voor het per-
soneel. Dit onderzoek heeft aan het licht gebracht dat dit binnen onze politieorganisatie 
niet onverdeeld een feit is. Er is op dit vlak nog duidelijk werk aan de winkel.

Belang van realistische en praktische benadering

De inhoud van de evaluatie moet in ieder geval meer afgestemd worden op de realiteit 
en moet minder abstract zijn

Belang van juiste vermeldingen

Een bijzonder aandachtspunt is het zoeken naar de juiste vermeldingen, de correcte 
termen om een beoordeling aan een personeelslid toe te kennen. Hieraan moeten dan 
ook de juiste gevolgen gekoppeld worden, vooral in positieve zin. Een goed presterend 
personeelslid moet gemotiveerd worden om zich verder in te zetten. Zwakkere elementen 
moeten gemotiveerd worden om beter te doen. De interpretatie van de gebruikte termen 
moet voor iedereen gelijk zijn.

Belang van juiste houding

Een wijziging in de cultuur bij de leidinggevenden is nodig om het personeel op een goe-
de manier te evalueren. Bovendien moet er voldoende tijd en energie gestoken worden 
in de minderheid van het personeel dat minder goed of slecht presteert door regelmatige 
coaching en sturing.

Raad van Beroep

Ondanks het beperkte aantal hogere beroepen wordt de beroepsprocedure voor de 
Raad van Beroep door en aantal respondenten in vraag gesteld. Neemt deze externe 
instantie haar beslissingen wel voldoende overwogen?

Belang van praktische invulling van de evaluatie

Het evaluatiesysteem moet consequenter toegepast (kunnen) worden en er moet een meer 
praktische invulling komen.
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Het functioneringsgesprek

De perceptie op het functioneringsgesprek, hoofdzakelijk door de evaluator maar ook 
door de andere actoren, is een probleem. Het negatieve beeld hieromtrent is totaal fout 
en heeft nefaste gevolgen op het verloop van de evaluatie.

Ervaring van negatieve evaluatie als straf

Het zien van de evaluatie als een sanctionerend systeem waarbinnen de negatieve evalu-
atie ervaren wordt als een straf moet verdwijnen.

4.7.3 Algemene conclusies en aanbevelingen

4.7.3.1 Algemene conclusies

Eén van de doelstellingen van de evaluatie is in het leven roepen van een gesprek met 
het oog op een beter functioneren van het personeelslid en van de organisatie. Dit 
gesprek is een dialoog tussen het personeelslid enerzijds en zijn directe chef anderzijds. 
De opiniepeiling heeft duidelijk gemaakt dat dergelijk gespreksmoment als noodzakelijk 
gezien en ervaren wordt door de verschillende partijen. Een afschaffi ng van het plan-
ningsgesprek en/of het evaluatiegesprek lijkt dus uit den boze. Wel moet hier nog de 
vraag gesteld worden naar de inhoud van de gesprekken. Er werd immers opgemerkt 
dat de inhoud van de evaluatie (en dat is wat besproken wordt in dergelijke gesprek-
ken), te weinig afgestemd is op de realiteit en te abstract is. Moet dergelijk gesprek niet 
eerder handelen over de inhoud van de job, de functie met een bespreking van duide-
lijk omschreven en haalbare doelstellingen eerder dan over de evaluatie van prestaties 
gekoppeld aan zeer ingewikkelde en complexe competentieprofi elen die door een deel 
(meerderheid?) van het personeel niet begrepen wordt?

De evaluatie zou bij het personeelslid een positief gevoel moeten opwekken, zou het 
personeel moeten motiveren, stimuleren en aanzetten tot betere prestaties. Het zou de effi -
ciëntie niet alleen van het individuele personeelslid maar ook van de politie in zijn geheel 
moeten verbeteren. Uit het onderzoek blijkt echter dat van positieve resultaten of gevolgen 
weinig of geen sprake is. Het huidige evaluatiesysteem wordt door het personeel niet er-
varen als een instrument dat aanzet tot betere prestaties. Rekening houdende met het feit 
dat dit systeem daarenboven aangegeven wordt als een tijdrovend en capaciteitsopslor-
pend systeem, kunnen we enkel stellen dat we momenteel beschikken over een evaluatie-
systeem dat onvoldoende beantwoordt aan het vooropgestelde doel.

Zowel in de opiniepeiling als in de geschreven commentaren is de vraag naar “een be-
loning” voor wie uitermate zijn best doet erg groot. Het lijkt echter niet aangewezen om 
opnieuw en nog maar eens een bijkomende premie hiervoor in het leven te roepen. Het 
gevaar is immers groot dat men een (te) grote groep ontevredenen gaat creëren omdat 
zij de mening toegedaan zijn dat zij evenveel recht hebben op dergelijke premie. Dit 
geldt evenzeer voor het invoeren van een systeem waarbij een zeer gunstige beoordeling 
een snellere doorstroming in de baremische loopbaan tot gevolg zou hebben. Het hele 
evaluatiesysteem zou dan nog meer in vraag kunnen gesteld worden. Het feit dat er pro-
centueel meer gunstige beoordelingen zijn bij de personeelsleden van een hoger niveau 
of kader, zou in deze context bijkomende negatieve reacties bij het personeel kunnen 
genereren. Gezocht moet worden naar goede alternatieven. Het vinden van een gepaste 
vorm van “beloning” zal dus de nodige inventiviteit vereisen.
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Om tot een effi ciënte toepassing van het evaluatiesysteem te komen, zullen een reeks 
aanpassingen aan de huidige procedure moeten doorgevoerd worden. Het is duidelijk 
dat het momenteel gebruikte model te veel tijd en capaciteit vergt binnen een omgeving 
waar er al een uitgesproken gebrek is aan tijd en capaciteit. De procedure moet eenvou-
diger en inhoudelijk meer gericht zijn op de dagelijkse praktijk. De doelstellingen moeten 
realistisch en begrijpbaar zijn. Het abstracte begrippenkader moet plaats maken voor de 
realiteit van het dagelijkse politiewerk.

Uit het onderzoek blijkt dat alle betrokkenen voorstander zijn van de evaluatie waar-
bij er verplichte gespreksmomenten tussen de hiërarchische chef (als evaluator) en het 
personeelslid voorzien zijn. Daarbij zijn er geen bezwaren dat er enige fl exibiliteit is met 
betrekking tot de evaluatieperiode. Iedereen moet wel aan een evaluatie onderworpen 
worden. Daar waar capaciteit en tijd beperkt is, moeten deze optimaal en op de meest 
zinvolle manier benut worden. In die zin lijkt het aangewezen bij de evaluatie rekening 
te houden met de wijze van functioneren van het betrokken personeelslid. Het is immers 
logisch dat meer aandacht geschonken wordt aan een nieuw, jong en onervaren per-
soneelslid dan aan een personeelslid dat al meerdere jaren vertrouwd is met zijn functie 
waarvoor hij al ettelijke positieve evaluaties ontving.

Een aantal statutaire voorzieningen en regels veroorzaken problemen voor de correcte 
en vlotte uitvoering van de evaluatie. Het betreft o.a. de mobiliteit, de detachering, 
de loopbaanonderbreking en langdurige afwezigheden om diverse redenen. Voor de 
leidinggevende is het blijkbaar niet steeds even duidelijk hoe de evaluatieprocedure in 
deze gevallen kan of moet afgewerkt worden. Een oplossing die eenvoudig, logisch en 
effi ciënt is, moet uitgewerkt worden en in duidelijke richtlijnen opgenomen worden.

4.7.3.2 Aanbevelingen

De signalen vanuit het personeel via dit onderzoek kunnen en mogen niet genegeerd 
worden. De resultaten met de daaraan gekoppelde conclusies zijn daarom omgezet in 
een reeks aanbevelingen. Deze kunnen dienen als grondslag voor de hervorming van de 
evaluatie.

■ Informatiesessies voor het personeel

Ten behoeve van de personeelsleden moeten informatiesessies georganiseerd worden 
waarin het evaluatiesysteem toegelicht wordt. Er moet een antwoord gegeven worden op 
de evidente vragen: Waarom evalueren? Wat is het doel van de evaluatie? Hoe verloopt 
de evaluatie? Wat kan en wat kan niet? Wat moet? Wat zijn de rechten van een perso-
neelslid? Welke zijn de beroepsmogelijkheden?

■ Een documentatiebrochure

Het is aangewezen dat het personeel een brochure ter beschikking krijgt met alle nuttige 
informatie over het evaluatiegebeuren.

■ Een praktische opleiding van de evaluatieverantwoordelijken

Binnen de opleiding van de evaluatoren, evaluatieadviseurs en eindverantwoordelijken 
moet aandacht besteed worden aan de evaluatie in de praktijk, aan de praktische invul-
ling van de evaluatie. Hoe evalueer je iemand daadwerkelijk? Hoe moet je een plan-
nings-, een functionerings- of een evaluatiegesprek voeren?
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■ Een herdefi niëring en herwaardering van het functioneringsgesprek

Uit de opiniepeiling is duidelijk gebleken dat er een verregaande eensgezindheid is bij 
alle actoren binnen het evaluatieproces over het behouden van planningsgesprekken en 
evaluatiegesprekken. Deze vorm van contact tussen het personeelslid en zijn hiërarchische 
meerdere/evaluator moet in een aangepast of nieuw evaluatiesysteem zeker behouden 
blijven, zelfs versterkt worden. Ook het “functioneringsgesprek” is belangrijk binnen de 
evaluatieprocedure. Wel is het hierbij nodig dat de negatieve connotatie verbonden 
aan het begrip weggewerkt kan worden. Dit wordt mogelijk door het gebruiken van een 
nieuwe term maar tevens moeten inhoudelijk ook de nodige aanpassingen gebeuren. 
Dergelijk gesprek moet niet enkel plaatsvinden met die medewerkers die minder goed tot 
slecht presteren, maar ook met medewerkers die goed prestereren. Een functioneringsge-
sprek biedt aan het personeelslid de mogelijkheid om zijn moeilijkheden, zijn wensen, 
zijn kansen om beter te functioneren kenbaar te maken.

■ Terbeschikkingstelling van nodige evaluatietools

Het zou nuttig zijn indien de nodige tools en procesbeschrijving centraal uitgewerkt wor-
den en ter beschikking gesteld worden (o.a. via de opleidingen) zowel van de korpsen 
van de lokale politie als van de diensten van de federale politie. Hierdoor zal de evalu-
atie een effectieve en effi ciënte managementstool worden binnen onze geïntegreerde 
politie.

■ Gebruik van eenduidige termen en vermeldingen

De vermeldingen moeten herzien worden. In ieder geval moet de term “bevredigend” 
verdwijnen. De gebruikte termen moeten duidelijk zijn voor iedereen en geen ruimte laten 
voor interpretatie: goed is goed en slecht is slecht. Daarenboven moeten ze een correcte 
weerspiegeling zijn van de mate van functioneren en presteren van het geëvalueerde 
pesoneelslid. Meer differentiatie kan hierbij aangewezen zijn.

■ Koppeling aan positieve gevolgen

Aan de evaluatie moeten gevolgen verbonden zijn. Deze moeten in de eerste plaats 
positief zijn. Personeelsleden die goed presteren moeten dit weten en dit moet positieve 
gevolgen hebben voor hen. Hierbij moet gezocht worden naar andere oplossingen dan 
eenvoudigweg toekennen van weer een nieuwe premie of een verhoging van de wedde. 
Er zijn voldoende alternatieven in de vorm van verbeterde carièremogelijkheden zoals 
voorrang bij mobiliteit, meer of betere kansen op bevordering, voorrang in het kader van 
de keuze van de functie, …

■ Mogelijkheid tot fl exibele toepassing en ondersteuning

Het heeft weinig zin negatieve gevolgen te verbinden aan de evaluatie. De evaluatie 
mag geen alternatief worden voor de tuchtprocedure. Personeelsleden die onvoldoende 
functioneren of presteren moeten in het kader van de evaluatie gecoacht worden. Een 
intense begeleiding moet precies vermijden dat in dergelijke gevallen een beroep moet 
gedaan worden op de tuchtprocedure. Hiertoe is het noodzakelijk dat men tijdig kan in-
grijpen. De nodige fl exibiliteit moet daarom in het evaluatiesysteem ingebouwd zijn. Het 
moet mogelijk worden om onmiddellijk in te spelen op de tekortkomingen van sommige 
personeelsleden. De nodige tijd en energie moet kunnen gestopt worden in het begelei-
den en coachen van die personeelsleden die daar het meeste nood aan hebben.

Binnen een meer fl exibel evaluatiesysteem moet het ook mogeljk worden nieuwe perso-
neelsleden van dichtbij te volgen en te coachen.
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■ Belang van de juiste evaluator

De keuze van de evaluatoren is zeer belangrijk indien men succesvol wil evalueren. 
Naast het loutere feit dat evaluatoren aan de wettelijke vereisten moeten voldoen, moeten 
het bovendien mensen zijn die met kennis van zaken kunnen oordelen over het betrok-
ken personeelslid. Zij moeten communicatief zeer vaardig zijn. Zij moeten overtuigd zijn 
van het nut en de noodzaak van de evaluatie. De personeelsleden moeten betrokkene 
aanvaarden als evaluator.

■ Nood aan positieve benadering van de evaluatie

We moeten streven naar een cultuuromslag waarbij de evaluatie niet (langer) gezien 
wordt als een sanctionerend middel maar wel als een systeem voor het positief en cor-
rigerend coachen van het personeel.

■ Eenvoudige en duidelijke evaluatieprocedure

De procedure moet eenvoudig en duidelijk zijn. De administratieve beslommeringen moe-
ten minimaal zijn. Evaluaties moeten snel kunnen uitgevoerd worden zonder op het vlak 
van capaciteit te belastend te zijn.

In geval van langdurige afwezigheid van een personeelslid moet de evaluatieperiode op-
geschort worden. Men kan slechts iemand evalueren die effectief zijn functie uitoefende.

De evaluatieprocedure moet minder lang, minder moeilijk, minder complex en minder 
omslachtig zijn. Ze moet realiseerbaar zijn binnen haalbare termijnen. De inhoud van de 
evaluatie moet afgestemd zijn op de realiteit en moet minder (mag niet) abstract zijn.

■ Focus op concrete functie van de geëvalueerde

Inhoudelijk moet de evaluatie gericht zijn op de goede uitoefening van de functie. Geen 
abstracte omschrijvingen van competenties maar duidelijke verwijzingen naar de kernop-
drachten van het betrokken personeelslid. Het moet voor het personeelslid duidelijk zijn 
wat van hem wordt verwacht.

De evaluatie zou in essentie betrekking moeten hebben op de uitoefening van één welbe-
paalde functie. Het lijkt in die zin logisch om een nieuwe evaluatieperiode te laten starten 
op het ogenblik dat een personeelslid mobilitieit maakt, bevordert, gedetacheerd of 
herplaatst wordt. Hierdoor zou trouwens een zekere spreiding van de evaluaties in de tijd 
ontstaan. Dit zou een plotse en tijdelijke administratieve overlast als gevolg van samenval-
lende evaluaties vermijden.

■ Beroepsprocedure: prioriteit van wijze van functioneren op procedureregels

Er moet nagedacht worden over de beroepsprocedure. De beroepsinstanties moeten 
kunnen oordelen op een ‘feitelijke’ basis. In ieder geval moet vermeden worden dat 
beoordelingen gewijzigd worden louter op basis van procedurefouten. Het kan niet dat 
een personeelslid dat ondermaats of ronduit slecht functioneert of presteert omwille van 
verkeerd toegepaste procedureregels het etiket “voorbeeldig en zeer goed functione-
rend personeelslid” krijgt. Daarom moeten de procedureregels duidelijk en gemakkelijk 
toepasbaar zijn. De procedure moet coherent zijn met de algemene regels van behoorlijk 
bestuur zodat procedurefouten maximaal vermeden worden.
Beroepsprocedures zijn nodig en nuttig maar dan moeten deze wel ook hetzelfde doel 
als de evaluatie nastreven: het verbeteren en optimaliseren van het functioneren zowel 
van de individuele politieambtenaar als van het politieapparaat in zijn geheel.



Jaarverslag 2010 ■  AIG  ■  43

5 - De gedeconcentreerde posten

Elk jaar versturen de gedeconcentreerde posten een activiteitenverslag naar de Inspec-
teur-generaal.

Dit verslag handelt zowel over hun eigen activiteiten, zoals contacten en gesprekken met 
de lokale politie, als over de activiteiten met betrekking tot specifi eke opdrachten van de 
directies van de AIG. 

Deze specifi eke activiteiten omvatten ondermeer:

- de uitvoering van de administratieve of gerechtelijke onderzoeken volgend op klachten 
of aangiften;

- de deelname aan inspectieopdrachten of audits die gecoördineerd worden door de 
Directie Audit en Inspectie.

Via deze weg leveren de gedeconcentreerde posten een belangrijke steun aan de direc-
ties van de AIG. 

Hieronder vermelden wij voor elke post de belangrijkste activiteiten in 2010. 

5.1. Antwerpen

De nieuwe directeur van de gedeconcentreerde post Antwerpen trad in functie op 01-
04-2010.

Zoals de voorgaande jaren hadden de geleverde inspanningen vooral betrekking op de 
bevoegdheden van IGEO (directie individuele onderzoeken) met een aandeel van 66%, 
wat een verhoging betekent van 8% ten opzichte van 2009.

In 2010 werden 108 nieuwe dossiers geopend, waarvan 67 van gerechtelijke aard en 
41 van administratieve aard. 

Het merendeel van de klachten van gerechtelijke aard gingen over gebruik van onnodig 
geweld, schendingen van het beroepsgeheim, valsheid in geschrifte en verduistering van 
goederen. Sommige hadden eveneens betrekking op inbreuken die gepleegd werden 
binnen het domein van het privé-leven (intrafamiliaal geweld).

280 processen-verbaal werden opgemaakt, waarvan 10 aanvankelijk. 

Wat de onderzoeken betreft van administratieve aard, hebben die, zoals het voorgaan-
de jaar, problemen aangetoond op vlak van gedrag, houding en communicatie.

6% van de capaciteit werd gewijd aan de activiteiten van IGIN (Directie Audit en 
Inspectie), wat een belangrijke daling betekent van 17% ten opzichte van 2009. Ze 
bestonden voornamelijk uit een steun aan de auditcel en uit herbezoeken in het kader 
van de uitvoering van de triptiek van de gerechtelijke identifi catie (foto’s, afdrukken en 
individuele beschrijving). 
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Uitgaande van het beginsel dat de optimalisering van de werking van de politiediensten 
gebeurt dankzij de kennis van verschillende problemen waarmee zij geconfronteerd 
worden, werd een bijzondere inspanning geleverd om het aantal contacten met de 
korpschef (4% van de tijdsbesteding) voelbaar te doen stijgen en deze inspanning zal 
aangehouden worden in 2011. 

5.2. Gent

De post had een groot gebrek aan personeel in 2010: hij werd immers herleid tot 
2 personen, met name de directeur en een lid. 

De activiteiten situeerden zich vooral binnen de bevoegdheden van IGEO (directie indi-
viduele onderzoeken). 

De realiteit toont aan dat de stijging van de arbeidslast die verbonden is aan de gerech-
telijke dossiers niet enkel te wijten is aan de toename maar eveneens aan hun complexi-
teit.

In totaal werden 247 processen-verbaal opgesteld waarvan 2 aanvankelijk.

Als gevolg van de taken die aanvankelijk opgelegd werden door de procureurs des 
Konings of de onderzoeksrechters, werden 17 aanvullende of navolgende kantschriften 
behandeld. 

Tijdens de uitvoering van de administratieve dossiers, werden 14 verslagen opgesteld. 

In het kader van de activiteiten van IGIN (directie Audit en Inspectie), heeft de post actief 
deelgenomen aan de terreinfase van de audit van de PZ Schelde-Leie.

Meerdere politiediensten werden bezocht, al dan niet naar aanleiding van andere 
taken. 

De contacten die gelegd werden met verscheidene parketmagistraten bevestigen hun 
tevredenheid, wat het geleverde werk betreft, over de leden van de post Gent. 

5.3. Luik

Zoals de voorgaande jaren, waren de inspanningen heel groot op het gebied van indi-
viduele onderzoeken (IGEO) want 80% van de activiteiten werden daaraan gewijd. De 
rest wordt gepresteerd ten behoeve van IGIN (directie Audit en Inspectie). 

Wat de individuele onderzoeken betreft, werden 153 nieuwe dossiers geregistreerd 
(waaronder 4 van administratieve aard); dit is een stijging van 6% tegenover het jaar 
2009. 192 dossiers werden afgesloten. Dat alles vertaalt zich trouwens door de op-
maak van 755 processen-verbaal, waarvan 75 aanvankelijk. 

75% van de dossiers betreffen de zones van het gerechtelijke arrondissement van Luik en 
de meeste capaciteit ging logischerwijs voornamelijk uit naar de PZ Liège. 
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10% van de dossiers hebben betrekking op de federale politie. 

De activiteiten van buiten de provincie Luik op vlak van individuele onderzoeken blijft 
wat dat betreft bijkomstig: dit is waarschijnlijk te wijten aan de geografi sche afstand 
tussen de magistraten van de provincies Namen en Luxemburg en de Dienst Enquêtes. 

De klachten hebben vooral betrekking op slagen en verwondingen (23,5%). Machtsmis-
bruik en daden van willekeur, pesterijen en dreigementen, schendingen van het beroeps-
geheim en onrechtmatig raadplegen van gegevensbanken nemen de tweede plaats in 
met 15% voor elk van hen. 

Hoewel ze zich maar op de derde plaats bevinden valt het op dat valsheid in geschrifte 
en oplichtingen, diefstallen en zedenfeiten elk 10% van de dossiers uitmaken. 

Wat de opdrachten ten voordele van IGIN betreft, werden sommige politiezones herbe-
zocht die onvoldoende resultaat hadden in het kader van de uitvoering van de triptiek 
van de gerechtelijke identifi catie.

De post van Luik heeft eveneens een twintigtal mandaathouders (her)bezocht, meer 
bepaald van de federale politie. 

Tot slot moet de grote investering gemeld worden die gemaakt werd in de gerechtelijke 
en managementopleiding van het personeel van de post in 2010.

5.4. Bergen

Op 1 februari 2010, werd het nieuwe diensthoofd van de gedeconcentreerde post 
Bergen offi cieel benoemd in zijn functie. 

Om verscheidene redenen werd de gedeconcentreerde post Bergen echter geconfron-
teerd met een capaciteitsprobleem waardoor zijn personeelsbestand herleid werd tot 
3 FTE, met gevolgen voor de uitvoering van audit- en inspectieopdrachten. 

De individuele onderzoeken nemen altijd een groot deel in van het werk (ongeveer 
70%). De aard van de onderzoeken is heel gevarieerd en bestaat uit feiten gepleegd 
door politieagenten en/of leden van CALog, zowel binnen als buiten dienst. 

Let echter wel op de toename van het aantal dossiers dat verband houdt met de onrecht-
matige raadpleging van de gegevensbanken van de politie.

In 2010 werden 342 processen-verbaal opgesteld waarvan 45 aanvankelijk. 

Geen enkele audit kon uitgevoerd worden in 2010 maar er werd een gerichte onder-
steuning verschaft door de auditeurs van de directie IGIN (directie Audit en Inspectie).

De gedeconcentreerde post Bergen heeft zoveel mogelijk contacten onderhouden met 
magistraten, mandaathouders, korpschefs en diensthoofden. 
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6 - Personeel - Begroting - Logistiek

6.1. Personeel
Net zoals in 2009 kon ook in 2010 als gevolg van de wervingsstop geen nieuw per-
soneel worden aangeworven. Het vertrek van een aantal collega’s wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd werd opgevangen door het intern verschuiven van 
bepaalde personeelsleden. 

Naast de vormingen die het personeel kon volgen in de verschillende politiescholen, werd 
ook in 2010 ruim aandacht besteed aan externe opleidingen en studiedagen. Het budget 
voor deze externe vormingen bedroeg ongeveer 12.400 euro.

Drie personeelsleden waren betrokken bij evenveel verkeersongevallen. Twee van deze 
incidenten werden erkend als arbeidswegongeval. 
Een vierde personeelslid werd het slachtoffer van een ongeval te wijten aan ijzelvorming 
op de weg.
Geen enkel ongeval leidde tot werkonbekwaamheid van een personeelslid. 
Als gevolg van een brief dd. 16 december 2010 van de directie politiebeheer van de 
FOD Binnenlandse zaken staat het vast dat de Algemene Inspectie zelf bevoegd is om te 
bepalen of een ongeval een arbeids(weg)ongeval wordt aangemerkt en of een ziekte als 
beroepsziekte kan worden aanzien. De rondzendbrief GPI 56, op dit punt verduidelijkt, 
kent nu zijn volle toepassing.

6.2. Budget
Het totale budget van de AIG bedraagt 6.764.000 euro die als volgt verdeeld is:

-  6.118.000 euro voor personeelskosten
-           503.000 euro voor werkingskosten
-  143.000 euro voor investeringskosten

6.3. Logistiek
De budgettaire beperkingen laten de AIG enkel toe het dagelijkse beheer te verzekeren.

Behalve dit laat het budget 2010 toe om:
- de aankoop van meubilair voor Brussel en de gedeconcentreerde post van Luik
- de vervanging van een voertuig
- het aanschaffen van bureelbenodigdheden
- de inrichting van een video verhoorlokaal
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7 - Diverse activiteiten

In de loop van het jaar 2010 werden de contacten met het Comité P verder gezet en 
werd een project in verband met de takenverdeling tussen Comité P en AIG voorbereid. 
Dit project behandelt de gerechtelijke politietaken waarin politiemensen betrokken zijn.

De AIG zette zijn activiteiten binnen de Federale Politieraad verder. Zij was tevens, als 
waarnemer, aanwezig ter gelegenheid van de vergaderingen van de directiecomités 
over het project “de Politie, een lerende organisatie”.
Tijdens het jaar 2010 waren we aanwezig in verschillende werkgroepen, meer bepaald 
in het kader van het opstellen van de Ministeriële richtlijn CP 3 betreffende het interne 
controlesysteem binnen de geïntegreerde Politie alsook in de werkgroep “MFO 2” met 
betrekking tot de solidariteit tussen de politiezones in verband met de versterkingen voor 
administratieve politieopdrachten.

In het kader van “Preventie’ en veiligheid op het werk” behaalde één van onze leden het 
diploma van preventieadviseur in 2008. In 2010 begon hij aan een nieuwe vorming 
teneinde de kwalifi catie te bekomen van preventieadviseur niveau 1.
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