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Geachte lezer,

Hierna vindt u het jaarverslag voor de werkingsjaren 2011-2012 van de Algemene 
Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG). 

Het jaarverslag werd grotendeels opgebouwd volgens eenzelfde stramien als de  
voorgaande jaren met dit verschil dat het – als gevolg van enkele tijdelijke  
personeelswisselingen – van toepassing is op twee werkingsjaren. 

Onze prioriteit – binnen het raam van onze wettelijke bevoegdheden – blijft ongewijzigd: 
het optimaliseren van het functioneren van de geïntegreerde politie en dit vanuit een  
perspectief van partnership en samenwerking door middel van meer transparantie en een 
betere communicatie bij de uitvoering van onze reglementaire opdrachten.

Het is enerzijds mede dankzij de inzet en de motivatie van onze medewerkers en  
anderzijds mede de steun van onze voogdijministers en de goede relaties met onze 
externe partners, dat wij ook de voorbije periode aan onze verplichtingen konden 
voldoen. 

Budgettaire discipline had ook de voorbije periode een bepaalde weerslag op  
onze activiteiten. Niettemin was er een positieve budgettaire noot, dit dankzij  
een welomschreven financiële tegemoetkoming vanuit de EU. Hierover later meer. 

Achtereenvolgens vindt de lezer een kort reglementair overzicht, met name de basis van 
ons functioneren. Vervolgens komen volgende deelaspecten aan bod:

 n De Directie Audit en Inspectie;
 n de Directie Individuele Onderzoeken;
 n de Directie Statuten;
 n de Gedeconcentreerde posten van Antwerpen, Gent, Luik en Bergen;
 n enkele aspecten met betrekking tot onze medewerkers en het middelenbeheer.

Wij wensen u alvast veel leesplezier.

De inspecteur-generaal a.i.  
François Adam

voorwoord
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Reglementaire grondslagen: 

wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie (B.s. 15 juni 2007)

De Algemene Inspectie (verder: AIG) is een van de politiediensten onafhankelijk  
controleorgaan dat waakt over het optimaliseren en het functioneren van de federale 
politie en van de lokale politie. 

De AIG is een bijzondere dienst, sui generis. De operationele AIG-leden zijn bekleed 
met politiebevoegdheden om hun verschillende opdrachten te kunnen vervullen.  
Daarnaast zijn er ook Calogleden bij de AIG werkzaam. De AIG staat onder het  
rechtstreekse gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie die gezamenlijk 
de algemene principes inzake haar organisatie, haar werking en haar algemeen beheer 
vastleggen. Zij ressorteert dus onder de uitvoerende macht. 

Het dagelijks beheer van de AIG berust bij de minister van Binnenlandse Zaken.  
Niettemin voert de AIG ten behoeve van de gerechtelijke overheid ook opdrachten met 
gerechtelijk karakter uit. Wanneer de behandeling van de dossiers de Algemene Directie 
van de gerechtelijke politie bij de federale politie, de gerechtelijke diensten of het infor-
matiebeheer rechtstreeks beïnvloedt, wordt daar de minister van Justitie bij betrokken.

De Wet op de Algemene Inspectie (en houdende diverse bepalingen betreffende de 
rechtspositie van sommige leden van de politiediensten) van 15 mei 2007, evenals 
het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 betreffende de modaliteiten inzake werking en 
het personeel van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie, 
bepalen de opdrachten, de organisatie en de werkingsmodaliteiten van de AIG, evenals 
de bijzondere statutaire regels die op het personeel van de AIG van toepassing zijn. 

De Wet op de Algemene Inspectie herneemt niet alle bepalingen van het Koninklijk  
Besluit van 20 juli 2001 en ontbeert vooralsnog een specifiek uitvoeringsbesluit ter  
vervanging van dit van 20 juli 2001.

Daarnaast kent de Tuchtwet van 13 mei 1999 bepaalde disciplinaire opdrachten aan 
de AIG toe. Dit geldt eveneens voor het Koninklijk Besluit van 20 maart 2001 tot  
regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 

deel I 

orGAnIsAtIe en werkInG  

van de algemene inspectie van  
de federale politie en van de  
lokale politie 



Jaarverslag 2011– 2012   n   AIG   n   7

De organisatie van de Algemene Inspectie
De AIG is samengesteld uit:

 n de inspecteur-generaal;
 n de adjunct-inspecteurs-generaal;
 n de Directie Audit en Inspectie;
 n de Directie Individuele Onderzoeken;
 n de Directie Statuten;
 n de Directie Algemeen Beleid;
 n de gedeconcentreerde AIG-posten te Antwerpen, Gent, Luik en Bergen. Een 

gedeconcentreerde post kan per ambtsgebied van het Hof van Beroep worden 
ingericht. Zij voeren normaliter alle AIG-taken uit zoals deze op de hoofdzetel te 
Brussel. Het zijn kleinschalige diensten die het voordeel bieden van een recht-
streeks contact met alle bevoegde partners en tegelijk hebben zij een helicopter-
view op regionale tendensen; 

 n de adviseurs (burgerpersoneel van het niveau A, zonder politionele bevoegdheid): 
HRM, jurist, financiën, ICT en vorser-raadgever. Zij vallen onder de rechtstreekse 
bevoegdheid van de inspecteur-generaal en hebben – elk voor wat hun taken 
betreft – een beleidsondersteunende rol naar de inspecteur-generaal en zijn/
haar adjuncten toe. Daarnaast werken er ook auditeurs/burgerpersoneel van het 
niveau A bij de Auditdienst. 

Werking en opdrachten van de Algemene  
Inspectie

algemeen:

De AIG handelt 

 n hetzij ambtshalve;
 n hetzij op bevel van de minister van Binnenlandse Zaken of van de minister van 

Justitie;
 n hetzij in opdracht van de gerechtelijke autoriteiten (de federale procureur, de 

procureur-generaal en/of de procureur des Konings); 
 n hetzij op verzoek van de bestuurlijke autoriteiten, meer bepaald de burgemeester 

in de ééngemeentezone of het politiecollege in de meergemeentezone, de  
provinciegouverneurs en de gouverneur van het Administratief Arrondissement 
Brussel-Hoofdstad;

 n hetzij op verzoek van de korpschef van een korps van de lokale politie;
 n hetzij op verzoek van de commissaris-generaal evenals de directeurs-generaal van 

de federale politie.
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De administratieve beheerder van de AIG is de Algemene Directie Veiligheid en  
Preventie bij de FOD Binnenlandse Zaken.  
Budgettair maakt de AIG – met haar eigen budget – deel uit van dezelfde sectie als de 
federale politie. 

De hoofdopdracht van de AIG bestaat in het inspecteren van de werking van de federale 
politie en van de lokale politie.   
Zij inspecteert in het bijzonder de toepassing van de wetten, reglementen, orders, instructies 
en richtlijnen, evenals van de normen en standaarden. Zij onderzoekt regelmatig de doel-
treffendheid en de efficiëntie van de federale politie en van de korpsen van lokale politie, 
zonder afbreuk te doen aan de interne procedures van deze diensten. Deze opdracht strekt 
zich dus uit over het geheel van het politieapparaat, zowel federaal als lokaal.  
De aard van de verplichtingen dekt het geheel van de activiteiten van de betrokken  
politiekorpsen en -diensten. 

De AIG legt de resultaten van haar inspecties voor aan de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie, aan de overheid of de instantie die de zaak bij haar aanhangig heeft 
gemaakt en wanneer de inspectie betrekking heeft op een lokaal politiekorps, ook aan 
de bevoegde burgemeesters. Deze overheden kunnen remediërende maatregelen treffen 
die zich opdringen en volgen daarmee desgevallend de aanbevelingen van de AIG op. 

Tot slot wensen we te onderstrepen dat:

 n enerzijds alle leden van de geïntegreerde politie een beroep kunnen doen op de AIG;
 n en anderzijds de AIG eveneens ter beschikking staat van de burgers teneinde 

een klacht op te nemen.

specifiek

Daarnaast is de AIG bevoegd voor volgende kwesties:

 n gerechtelijke onderzoeken: de gerechtelijke instanties kunnen de AIG belasten met 
de uitvoering van informatie- en gerechtelijke onderzoeken1; 

 n een bemiddelingsrol: wanneer blijkt dat een geschil tussen een burger en een lid 
van de geïntegreerde politie in de uitoefening van zijn ambt, gefundeerd is;

 n statutaire bevoegdheden: de inspecteur-generaal of de adjunct zetelt in tal van selec-
tie- en evaluatiecommissies met het oog op de benoeming of verlenging van bepaalde 
mandaatfuncties. De AIG heeft eveneens bevoegdheden in tuchtaangelegenheden (zij 
zetelt als expert in de Tuchtraad). Daarnaast zit de inspecteur-generaal de paritaire 
commissie voor (beoordeling van het gedrag van kandidaten die wensen toe te treden 
tot de geïntegreerde politie) en in de Raad van Beroep (beoordeling van negatieve 
evaluatie van politiepersoneelsleden (niet-mandaathouders));

 n inspectie: de rol van de AIG heeft hier betrekking op de werking van de federale 
politie en van de lokale politie. In dit verband inspecteert zij meer bepaald de 
toepassing van de wetten, reglementen, orders, instructies en richtlijnen, evenals 
de normen en standaarden en ook de effeciëntie van de geïntegreerde politie;

1 Zie eveneens in dit verband: de Ministeriële Richtlijn dd 23 september 2011 van de minister van Justitie 
tot regeling van de taakverdeling inzake de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende misdrijven 
waarbij politieambtenaren betrokken zijn.

deel I 
ORGANISATIE EN WERKING
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 n levert bijstand aan het orgaan belast met de controle op het informatiebeheer.
 n globale evaluatie: krachtens artikel 7 van de Wet op de geïntegreerde politie is 

de Federale Politieraad belast met de globale evaluatie van de werking en de 
organisatie van de geïntegreerde politie, met name op basis van een jaarlijks  
rapport, opgesteld door de AIG;

 n audits: de AIG biedt ondersteuning aan de politiediensten via audits volgens  
algemeen aanvaarde standaardnormen. Zij doet dit op eigen initiatief alsook  
op verzoek van de bevoegde overheden.

De AIG en het Comité P2 
De wederzijdse uitwisseling van informatie tussen de AIG en de Dienst Enquêtes van het 
Comité P inzake onderzoeken, klachten en aangiften tegen de personeelsleden van de 
geïntegreerde politie werd reeds geregeld bij protocol ondertekend door beide partijen 
op 8 juli 2002. Voormeld protocol voorziet o.m. dat indien een klacht of aangifte leidt 
tot de behandeling van een strafonderzoek door de AIG of de dienst enquêtes van het 
comité P, tussen beide diensten een uitwisseling van informatie kan plaatsvinden. Dit 
laatste uiteraard mits een voorafgaand akkoord van de bevoegde magistraat. 

De Ministeriële richtlijn van 22 september 2011 van de minister van Justitie tot regeling 
van de taakverdeling inzake opdrachten van gerechtelijke politie betreffende misdrijven 
waarbij politieambtenaren betrokken zijn:  
is in de eerste plaats gericht op een verdere duiding en actualisering van de taak- 
verdeling en de toewijzingsprincipes tussen AIG (en haar gedeconcentreerde diensten) 
en de dienst enquêtes van het comité P. Zij sluit aan bij de principes van subsidiariteit  
en specialiteit die het voorwerp uitmaken van de omzendbrief COL 2/2002 van het 
College van Procureurs-generaal3.  
De richtlijn stipuleert een aantal toewijzingsprincipes voor het onderzoek van misdrijven 
waarbij politieambtenaren betrokken zijn hetzij als slachtoffer, hetzij als getuige, hetzij 
als verdachte. 

Wanneer een magistraat een strafonderzoek toewijst hetzij aan de AIG, hetzij aan de 
dienst enquêtes van het comité P dan wordt het onderzoek verder volledig afgehandeld 
door de aangeduide dienst.  
Er kan afgeweken worden van de algemene toewijzingsprincipes, bepaald in hoger-
vermelde richtlijn, mits het voorafgaand akkoord van de bevoegde magistraat en –  
wanneer bijzondere omstandigheden dit vereisen – van het hoofd van de gevorderde 
dienst. De bevoegde magistraat blijft in ieder geval meester van het dossier.

2 Zie ook verder in dit verslag, het hoofdstuk ‘Directie Individuele Onderzoeken’
3 Omzendbrief COL 2/2002 van het College van Procureurs-generaal betreffende de ministeriële richtlijn 

tot regeling van de taakverdeling, de samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen de lokale en 
de federale politie inzake de opdrachten van gerechtelijke politie.

ORGANISATIE EN WERKING
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Auditopdrachten

evolutie van de audits 

De auditactiviteiten werden onverminderd voortgezet. De opdrachten kwamen zowel van de 
minister van Binnenlandse zaken als op vraag van de bevoegde lokale politieoverheden.

In de loop van 2011 en 2012 verlieten twee auditoren de directie en werden drie 
nieuwe aangeworven (waarvan 2 commissarissen van politie en 1 Calog). Niettemin 
bestaat er nog een tekort van vier adviseur-auditoren. Er zal gepoogd worden om de 
personeelsleemte in de loop van 2013 op te vullen. Terwijl de auditploeg oorspronkelijk 
vooral personeelsleden van het operationele kader telde, stellen we vast dat er thans 
meer leden van het Calogkader zijn. Op die manier komt er tijdens de auditopdrachten 
meer aandacht voor een meer burgerlijke invalshoek.

Een lid van de centrale auditcel te Brussel heeft het brevet “Certified Internal Auditor”5, 
afgeleverd door het IIA6. Enkele auditoren hebben diverse opleidingen in het  
auditdomein gevolgd, zoals bv. aan de AMS7 te Antwerpen, de UCL8 te  
Louvain-La-Neuve of nog het ICHEC9 te Brussel.

Om de nodige competenties bij te schaven of op niveau te houden, nemen de auditoren 
regelmatig deel aan studiedagen, groepsdiscussies of ervaringsuitwisselingen inzake 
audit, interne (organisatie)beheersing en werking van organisaties. Alle auditoren zijn 
ook lid van het IIA. De AIG breidt haar externe contacten uit via netwerking en de  
uitwisseling van goede praktijken (bijvoorbeeld via de zogenaamde intervisies10). Met 
deze openheid van geest, aangevuld met de reeds vergaarde auditervaringen, wordt 
gemikt op een nog grotere kwaliteitsgarantie bij het uitvoeren van auditopdrachten.

We stellen een steeds groter wordende interesse vast van de lokale overheden voor de 
auditactiviteiten van de AIG. Deze evolutie is zeker toe te juichen maar heeft wel een 
sterk gestegen werklast met een wachtlijst tot gevolg.

deel 2 

ActIvIteIten 2011 – 2012  

Directie audit en inspectie4

4 Kortweg: “IGIN”
5 Certificaat/brevet van interne auditor
6 Instituut van interne auditoren – Institute of Internal Auditors
7 Antwerp Management School
8 Université catholique de Louvain – Katholieke Universiteit Leuven
9  Brussels Management School 
10  vb. intervisie met de auditdienst van de FOD Binnenlandse zaken in oktober 2012
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Het is de vaste wil van de AIG om aan alle auditaanvragen gevolg te geven binnen een 
aanvaardbare termijn. Daarom werd naast de globale audit ook een “mini-audit” ontwik-
keld. In deze formule worden een aantal kwantitatieve normen geëvalueerd naast een 
minder uitgebreide kwalitatieve analyse. 
Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan tot het aanvragen van een audit met beperkte 
reikwijdte (bijvoorbeeld rond één of slechts enkele functionaliteit(en)).

Daarnaast voert de AIG ook personeelsbevragingen uit zonder dat deze gekoppeld zijn 
aan een audit. Deze bevraging laat toe om de individuele mening te kennen van de per-
soneelsleden omtrent een reeks aspecten van de werking van een korps van lokale politie.

De bevraging telt 12 domeinen waarvan een aantal gebaseerd zijn op het EFQM-
model11 zoals leiderschap, personeelsmanagement, beleid (en strategie), infrastructuur en 
middelen, procedures/processen, personeelstevredenheid, tevredenheid van de burger12 
en resultaten.

Tegelijk kunnen de personeelsleden zich uitspreken over de meest, respectievelijk minst, 
positieve punten van de werking van hun organisatie en vrije commentaar toevoegen. 
Op deze manier ontstaat een beeld van de gevoeligheden die bij het personeel leven 
en de problemen die ze veroorzaken.

Aangezien het wezen van een auditopdracht reeds beschreven werd in eerdere  
jaarverslagen, wordt slechts op enkele fundamentele principes teruggekomen:

 n enerzijds verlenen wij steun aan de geauditeerde dienst door te wijzen op de 
risiso’s waaraan de organisatie zich blootstelt. Er wordt bijgevolg niet gezocht 
naar ‘fouten’ maar er wordt gestreefd naar maatregelen die kunnen vermijden dat 
dysfuncties zich voordoen of zich herhalen en hierdoor verhinderen dat  
organisatiedoelstellingen bereikt worden;

 n anderzijds stellen we regelmatig vast dat het voor de geauditeerden niet steeds 
volstaat dat er redelijke zekerheid verschaft wordt. Ze verlangen vaak naar heel 
wat raadgevingen en zelfs pasklare oplossingen voor hun problemen. De audit-
methodologie laat dit echter niet toe. De auditor stelt een ‘diagnose’ en eventuele 
mogelijkheden voor, aldus kan men in een bepaalde richting oplossingen zoeken 
en aanreiken. Het is echter aan het management van de geauditeerde dienst om 
voor de concrete aanpak (oplossing) te zorgen.

De laatste jaren stellen we vast dat in de publieke sector de algemene principes van 
goed bestuur (public governance) meer en meer ingang vinden, zowel beheersmatig  
als op het vlak van interne audit. Stilaan vervoegen beide componenten van de  
geïntegreeerde politie deze beweging die moet uitmonden in een grotere transparantie 
en vertrouwen in hun wijze van functioneren.

11 European Foundation for Quality Management.
12 De tevredenheid van de burger (module 8) wordt niet geëvalueerd door een extern en onafhankelijk orga-

nisme maar door het personeel zelf.
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De ministeriële rondzendbrief CP313 betreffende organisatiebeheersing bij de geïntegreer-
de politie, gestructureerd op twee niveaus, heeft tot doel ter zake een kader te scheppen. 
Een goed uitgebouwd systeem van interne beheersing laat aan een organisatie met  
redelijke zekerheid toe de objectieven die het zich stelt ook effectief te bereiken.

Daarom valt te verwachten dat wij de eerstkomende tijd zullen geconfronteerd worden 
met een stijgend aantal auditaanvragen. Dit kan zowel globaal als voor specifieke  
activiteitsdomeinen zijn maar daarnaast ook als ondersteuning bij de uitbouw van  
systemen van interne beheersing.

De AIG zal op deze trend moeten inspelen, mits respect voor de fundamentele audit-
principes, indien ze haar bijdrage tot de optimalisering van de werking van geïntegreer-
de politie op dat vlak wil blijven vervullen. Haar objectiviteit en onafhankelijkheid ten 
overstaan van de geïntegreerde politie zijn hiertoe belangrijke troeven.

In een tweede tijd, eens de systemen voor interne beheersing bij de geïntegreerde politie 
in plaats gesteld zijn, hebben wij een andere rol te vervullen: deze die aansluit bij de 
corebusiness van de auditor als evaluator van de efficiëntie en effectiviteit van het  
internebeheersingssysteem.

auditactiviteiten

De tabel hieronder geeft een overzicht van de audits die in 2011 en 2012 uitgevoerd 
werden, evenals de specifieke kenmerken (bijvoorbeeld een mini-audit of niet).

In de periode 2011-2012 werden naast de globale audits ook twee mini-audits en  
vier personeelsbevragingen georganiseerd.

De politiezones Wetteren-Laarne-Wichelen en Maldegem vroegen een mini-audit aan. 
Op vraag van de voorzitter van het politiecollege van de politiezone Anderlues-Binche 
en van de drie burgemeesters van de politiezone Zuiderkempen werden personeels-
bevragingen georganiseerd in het raam van de evaluatie van de korpschef bij de  
verlenging van hun mandaat als korpschef. Nadat zij in 2008 reeds dergelijke bevra-
ging lieten organiseren door de AIG, hebben de burgemeester en de korpschef van de 
politiezone Brasschaat in 2012 voor de 2de maal een verzoek gericht aan de AIG. 
Tot slot vond een bevraging plaats in de politiezone Hazodi.

De meest voorkomende aanbevelingen uit auditopdrachten in 2011 en 2012 hebben, 
zoals trouwens de voorbije jaren, betrekking op volgende gebieden:

 n de inbreng van het personeel in het beslissingsproces (participatief beleid) als 
belangrijk cultuurelement in de organisatieontwikkeling bij de lokale politie;

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

 n organisatie van de basisfunctionaliteiten ‘onthaal’, ‘wijkwerking’ en ‘interventie’;
 n het belang te beschikken over adequate functiebeschrijvingen;

13 CP3 van 29 maart 2011, B.S. van 21 april 2011

deel 2deel 2
DIRECTIE AUDIT EN INSPECTIE
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 n resultaatgericht werken (activiteitsmetingen, bevraging betrokken partijen,  
vastleggen van doelstellingen);

 n de controlefunctie op de werkzaamheden door de officieren en middenkaders die 
vaak voor verbetering vatbaar is;

 n de leiderschapsstijl (leidinggevenden onvoldoende beschikbaar en luisterbereid);
 n de formele organisatiestructuur komt vaak niet overeen met de gangbare wijze 

waarop de activiteiten gepland, uitgevoerd, beheerst en gecontroleerd worden;
 n niet-gebruiksvriendelijke of onbestaande procedures.

audits op bevel (minister) of verzoek van de bevoegde overheden in 
uitvoering of afgesloten in 2011 en 2012 (situatie op 31 december 2012)

Politiezones Fase van uitvoering

Westkust (2de audit) voorbereidingsfase

Maldegem14 rapporteringsfase

Vlas rapporteringsfase

Entre-Sambre-et-Meuse opvolgingsfase

Les Collines opvolgingsfase

LoWaZoNe opvolgingsfase

Nivelles-Genappe (2de audit) opvolgingsfase

Orne-Thyle opvolgingsfase

Ottignies-Louvain-La-Neuve opvolgingsfase

Tienen-Hoegaarden opvolgingsfase

Voorkempen opvolgingsfase

Zwijndrecht opvolgingsfase

Famenne-Ardenne15 afgesloten

Polder afgesloten

Rupel (2de audit) afgesloten
Schelde-Leie afgesloten
Semois et Lesse16 afgesloten
Wetteren-Laarne-Wichelen afgesloten

14 Mini-audit
15 op vraag van de bevoegde overheid is de reikwijdte van de audit beperkt tot de functionaliteit verkeer
16 op vraag van de bevoegde overheid is de reikwijdte van de audit beperkt tot de functionaliteit HRM
17 mini-audit
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Overige (audit)activiteiten

In 2012 werden informatiesessies met betrekking tot een ‘systeem van interne  
beheersing’ en ‘interne audit’ georganiseerd voor onze nieuw aangeworven auditoren. 
Op vraag van de korpschef van de politiezone Brussel-West hebben de leden van zijn 
dienst intern toezicht deze uiteenzettingen kunnen bijwonen.

Nadat auditoren hadden deelgenomen aan de voorbereidende werkzaamheden in het 
raam van de Ministeriële Richtlijn CP318, worden momenteel de werkzaamheden gevolgd 
van de werkgroep ad hoc, bestaande uit leden van beide componenten van de geïnte-
greerde politie met als opdracht het schrijven van een handleiding rond interne beheersing.

Op vraag van de Federale Politieraad anno 2012 werd het Nationaal Veiligheidsplan 
2008-2011 geëvalueerd.

Auditoren nemen deel aan een werkgroep, voorgezeten door de Vaste Commissie van 
de Lokale Politie (VCLP), dewelke zich als doel stelt maatregelen voor te stellen inzake  
preventie, sensibilisering en vorming inzake geweld door en tegen politieambtenaren. 
Onze auditoren maken eveneens deel uit van de stuurgroep CG FedPol/VCLP die belast 
is met het vastleggen van een methodologie voor de evaluatie van het NVP 2012-2015.

Inspectieopdrachten

Controle op de repatriëringsopdrachten 

De AIG blijft ook in de toekomst toezien op de gedwongen uitzettingen van derdelanders. 
Voortaan doet ze dit wel onder de titel “officiële controle-instantie”. Op vraag van Europa 
worden de controles bovendien regelmatiger, zonder systematisch te zijn.   
Derdelanders die niet vrijwillig willen terugkeren worden gedwongen het land uitgezet. 
Inderdaad, conform de Richtlijn 2008/115/EG verplicht Europa haar lidstaten om 
hiervoor een “doeltreffend en onafhankelijk controlesysteem” op te zetten. België heeft 
ervoor gekozen om geen nieuwe controle-instantie op te richten maar de taken van de 
AIG uit te breiden. 

18 CP3 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus van  
29 maart 2011 (B.S. 21-04-2011)
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19 Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 
20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie 
en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer, B.S. 2 juli 2012. 

 Het huidige ontwerp van koninklijk besluit is genomen om de uitvoering van de wet van 19 januari 2012 
tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, te verzekeren. Bij deze wet wordt de Richtlijn 
2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschap-
pelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die 
illegaal op hun grondgebied verblijven, gedeeltelijk omgezet in het Belgische recht.

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 19 juni 201219 wordt de AIG aangeduid als  
instantie die de controle op de gedwongen terugkeer uitvoert. 

In het raam van het Europees programma voor solidariteit en beheer van migratiestromen 
onder het “Europees Terugkeerfonds 2007-2013” kon de AIG in de loop van 2011  
de detachering financieren van twee politieleden van de federale politie. De twee  
gedetacheerden vervullen voor 100% controleopdrachten, samen met twee AIG-leden 
die partieel voor deze functie worden ingezet.

De Dienst Vreemdelingenzaken moet erop toezien dat de AIG onmiddellijk en systematisch 
op de hoogte wordt gebracht van een gedwongen terugkeer van een derdelander.  
De AIG ontvangt een verslag met informatie over de derdelander in kwestie, de politie-
diensten die instaan voor de uitzetting, het transportmiddel, het land van bestemming en 
overige nuttige inlichtingen. 

Met	andere	woorden,	het	risico	op	incidenten	bepaalt	de	mate	van	controle:
Op basis van het verslag van de Dienst Vreemdelingenzaken, het beschikbare  
personeel, de middelen en het risico op incidenten tijdens de terugkeer, zal de AIG 
beslissen om de terugkeer volledig, partieel of niet te controleren. 

Het risico op incidenten wordt bepaald op basis van: verzet van de betrokkene tegen 
de uitzetting, het verzet tegen de uitzetting door groepen sympathisanten en het risico op 
moeilijkheden met de overheden van het land van bestemming.

De controle kan een pre-terugkeerfase, een pre-vertrekfase, een vluchtprocedure, een 
transitfase en de aankomst en ontvangst van de derdelanders in het land van terugkeer 
omvatten.

Ernstig	incident	tijdens	de	terugkeer:
Indien er zich tijdens de gedwongen terugkeer een ernstig incident (buitensporig geweld, 
muiterij aan boord e.d.) voordoet, meldt de AIG dit onmiddellijk aan de Commissaris-
generaal van de federale politie en aan de minister van Binnenlandse Zaken (of hun 
vertegenwoordigers). 

Verslagen:
De AIG stelt een chronologisch verslag op van elke controle. Het verslag bevat vast-
stellingen en aanbevelingen. De dienst bezorgt het aan de minister van Binnenlandse 
Zaken, de minister/staatssecretaris bevoegd voor vreemdelingenzaken, de Dienst  
Vreemdelingenzaken en de betrokken politiediensten. 
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De minister van Binnenlandse Zaken ontvangt ook een jaarverslag waarin de AIG een 
overzicht geeft van het aantal controles gedurende dat jaar, het aantal gedwongen  
verwijderingen, de gebruikte dwangmaatregelen, de eventuele gevallen van aantasting 
van de fysieke integriteit van een derdelander of een betrokken politielid, eventuele 
klachten, aanbevelingen en opvolging van vroegere aanbevelingen. 
De minister bezorgt dit verslag op zijn beurt aan Kamer en Senaat. 

Onderscheid in controles op de gedwongen terugkeer.

Controle	tot	de	fase	van	boarding:
Het betreft het hoofdaandeel van onze controles, i.c. een onaangekondigde controle bij 
een gedwongen terugkeer op een commerciële vlucht. De controle neemt een aanvang 
vanaf de luchthavencel waar de derdelander zich bevindt, wordt vervolgd tijdens de 
overbrenging naar het vliegtuig, de boarding tot na het sluiten van de deuren. De  
controle eindigt bij een ‘visuele aanwezigheid’ van de take-off (al dan niet via de Gate). 

Controle	tot	de	plaats	van	bestemming:
Indien er een (verhoogd) risico bestaat kan een aangekondigde controle op een  
commerciële vlucht worden uitgevoerd en dit tot het land van bestemming, onze aanwezig-
heid bij overgave aan de plaatselijke autoriteiten incluis. In de mate van het mogelijke zal 
eveneens contact met de Ambassade of het Consulaat worden bewerkstelligd.

Controle	op	een	beveiligde	vlucht	(Special	Flight):
Aangezien de verwijderingen in groep gebeuren worden deze vluchten steeds als  
een risico beschouwd.

Het betreft aangekondigde controles tot de plaats van bestemming. Voor België worden 
deze vluchten uitgevoerd met een gecharterd militair vliegtuig. 

enkele cijfers20

Zoals reeds gesteld zal de AIG op basis van de nieuwe regelgeving en op basis van 
de verslaggeving van de Dienst Vreemdelingenzaken de opportuniteit en keuze van te 
controleren uitwijzingen bepalen. Er is dus geen 100% controledekking.

In 2011 werden door onze diensten in totaal 54 controles uitgevoerd.  
Het totaal aantal verwijderingsprocedures en escortes uitgevoerd door LPA/BruNat 
bedroeg respectievelijk 8 941 en 963. 
In 2012 werden 160 controles uitgevoerd.  
Het totaal aantal verwijderingsprocedures door LPA/BruNat bedroeg 9 605.  
Het aantal escortes werd door LPA/BruNat nog niet medegedeeld. 

deel 2

20 Wegens relevantie van de cijfers worden in dit jaarverslag enkel de statistieken van de Nationale  
luchthaven te Zaventem/BruNat in aanmerking genomen.  
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Overzicht	van	de	controle	op	de	gedwongen	terugkeer	uitgevoerd	door	de	AIG:

2011 2012

BruNat Boarding controle 28 122

BruNat afgelaste controle 5 13

BruNat tot plaats van bestemming 11 14

Special Flights Boarding controle 3 0

Special Flights afgelaste controle 0 2

Special Flight tot plaats van bestemming 7 9

Totaal: 54 160

2011 2012
Aantal verwijderingsprocedures &  
pogingen 8941 9605

Aantal escortes LPA/BruNat 963 Nog niet  
medegedeeld

Overzicht	van	het	aantal	verwijderingsprocedures	en	escortes		
uitgevoerd	door	LPA/BruNat:

Tijdens de uitgevoerde controles werden lastens de personeelsleden van LPA/BRUNAT 
geen onregelmatigheden vastgesteld. Wel werden door de AIG een aantal  
aanbevelingen geformuleerd, bedoeld om het terugkeerbeleid (verder) te verbeteren, 
rekening houdend met een humaan beleid, de doeltreffendheid en de zorgvuldigheid 
van handelen. 

Overige

Op 16 januari 2012 werd door de AIG een werkbezoek gebracht aan de Commissie 
Integraal Toezicht (CITT), een onafhankelijke controledienst op het uitzetproces in  
Nederland. Onze dienst kon bij dit bezoek een inzicht verwerven op de werkmethoden 
van een buitenlandse dienst, i.c. Nederland.
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Opsluitingsplaatsen van de lokale politie

In het raam van onze permanente opdracht “inspectie van de opsluitingsplaatsen bij de 
politie”, werd een groot aantal van deze plaatsen bezocht bij de lokale politie. In een 
vorig jaar (2010) werden de meeste opsluitingsplaatsen van de federale politie reeds 
bezocht21.

Ruimer gezien kadert dit onderzoek in de bezorgdheid om te waken over de rechten  
van burgers die in politiecellen worden opgesloten. Vrijheid en fysieke integriteit zijn 
fundamentele grondwettelijke rechten. De politiediensten dienen uiterst omzichtig om te 
gaan met deze delicate aspecten van hun werk.

De opdracht omvatte twee componenten: 

Enerzijds werd nagegaan of de bezochte politiezones de wetgeving, zoals gestipuleerd 
in de artikels 31 tot 33 sexies van de Wet op het Politieambt, respecteren met  
betrekking tot de van hun vrijheid beroofde personen. 

Het betreft de uitvoeringsmodaliteiten voor de politiediensten naar aanleiding van aanhou-
dingen en opsluitingen, en over de rechten van de van hun vrijheid beroofde personen. Om 
dit na te gaan werd de lokale verantwoordelijke van de opsluitingsplaatsen geïnterviewd 
teneinde een beeld te krijgen van de modaliteiten die gepaard gaan met het opsluiten van 
personen en van de controlemechanismen op de handelingen dienaangaande.

Daarnaast werd de infrastructuur geïnspecteerd en getoetst aan het Koninklijk Besluit van 
14 september 2007 betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending 
van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen. Bezorgdheden van de 
wetgever zijn de veiligheid en het welzijn van de opgesloten personen maar ook deze 
van de politiediensten en het publiek (bijvoorbeeld bij ontsnappingsgevaar). Aldus werd 
de bouwtechnische conformiteit en de veiligheid van de opsluitingsplaatsen nagegaan.

Er dient te worden onderstreept dat een volledige conformiteit van de bezochte cellencom-
plexen aan supra vermeld Koninklijk Besluit slechts uitwerking heeft vanaf 2027. Hierdoor 
is een reglementaire afdwingbaarheid van bepaalde componenten van het Koninklijk 
Besluit vandaag niet mogelijk en kunnen slechts aanbevelingen worden meegegeven.

Op basis van onze bevindingen werden aanbevelingen met verbeterpunten geformuleerd. 
De aanbevelingen zullen op gezette tijdstippen worden opgevolgd. Gezien het perma-
nente karakter van deze opdracht wordt geen einddatum van opvolging vooropgesteld. 
Ook zijn er enkele aandachtspunten weerhouden. Deze worden niet opgevolgd omdat ze 
kleinere risico’s inhouden.

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.

deel 2

21 Cfr. Verslag AIG, februari 2011: “Inspectieverslag over de opsluitingsplaatsen van de federale politie”, 
zoals overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken. 
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Cellenvisitaties	in	2011	en	2012:
De bezoeken vonden plaats tussen 28 juli 2010 en 13 januari 2012. 

Er werden 52 zones bezocht. Binnen deze zones werden alle locaties met opsluitings-
plaatsen (110 locaties) bezocht en werden 307 cellen aan een inspectie onderworpen. 

De uitgevoerde inspecties van de opsluitingsplaatsen bij een deel van de lokale politie 
hebben uitgewezen dat in de meerderheid van de bezochte zones de vrijheidsberoving 
en opsluiting van personen conform de wetgeving wordt uitgevoerd. Niettemin werden 
bij uitzondering risicovolle situaties gedetecteerd, die door betere en gesystematiseerde 
controles kunnen worden voorkomen en/of geremedieerd. Deze risico’s zijn vrij  
gelijkmatig verspreid over alle geïnspecteerde zones.

De meerderheid van de bezochte zones werkt samen met andere zones voor het 
toezicht en bewaking van personen die van hun vrijheid werden beroofd. Dit is zeker 
een positieve vaststelling. Deze samenwerking kan een grotere efficiëntie opleveren met 
betrekking tot veiligheid en controle. Bovendien drukt deze werkwijze de personeel- en 
infrastructuurkosten, wat niet onbelangrijk is in de huidige tijd van besparingen.

Ondanks het feit dat er geen negatieve vaststellingen werden gedaan bij het grote aan-
tal zones dat geen gebruik maakt van specifieke formulieren voor het overbrengen van 
aangehouden personen, is het risicovol dat hieromtrent geen eenvormigheid bestaat. Dit 
kan leiden tot communicatieproblemen (bijvoorbeeld het nalaten van medische bijstand 
daar waar de initiële dienst op de hoogte was van een medisch probleem bij de  
aangehouden persoon).

De bezochte zones zijn, zoals we ook eerder konden vaststellen bij de federale politie, 
terecht bezorgd teneinde de vrijheidsberoving met de wetgeving te conformeren. Het 
risico op het maken van fouten wordt beperkt door het invoeren van terdege ingevulde 
registers van vrijheidsberoving. In een grote meerderheid der gevallen werd het register 
van de vrijheidsberovingen nagekeken en getekend door een verantwoordelijke officier 
of door de persoon die deze persoon contacteerde. 

In het kleine aantal zones waar deze registers niet (goed) werden ingevuld en  
nagekeken, werden de korpschefs rechtstreeks op de hoogte gebracht en werd hen 
gevraagd gepaste maatregelen te nemen om fouten in de toekomst te voorkomen. Deze 
zones zullen worden opgevolgd door de AIG. 

Het is een positieve vaststelling dat, ondanks het feit dat belangrijke onderdelen van de 
wetgeving slechts hun volle uitwerking zullen kennen in een verre toekomst (2027), de 
infrastructuur al in grote mate voldoet aan deze nieuwe regelgeving.

Dit onderzoek liet de AIG toe om in augustus 2011 een antwoord te formuleren op een 
bevraging van de diensten van de FOD Justitie omtrent de opsluitingsplaatsen bij politie-
diensten, dit in het raam van de voorbereiding tot ratificatie van het Optioneel Protocol bij 
het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) tegen foltering en andere wrede, onmenselijke 
of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT).
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Deontologie 22

De AIG dient – conform haar reglementaire opdrachten – eveneens te waken over de 
politionele deontologie.

Sinds 2009 is de AIG belast met de evaluatie van maatregelen die in het raam van 
de politionele deontologie genomen werden binnen de diensten van de geïntegreerde 
politie. 

Ten dien einde werden binnen de AIG diverse initiatieven ontwikkeld. 

Zo heeft de Auditdienst haar (audit)personeelsbevragingen met een luik over de houding 
van de betrokken directie ten opzichte van de deontologie aangevuld.

Eind 2011 werd aan een tweede evaluatieverslag begonnen. Dit werd in augustus 
2012 aan de minister van Binnenlandse Zaken overgemaakt:

 n 151 zones hadden geantwoord op een brief waarin gevraagd werd naar de 
genomen initiatieven en maatregelen inzake deontologie; 

 n uit de ontvangen antwoorden konden we vaststellen dat weinig zones geneigd 
zijn om specifieke acties in verband met deontologie op te starten. ‘Deontologie’ 
wordt voornamelijk gerelateerd aan tuchtproblemen;

 n zo hebben 42 zones spontaan geantwoord dat ze geen specifieke maatregelen 
of initiatieven hebben genomen in het kader van deontologie; 

 n uit de meerderheid van de antwoorden blijkt evenwel dat deontologie, ook al 
maakt deze niet het voorwerp uit van actieplannen, toch een wederkerend en 
soms permanent aandachtspunt uitmaakt in het functioneren van de politiediensten. 

Bovendien worden door bepaalde politiezones ‘goede praktijken’ of nieuwe initiatieven 
inzake deontologie in de schijnwerpers gesteld.

Wat de AIG betreft, blijft de opvolging van ‘politionele deontologie’ een belangrijk 
aandachtspunt.  
Daarom zijn de door de AIG aangereikte werktuigen belangrijk.  
Eveneens is het van essentieel belang dat elk lid van de AIG waakzaam is en blijft bij 
het observeren van gedragingen en bij het evalueren van maatregelen die in dit domein 
worden getroffen, en dit telkens hij in contact komt met een politiedienst.

De informatie die wij alzo inzamelen laat onze diensten toe een grote(re) waakzaam-
heid in dit domein te verzekeren en, desgevallend, adviezen en aanbevelingen te 
formuleren.

22 Cf. eveneens verder in dit verslag, het hoofdstuk ‘Directie Statuten’, Het verband tussen deontologie en 
tucht en De Algemene Inspectie en deontologie
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inspectie op het politietoezicht van voorwaardelijke invrijheid- 
gestelden – artikel 20 wet op het Politieambt

Conform de artikelen 27 en 28 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 op de AIG, 
werd door de AIG in de tweede helft van 2012 aan de voogdijministers van  
Binnenlandse Zaken en Justitie het voorstel ingediend om ter zake een nieuwe  
inspectieopdracht te realiseren. 

Een aantal spijtige gebeurtenissen toonden immers aan dat het toezicht en de opvolging 
van daders en verdachten die een voorwaardelijke invrijheidsmaatregel genieten, niet 
steeds met de nodige aandacht en ernst werden bejegend. 

Dit project werd door beide ministers positief onthaald. De minister van Justitie voegde 
eraan toe dat ‘de diensten die van haar ambt afhangen zoals parketten, justitiehuizen en 
het gevangeniswezen (EPI) door de AIG mogen bevraagd worden in het kader van hun 
samenwerking met de politiediensten’. 

Als dienst die onder het rechtstreekse gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en 
Justitie fungeert, kan de  AIG een meerwaarde bieden. 

De opdracht werd als volgt gedefinieerd:

‘Evalueren van de systemen en procedures die binnen de politiezones en bepaalde 
diensten van de federale politie en justitie gehanteerd worden om een ‘efficiënt en 
doeltreffend politietoezicht van de voorwaardelijke in vrijheid gestelden te verzekeren’‘. 

De geïntegreerde politie (lokaal en federaal) is uiteraard niet de enige partner binnen de 
veiligheid, wel in tegendeel. Zij is evenwel een onontbeerlijke schakel in de veiligheids-
keten. Aldus is het van uitermate belang hoe de infoflux en de samenwerking met de 
overige partners uit de veiligheidsketen verloopt, voornamlijk deze van de gerechtelijke 
instanties (parketten, justitiehuizen e.d.).

De AIG kan ertoe bijdragen om de reële situatie in kaart te brengen en, daar waar 
nodig of wenselijk, gepaste maatregelen voorstellen.   
Het onderzoek werd in de tweede helft van 2012 aangevat. Zowel de procureurs des 
Konings alsook een significant aantal politiezones werden bevraagd.     
Eerste (tussentijdse) resultaten worden begin 2013 verwacht en worden aan de minister 
van Binnenlandse Zaken overgemaakt.
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Het beheer van de gehypoyhekeerde capaciteit (HYCaP)

Hycap	2011
In uitvoering van punt 5.3 van de Ministeriële Richtlijn MFO-2 van 29 mei 2007  
(B.S. van 4 juli 2007) betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones 
inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie blijft de AIG – voor wat de 
uitvoering van de Hycap betreft – verder geïnteresseerd in de meest relevante pijnpunten. 

In 2011 werd aan 46 aanvragen geen gevolg gegeven, oftewel 3,5% van alle  
Hycapaanvragen. 

Enkele vergelijkende cijfers van de afgelopen jaren inzake de weigering van Hycap: 

deel 2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

89 47 88 66 57 41 49 46

Geen enkele politiezone heeft meer dan vier maal geweigerd (op jaarbasis).  

Het merendeel van de weigeringen tot steun betrof telkenmale slechts enkele leden van een 
operationeel korps. Slechts 6 weigeringen van ongeveer een sectie (9 politieambtenaren) 
werden gemeld. Dit hield wel een risico in voor de goede uitvoering van de opdrachten en 
de veiligheid van de ingezette collega’s dewelke hierdoor onvoldoende talrijk waren. 

Zoals de voorgaande jaren stellen de cipiersstakingen in de gevangenissen een  
probleem voor het leveren van hycap. Bepaalde leidinggevenden zijn van mening dat 
de frequentie van oproepen om stakende cipiers te vervangen de kerntaken van de 
nabijheidspolitie in het gedrang brengen en dus niet tot het takenpakket van de politie 
behoren: 22 weigeringen, oftewel 46% van de aanvragen.

Soms werd de gevraagde hypothecaire capaciteit niet geleverd omwille van het feit dat 
de leden van het interventiekorps – ter beschikking gesteld van de politiezones – niet 
conform hun specifieke opdrachten werden ingezet.

De periodes tijdens de schoolvakanties blijven een pijnpunt om de gevraagde  
versterkingen aan te leveren (22 weigeringen). De organisatie van een lokale ordedienst 
wordt soms – onterecht – als reden vermeld. Onterecht aangezien de weigering niet 
conform de procedure werd gemeld.  

Enkele voorbeelden van weigeringen tot versterking die de AIG ongegrond vond:  
beslissing van een politiecollege (hoofdzakelijk cipiersstakingen), weersomstandigheden, 
de afstand e.d.

Behoudens het feit dat er een structurele oplossing voor de cipiersstakingen in de  
gevangenissen dient te worden gezocht, verloopt de steun voor het leveren van  
wederzijdse versterking vlot. Men mag stellen dat het systeem op de rails zit en de  
politiediensten onderling solidair zijn.

DIRECTIE AUDIT EN INSPECTIE
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2012
Op 18 mei 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe Ministeriële richtlijn 
MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake  
versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie.

De richtlijn bevestigt de rol die de AIG in deze materie vervult. 

Punt 8.4 van de richtlijn stipuleert namelijk dat de AIG – op basis van de signalen die 
zij ontvangt, in het bijzonder deze vanwege de korpschefs, de DirCo’s en DAO – een 
onderzoek voert en aan de Minister van Binnenlandse Zaken rapporteert over elke  
punctuele of structurele moeilijkheid in verband met de toepassing van deze  
omzendbrief, in het bijzonder de weigeringen tot het leveren van Hycap.

De notie ‘Arrosol’ (de arrondissementele solidariteit) verdwijnt. Deze wordt vervangen 
door de inzet van de leden van het Interventiekorps van de federale politie, provinciaal 
over gans het land verspreid.

Aangezien de directie DAO van de federale politie in dit domein voortaan een centrale 
rol vervult en statistieken verzamelt, zal de AIG geen cijfergegevens meer publiceren. 

Tot slot onderstrepen we dat de AIG de afgelopen jaren – ook in 2012 – twee  
fenomenen vaststelde:

 n het aanzienlijk aantal weigeringen tot steun in het raam van cipiersstakingen in 
de gevangenissen;

 n tijdens de zomermaanden vinden lokaal een stijgend aantal culturele en sportieve 
evenementen plaats. In elke politiezone zijn er specifieke activiteiten en veel  
politieambtenaren zijn met verlof.   
Vooral het stijgend aantal openluchtconcerten of muzikale openluchtevenementen 
wordt stilaan een pijnpunt. Vakantieperiodes hebben tot gevolg dat politiezones 
het alsmaar moeilijker krijgen externe vragen tot steun in te willigen en aldus 
leiden tot een “weigering” inzake Hycap. 

tot  slot

De hierboven geschetste inspectieopdrachten geven een beeld van activiteiten, door de 
AIG geïnitieerd of uitgevoerd in de afgelopen referentieperiode.

We wensen evenwel te onderstrepen dat de opdrachten uit vroegere periodes, zoals  
bijvoorbeeld het onderzoek naar  ‘de gerechtelijke triptiek’, de inspectie betreffende  
de ‘in beslaggenomen goederen’ of ‘de kwaliteit van processen-verbaal’ tijdens de  
afgelopen referentieperiode ook verdere opvolging genoten, vaak op vraag van  
geïnteresseerde diensten die desbetreffend advies of steun wensten.

Het verheugt ons dan ook te kunnen vaststellen dat de inspecties – al dan niet in  
opdracht van de voogdijministers – duidelijk hebben bijgedragen tot het nemen van 
specifieke initiatieven en aldus tot een (geleidelijk) beter functioneren op het terrein.

DIRECTIE AUDIT EN INSPECTIE
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De Directie Individuele Onderzoeken is een operationele dienst van de AlG, belast met 
de behandeling van klachten en aangiften. De onderzoekers voeren opsporings- en  
gerechtelijke onderzoeken in opdracht en onder leiding van de gerechtelijke overheden.  
Zij behandelen eveneens administratieve onderzoeken die betrekking hebben op handels-
wijzen en gedragingen van de personeelsleden van de federale en van de lokale politie.

In de schoot van de Directie Individuele Onderzoeken worden in het raam van de 
Tuchtwetgeving bovendien voorafgaande onderzoeken gevoerd. De tuchtoverheid kan 
-op basis van een gemotiveerd verslag- aan de inspecteur-generaal een ‘voorafgaand 
onderzoek tucht’ vragen of bevelen. Wanneer de inspecteur-generaal – na bijkomende 
beoordeling door de Directie Statuten24 – beslist een positief gevolg te verlenen aan een 
dergelijke vraag, zal hij de Directie Individuele Onderzoeken daarmee belasten. 

Voor klachten met betrekking tot feiten die geen misdrijf uitmaken bestaat de mogelijk-
heid om een bemiddelingsprocedure op te starten tussen de betrokkenen. Hetzij tussen 
personeelsleden van de politiediensten, hetzij tussen politieambtenaren en burgers. De 
bemiddelingsprocedure vereist het akkoord van alle in het geschil persoonlijk betrokken 
partijen en sluit bij gunstige afloop alle andere met betrekking tot het geschil gevoerde 
tuchtrechtelijke of administratieve procedures uit.

De directie verleent eveneens steunopdrachten aan het Controleorgaan bedoeld in  
artikel 44/7 van de Wet op het Politieambt.

De AIG beschikt tevens over een evocatierecht voor alle klachten en aangiften die bij  
de politiediensten worden ingediend.

De organisatie 

Leiding

De directeur heeft de algemene leiding over de directie en wordt bijgestaan door een 
Nederlandstalige adjunct. Deze adjunct is tevens coördinator en superviseert de Neder-
landstalige dossiers. Aangezien de adjunct-directeur/coördinator van de Nederlandse 
taalrol is werd ook een Franstalige coördinator aangeduid die de Franstalige dossiers 
superviseert. De directeur en de beide adjuncten-coördinatoren waken over de kwaliteit 
van de uitgaande stukken en over de verdeling van de werklast tussen de onderzoekers 
te Brussel en de onderzoekers bij de vier gedeconcentreerde diensten te Antwerpen, 

  

Directie individuele Onderzoeken23

deel 2

23 Kortweg: IGEO
24 Cfr. infra 
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Gent, Bergen en Luik. Het werkterrein van de onderzoekers van de directie met stand-
plaats te Brussel strekt zich uit over het ganse grondgebied van het land, daar waar 
de onderzoekers van de gedeconcentreerde posten, behoudens uitzonderingen, actief 
zijn binnen de omschrijving van hun ambtsgebied, ambtsgebied dat samenvalt met de 
respectievelijke ressorten van de Hoven van Beroep.

strategie en beleid

Binnen de directie onderzoeken werd een directiecomité opgericht. Dit comité bestaat 
uit de Directeur, zijn adjuncten en de andere hoofdcommissarissen van de directie. Zij 
bespreken alle inkomende briefwisseling en opdrachten, duiden een onderzoeker aan 
en geven hem de gepaste instructies.

Bij deze evaluatie toetst het comité de inhoud van de instromende dossiers aan de  
specifieke taken die door de wetgever aan de directie zijn opgelegd. Klachten en 
aangiften waarvan de inhoud, na evaluatie, blijkt te stroken met de door de wetgever 
bedoelde specificiteit van de AIG, leiden tot de aanmaak van een dossier dat aan een 
onderzoeker wordt toegewezen.

Bij de behandeling van klachten en aangiften heeft het directiecomité steeds een zo  
efficiënt mogelijke samenwerking met de politieverantwoordelijken op het terrein voor 
ogen. Men streeft hierbij naar een optimale samenwerking met de Diensten Intern  
Toezicht van zowel de federale politie als de verschillende lokale korpsen.

Onze strategie wordt ook mede bepaald door de kennisgaring van de gedeconcentreerde 
diensten, waarbij de onderlinge uitwisseling medebepalend is bij het uitzetten van de 
beleidslijnen. Tevens kan het belang van de onderlinge bijstand niet genoeg onderstreept 
worden. 

taakverdeling aig – Comité P 

Op 22 september 2011 werd een ministeriële Richtlijn tot regeling van de taakverdeling 
inzake de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende misdrijven waarbij politie-
ambtenaren betrokken zijn, uitgevaardigd door de minister van Justitie.

Deze richtlijn is in de eerste plaats gericht op een taakverdeling tussen, enerzijds, de 
Dienst Enquêtes van het Comité P en, anderzijds, de AIG, namelijk de Directie  
Individuele Onderzoeken en de gedeconcentreerde diensten, in wiens schoot de  
gerechtelijke onderzoeken gevoerd worden binnen de AIG.  
De richtlijn sluit aan bij de principes van subsidiariteit en specialiteit die het voorwerp 
uitmaken van omzendbrief COL2/2002 van het College van Procureurs-generaal  
betreffende de ministeriële richtlijn tot regeling van de taakverdeling, de samenwerking, 
de coördinatie en de integratie tussen de federale en de lokale politie inzake de  
opdrachten van gerechtelijke politie.  
Wanneer een strafonderzoek door een magistraat is toegewezen aan, naargelang het 
geval, de AIG of de Dienst Enquêtes van het Comité P, wordt het onderzoek volledig 
afgehandeld door de aangeduide dienst.  
Deze richtlijn omvat een aantal toewijzingsprincipes voor het onderzoek van misdrijven 
waarbij politieambtenaren betrokken zijn als verdachte, als slachtoffer of als getuige. 
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Indien bijzondere omstandigheden dit vereisen kan er – mits het uitdrukkelijk akkoord van 
de behandelende magistraat – van de algemene toewijzingsprincipes worden afgeweken.   
Deze bijzondere omstandigheden kunnen onder meer voortvloeien uit een bekommernis 
van onafhankelijkheid en neutraliteit in hoofde van de gevorderde onderzoeksdienst.

Onderzoeken prioritair te behandelen door de algemene inspectie:

 n willekeurige aanhouding en opsluiting;
 n misdrijven die hun oorsprong vinden in of verband houden met de toepassing van 

de wetten, verordeningen, bevelen, onderrichtingen en richtlijnen met betrekking 
tot de werking en de organisatie van de politiediensten, o.m. valsheid in geschrifte 
en gebruik van valse stukken, verduisteringen, diefstal van materiaal, heling, geen 
gevolg geven aan een bevel (inbreuk op artikel 126§3 van de Wet van 7  
december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus);

 n schending van het beroepsgeheim;
 n ongeoorloofde toegang tot informaticasystemen;
 n zedenmisdrijven, aanranding van de eerbaarheid en aanverwante misdrijven 

door personeelsleden van politiediensten;
 n feiten van belaging door personen die een sleutelfunctie vervullen binnen de 

politieorganisatie;
 n drugsmisdrijven;
 n diefstallen.

Onderzoeken prioritair te behandelen door de Dienst enquêtes van 
het Vast Comité P:

 n misdrijven die een schending inhouden van de artikelen 2 en 3 van het EVRM;
 n het overlijden van een onder toezicht van een politiedienst gestelde persoon;
 n terroristische misdrijven (artikelen 137 tot 141ter Strafwetboek);
 n omkoping (artikel 246 e.v. van het Strafwetboek) wanneer deze in een georga-

niseerde context plaatsvond, bendevorming (artn. 322 tot 324 Strafwetboek) en 
deelname aan een criminele organisatie (artn. 324 bis en 324 ter Strafwetboek);

 n misdrijven in het kader van operaties met toepassing van bijzondere opsporings-
methoden, zo o.m. onwettig afluisteren (artikel 259 bis e.v. Strafwetboek);

 n klachten ten laste van politieambtenaren uit hoofde van misdrijven die zij zouden 
begaan hebben bij de uitvoering van plichten waarmee zij gelast werden in 
het kader van strafonderzoeken die als belangrijk moeten worden beschouwd 
omwille van hun aard en de ernst van de tenlasteleggingen of omwille van de 
weerklank die zij hebben bij de publieke opinie;

 n Inbreuken op de Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 
1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 
die, gelet op het repetitief karakter ervan, in het betrokken politiekorps wijzen op 
een meer algemene normvervaging op dit vlak.

deel 2
DIRECTIE INDIVIDUELE ONDERZOEKEN



Jaarverslag 2011– 2012   n   AIG   n   27

DIRECTIE INDIVIDUELE ONDERZOEKEN

Overige onderzoeken:

Wat de overige misdrijven betreft waarbij leden van een politiedienst betrokken zijn  
hetzij als verdachte, hetzij als slachtoffer, hetzij als getuige, komt het de bevoegde  
gerechtelijke overheid toe, rekening houdend met het subsidiariteits- en specialiteitsbegin-
sel, te beslissen welke dienst met de zaak zal worden belast, waarbij in principe rekening 
zal worden gehouden met een toewijzingstabel beschreven in deze ministeriële richtlijn.

Niettemin is het in fine de behandelende magistraat die met betrekking tot de toewijzing 
van een dossier, de bevoegde overheid is. 

De onderzoekers

Het team

In de loop van 2011 zijn we stilaan opnieuw gegroeid naar een taalevenwicht met  
11 Nederlandstalige en 11 Franstalige onderzoekers. 

Bij de aanwerving van onderzoekers vraagt men politiemensen met een werkelijke 
onderzoekservaring.

Opleidingen

Salduz: tot vóór de “Salduzwet” van 13 augustus 2011 bevatte het artikel 47bis van het 
Wetboek van Strafvordering de regels die in acht genomen dienden te worden bij een 
verhoor. Dit artikel werd grondig gewijzigd door de Salduzwet, die van toepassing is 
sinds 1 januari 2012.

Ingevolge het in voege treden van de Salduzwetgeving hebben alle leden – ook de 
onderzoekers bij de gedeconcentreerde posten – een interne opleiding gevolgd. 

Recherchebrevet: sinds het in voege treden van de Wet AIG in 2007 volgt elke nieuwe 
onderzoeker de opleiding ‘Recherchebrevet’;

Overige: één personeelslid bereidde zich voor op een internationale missie, terwijl een 
andere officier-onderzoeker deelnam aan de selectieprocedure voor het directiebrevet en 
vervolgens de opleiding met succes beëindigde.

specifieke lokalen

De AIG heeft twee specifieke lokalen.  
Conform de regelgeving werd in de loop van 2012 het Salduzlokaal in gebruik  
genomen. Het videoverhoorlokaal werd in 2011 in gebruik genomen.
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De werking

De permanentie individuele Onderzoeken

De permanentie werd in 2004 opgericht waarbij één onderzoeker van elke taalrol 
beschikbaar is.  
Enerzijds geeft de AIG aan klagers (politie en/of burgers) tijdens de  
kantooruren de gelegenheid door de permanentie te worden ontvangen.  
Anderzijds staat de permanentie 24u/7d ter beschikking van de gerechtelijke  
overheden voor het uitvoeren van dringende gerechtelijke opdrachten en tevens van de  
Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie voor het uitvoeren van dringende  
administratieve onderzoeken. 

In 2011 en 2012 heeft de directie een beroep kunnen doen op de deelname van de 
leden van de gedeconcentreerde posten Antwerpen en Gent, aangezien in Brussel een 
prangend tekort was aan Nederlandstalige onderzoekers.

In 2011 kreeg de permanentie 216 oproepen en in 8 gevallen was een onmiddellijke 
interventie vereist. 
In 2012 werd er 211 keer beroep gedaan op de permanentie met 6 onmiddellijke  
tussenkomsten tot gevolg.

Jaar Aantal oproepen Onmiddellijke interventies

2011 216 8

2012 211 6

De individuele onderzoeken
Tot de kerntaken van de directie behoren de opsporings- en gerechtelijke  
onderzoeken. Deze vergen een grotere capaciteit dan administratieve onderzoeken. 

Niettemin wordt de dienst een specifieke (administratieve) bevoegdheid toebedeeld,  
i.c. de uitvoering van “voorafgaande onderzoeken” in het raam van de Tuchtwet25.   
Wanneer de AIG door een tuchtoverheid wordt gevat voor een voorafgaand onderzoek 
zal haar Directie Statuten/IGST26 de vatting beoordelen27 en de inspecteur-generaal 
hierin adviseren. Bij positieve beoordeling zal deze laatste het dossier aan de Directie 
Individuele Onderzoeken voor uitvoering van het voorafgaand onderzoekt overmaken.

25 Artikel 27 van de Wet 
26 Cf. infra 
27 De directie Statuten/IGST onderzoekt, conform artikel 27 van de Tuchtwet, of er “ernstige redenen” tot 

voorafgaand onderzoek aanwezig zijn. Komt de vatting van de minister, wordt de vatting als een “bevel” 
behandeld en zal het dossier door de Inspecteur-generaal rechtstreeks voor uitvoering aan de directie IGEO 
worden overgemaakt (zonder voorafgaande analyse van het dossier door de Directie Statuten/IGST).

deel 2
DIRECTIE INDIVIDUELE ONDERZOEKEN
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DIRECTIE INDIVIDUELE ONDERZOEKEN

Daarnaast verricht de directie ook onderzoeken naar het functioneren van de leden van 
de politiediensten. Het bestaan en de werking van de dienst is gestoeld 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 controlediensten zelf, zijn aan 
controle onderworpen. De terreinervaring van de onderzoekers, afkomstig uit de diverse 
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 mogelijkheid is om uit te maken 
of de klacht al dan niet gegrond is. Ervaring leert dat de motieven van alle klagers niet 
altijd even nobel zijn.

Er wordt geen gevolg gegeven aan een klacht of een aangifte zonder strafrechtelijk 
karakter indien:

 n deze kennelijk zonder voorwerp is, of indien er onvoldoende elementen zijn om 
een onderzoek te starten;

 n onverminderd het evocatierecht van de AIG, de feiten reeds door een andere 
bevoegde instantie worden onderzocht;

 n de feiten of toestanden buiten het bevoegdheidsdomein vallen van de AIG;
 n de klacht of aangifte anoniem is, tenzij de aangeklaagde feiten zwaarwichtig 

genoeg zijn om toch een onderzoek uit te voeren.

De beslissing om geen gevolg te geven aan een klacht of aangifte wordt met redenen 
omkleed. Ze wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de partij die de klacht heeft  
ingediend of de aangifte heeft gedaan, alsook van de dienst of de persoon tegen wie 
die was gericht.
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Cijfergegevens 2011-2012

aard van de klachten en aangiften

De verhouding tussen administratieve, gerechtelijke en tuchtdossiers (voorafgaande  
onderzoeken) is in 2011 en 2012 nagenoeg dezelfde gebleven. Er is een kleine  
verhoging van het aantal administratieve dossiers ten nadele van het gerechtelijke werk. 
Het aantal behandelde voorafgaande onderzoeken is steeds zeer beperkt.

Deze cijfers geven echter enkel de beoordeling van het dossier door de coördinator 
weer bij aanvang. Het gebeurt dat in het kader van een administratief onderzoek op 
een bepaald ogenblik een strafrechtelijke inbreuk wordt vastgesteld. Het aanvankelijk als 
administratief gelabelde dossier wordt dan gerechtelijk.

deel 2
DIRECTIE INDIVIDUELE ONDERZOEKEN
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DIRECTIE INDIVIDUELE ONDERZOEKEN

Overzicht van de meest voorkomende ten lastenleggingen – gerechtelijk

De meest voorkomende ten lastenleggingen zijn duidelijk ‘gebruik van geweld’ en  
‘willekeurige vrijheidsberoving/daden van willekeur’. We stellen een beduidende  
terugval van het aantal “willekeurige vrijheidsberovingen/daden van willekeur” vast in 
2012. Het aantal dossiers “schending van het beroepsgeheim” blijft stabiel.

Opmerkelijk is dat de verhouding tussen de dossiers afkomstig van de federale politie en 
die van de lokale politie gelijk bleef in 2011 en 2012, met name 28% voor de federale 
politie en 72%  voor de lokale politie (beide jaren).
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De Raad van Beroep
In principe zouden alle personeelsleden van de politiediensten al geëvalueerd moeten 
zijn volgens de statutaire regels vastgelegd in titel I van deel VII van het RPPol. De over-
gangsperiode zou dus definitief afgesloten moeten zijn. Nochtans ontving de Raad van 
Beroep in de loop van 2012 nog steeds adviesformulieren opgesteld op basis van de 
omzendbrieven GPI 11 en GPI 11bis. De problemen met betrekking tot de toepassing 
en de uitvoering van de nieuwe wettelijke regelingen betreffende de evaluatie van het 
politiepersoneel zijn blijkbaar nog steeds niet van de baan.

Ontvangen verzoekschriften in 2011 en 2012

In vergelijking met 2011 is het aantal ontvangen verweerschriften in 2012 bijna  
verdubbeld. In totaal ontving de Raad 10 verweerschriften in 2012 tegenover 6 in 
2011.

Ontvangen	verzoekschriften

  

Directie statuten28

deel 2

Verzoekschriften 2011 2012 Verschil met 2011

Lokale politie N 2 7 +5

Federale politie N 0 0 0

Lokale politie F 3 2 -1

Federale politie F 1 1 0

Totaal 6 10 +4

28 Kortweg: IGST
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2011 Advies Nieuw Totaal

Lokaal N 0 2 2

Lokaal F 1 2 3

Federaal N 0 0 0

Federaal F 1 0 1

Totaal 2 4 6

2012 Advies En régime Totaal

Lokaal N 3 4 7

Lokaal F 0 2 2

Federaal N 0 0 0

Federaal F 1 0 1

Totaal 4 6 10

Evolutie	van	de	ontvangen	verzoekschriften	van	2006	tot	2012	

Opsplitsing	van	het	aantal	dossiers	ontvangen	in	2011-2012	volgens	de	toegepaste	
evaluatiemethode:	adviesprocedure	versus	evaluatie	‘en	régime’
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Behandelde dossiers in 2011-2012

De Raad van Beroep behandelde in 2011 vier dossiers: drie Franstalige en één  
Nederlandstalig. Het ging om drie verzoekschriften die ingediend werden in 2011  
(1N + 2F) en om één dossier daterend van 2010 (1F). 
De Raad van Beroep heeft de eindvermeldingen en/of tussenvermeldingen in twee ten 
gronde behandelde dossiers (2F) geannuleerd. Voor één dossier (F) werd het gemo-
tiveerde verzoekschrift niet ontvankelijk bevonden. Eén Nederlandstalig dossier werd 
uitgesteld naar een volgende zitting.  
In de loop van 2011 eindigde het mandaat van de leden van de Raad van Beroep. 
Aangezien de nieuwe leden nog niet werden aangewezen kon in 2011 slechts één 
zitting gehouden worden.

De Raad van Beroep hield in 2012 twee zittingen en behandelde 18 dossiers: 7 Frans-
talige en 11 Nederlandstalige. Het ging om acht verzoekschriften die ingediend werden 
in 2012 (6N + 2F), zes uit 2011 (2N + 4F) en om één dossier daterend van 2010 
(1N). De overige drie dossiers (2N + 1F) hadden betrekking op “arresten van de Raad 
van State” waarover in de schoot van de Raad van Beroep werd gediscussieerd. De  
arresten sloegen namelijk op geschillen over de adviesprocedure en de evaluatie ‘en  
régime’.De Raad van Beroep heeft zich in 2 dossiers (2N) onbevoegd verklaard. De 
Raad heeft voor 4 dossiers (3F en 1N) de beslissingen als onbestaande beschouwd. 
Driemaal heeft de Raad van Beroep de beslissing van de eindverantwoordelijke  
bevestigd (2N en 1F) en vijfmaal gewijzigd (3N en 2F). Voor één dossier (1N) werd  
het gemotiveerde verzoekschrift niet ontvankelijk bevonden. 

Overzichtstabel	van	de	behandelde	dossiers	in	2012

deel 2

Franstalige  
dossiers

Nederlandstalige 
dossiers Totaal

Onontvankelijke 
dossiers 0 1 1

RvB29 is  
onbevoegd 0 2 2

Evaluatie is  
onbestaande 3 1 4

Bevestiging  
van evaluatie 1 2 3

Wijziging  
van evaluatie 2 3 5

Bespreking  
arresten RvS30 1 2 3

Aantal 7 11 18

29 RvB: Raad van Beroep
30 RvS: Raad van State

DIRECTIE STATUTEN
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De Paritaire Commissie
De directeur van de Directie van de rekrutering en van de selectie van de federale  
politie 31 kan een kandidaat-politieambtenaar de toelating weigeren tot de basis- 
opleiding omdat deze niet voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarde ‘van onberis-
pelijk gedrag zijn’. Eventueel kan de directeur DSR ook een beperking van de territoriale 
inzetbaarheid opleggen. De betrokkene kan in beide gevallen hiertegen in beroep gaan 
bij de minister van Binnenlandse Zaken. De minister maakt het dossier over voor advies 
aan de Paritaire Commissie. Dit advies is niet-bindend. De minister beslist op basis van 
het rekruteringsdossier en het advies van de Paritaire Commissie.

In 2011 maakte de minister van Binnenlandse Zaken de paritaire commissie  
6 ontvankelijke dossiers (0F + 6N)32 over van kandidaten die beroep aantekenden  
tegen de negatieve beslissing van de directeur DSR.

In 2012 werden 5 ontvankelijke dossiers (2F + 3N) aan de Paritaire Commissie  
overgemaakt.

Uitgebrachte adviezen

In de loop van 2011 is de Paritaire Commissie eenmaal samengekomen, namelijk op 
22 februari 2011. Tijdens deze zitting werden in totaal acht dossiers (6N + 2F)  
behandeld. 

Na nauwkeurig onderzoek van elk dossier en het horen van de kandidaat – al dan 
niet bijgestaan door een verdediger en voor zover de kandidaat dit wenst – heeft de 
commissie zes maal een advies uitgebracht. In drie gevallen werd een positief advies 
gegeven. Meer in het bijzonder adviseerde de commissie eenmaal dat de kandidaat 
kon worden toegelaten tot de functie zonder beperkingen en eenmaal mits het opleggen 
van een territoriale beperking. In een derde geval adviseerde de commissie de  
territoriale beperking op te heffen. In drie gevallen was het advies negatief en  
werd aan de minister voorgesteld om de aangevochten beslissing te bevestigen.

Twee dossiers werden omwille van procedurele redenen uitgesteld naar een volgende 
zitting.

Wegens een regering in lopende zaken werden de leden van de Paritaire Commissie 
na de zitting van 22 februari 2011 niet (her)benoemd. Daarom was deze zitting de 
enige die in 2011 kon georganiseerd worden. Hierdoor konden vier verzoekschriften 
(2N + 2F) uit 2010 en zes dossiers (6N) ontvangen in 2011, niet behandeld worden33.

31 Hierna: DSR
32 ‘F’ betekent Franstalig; ‘N’ betekent Nederlandstalig
33 Het uitstel van behandeling was tevens te wijten aan het ontbreken van sommige dossierstukken en aan de 

afwezigheid van de toestemming tot gebruik van gerechtelijke stukken (wat cruciaal is voor het verstrekken 
van een onderbouwd advies).
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Overzicht	behandelde	dossiers	in	2011

Dossiers ‘N’ Dossiers ‘F’ Totaal

Ontvangen verzoekschriften34 6 0 6

Uitgebrachte adviezen35 4 2 6

Gunstig advies 1 1 2
Gunstig advies mits territoriale 
beperking 1 0 1

Negatief advies 2 1 3

Uitgestelde dossiers 2 0 2

In 2012 kwam de Paritaire Commissie tweemaal samen, namelijk op 27 maart en op 
25 september 2012. Tijdens deze zittingen werden in totaal 13 dossiers (11N + 2F) 
behandeld. 

Elf beroepen waren gericht tegen de beslissing van de directeur DSR om de kandidaat te 
weigeren omdat hij “niet van onberispelijk gedrag” werd geacht. Twee beroepen waren 
gericht tegen een territoriale beperking.

Na nauwkeurig onderzoek van elk dossier en na het horen van de kandidaat – al dan 
niet bijgestaan door een verdediger – heeft de Paritaire Commissie volgende adviezen 
uitgebracht:

 n in 7 gevallen adviseerde de Paritaire Commissie aan de minister dat de  
kandidaat van onberispelijk gedrag was;

 n in 1 geval adviseerde de commissie ook positief maar werd een territoriale  
beperking voorgesteld;

 n in 3 gevallen adviseerde de commissie om de weigering van de directeur DSR 
om de kandidaat toe te laten tot de opleiding, te bevestigen;

 n in 2 gevallen werd voorgesteld om de territoriale beperking op te heffen.

Eén van de negatieve adviezen was een bevestiging van een eerder negatief advies, 
weliswaar na actualisatie van het dossier. Na een eerste negatief advies van de Paritaire 
Commissie had de Minister van Binnenlandse Zaken de weigering van de kandidaat 
bevestigd. Omdat deze ministeriële beslissing door de Raad van State werd vernietigd 
werd het dossier opnieuw voor advies aan de Paritaire Commissie voorgelegd, die 
andermaal adviseerde om de weigering van de directeur DSR te bevestigen.

Een opmerkelijk dossier waarin advies aan de commissie werd gevraagd, handelde 
over een kandidaat die de functie van agent van politie al effectief uitoefende op het 
ogenblik dat hij verscheen voor de commissie. Betrokkene werd namelijk tot de oplei-
ding toegelaten vooraleer de directeur DSR een beslissing tot afwijzing had genomen. 
Omdat geen bijzitters voor de Paritaire Commissie konden worden aangeduid wegens 
de aanslepende regeringsonderhandelingen en daardoor geen zittingen van de Paritaire 

deel 2
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34 Het betreft verzoekschriften die enkel in 2011 werden ontvangen. 
35 Dit zijn adviezen m.b.t. verzoekschriften die in 2011 en/of in vorige jaren werden ingediend.
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Commissie konden worden georganiseerd, had betrokkene zijn opleiding al voltooid 
en was hij al gestart met de uitoefening van zijn functie toen hij vóór de commissie 
verscheen. Om dezelfde redenen oefenden de kandidaat-inspecteurs die hun territoriale 
beperking aanvochten, intussen ook al de functie van inspecteur van politie uit, vooraleer 
de commissie haar advies kon uitbrengen.

Overzicht	behandelde	dossiers	in	2012

Dossiers ‘N’ Dossiers ‘F’ Totaal

Ontvangen verzoekschriften36 3 2 5

Uitgebrachte adviezen37 11 2 13

Gunstig advies 8 1 9

Gunstig advies mits territoriale 
beperking 0 1 1

Negatief advies 3 0 3

Nog te behandelen dossiers38 2 2 4

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

Ook het uitvoeren van voorafgaande onderzoeken in welbepaalde situaties en de  
analyse van de geschillen betreffende de gepresteerde uren in het kader van een  
tuchtverdediging, de aangifte van feiten aan de bevoegde autoriteiten en het meegeven 
van de ervaring maken deel uit van de opdrachten van de Algemene Inspectie.

Verzoeken tot heroverweging

Op de zittingen van de Tuchtraad kan de inspecteur-generaal zich als deskundige laten 
vertegenwoordigen door een lid van de Directie Statuten. Ieder tuchtdossier wordt door 
de aangeduide examinator grondig geanalyseerd, dit zowel naar vorm (de verdedi-
gingsargumenten en motieven van openbare orde), als naar inhoud (vaststelling van de 
feiten, hun toerekenbaarheid, hun ernst, hun tuchtrechtelijke kwalificatie en de geschikte 
disciplinaire sanctie). De examinator stelt als expert een gemotiveerd advies op. De visie 
van de AIG kan uiteraard evolueren tijdens de debatten voor de Tuchtraad.

36 Het betreft verzoekschriften die enkel in 2012 werden ontvangen.
37 Dit zijn adviezen m.b.t. verzoekschriften die in 2012 en/of in vorige jaren werden ingediend. 
38 Verzoekschriften waarbij nadere toelichting door DSR wordt afgewacht.
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Behandelde	dossiers
In 2011 werden drieënzeventig dossiers afgesloten (48 F, 25 N). Hiervoor waren  
154 zittingen nodig. De Algemene Inspectie gaf 80 definitieve adviezen, waarvan  
54 Franstalige en 26 Nederlandstalige.

In totaal werden 72 nieuwe dossiers geregistreerd, waarvan 46 Franstalige en 26  
Nederlandstalige. 32% van deze dossiers waren afkomstig van de federale politie en 
68% van de lokale politie. Gezien deze cijfers enkel betrekking hebben op de dossiers 
die in heroverweging werden genomen, is het beter zich te baseren op het jaarverslag 
van de tuchtraad indien men een exacte analyse van het tuchtbeleid binnen de  
politiediensten wenst te maken.

Verdeling	van	de	dossiers	volgens	de	graad	van	het	personeelslid

deel 2

2011 Calog AGP INP HINP CP HCP Totaal

Dossiers F 5 1 25 9 7 1 48

Dossiers N 0 3 15 4 3 0 25

Totaal 5 4 40 13 10 1 73

2012 Calog AGP INP HINP CP HCP Totaal

Dossiers F 5 2 29 7 5 3 51

Dossiers N 1 1 20 3 5 0 30

Totaal 6 3 49 10 10 3 81

In 2012 werden 81 dossiers afgesloten: 51F (34 Lok Pol en 17 Fed Pol) en 30N  
(23 Lok Pol en 7 Fed Pol). Hiervoor waren 181 zittingen van de Tuchtraad gehouden. 
De Algemene Inspectie gaf 93 definitieve adviezen, waarvan 64 Franstalige en  
29 Nederlandstalige.

In totaal werden 64 nieuwe dossiers geregistreerd, waarvan 40 Franstalige en  
24 Nederlandstalige. Gezien deze cijfers enkel betrekking hebben op de dossiers  
die in heroverweging werden genomen verwijzen we de lezer naar de analyse van het 
jaarverslag van de Tuchtraad om een beter beeld van het tuchtbeleid binnen de  
politiediensten te verkrijgen.

Verdeling	van	de	dossiers	volgens	de	graad/het	niveau	van	het	personeelslid

DIRECTIE STATUTEN
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aanvragen tot het voeren van een voorafgaand onderzoek.

De tuchtoverheid en/of de Tuchtraad kan op basis van artikel 27 van de tuchtwet aan 
de AIG een verzoek richten tot het voeren van een voorafgaand of een bijkomend  
onderzoek. Dergelijk onderzoek door de AIG gebeurt enkel als er ernstige redenen zijn 
om het onderzoek niet toe te vertrouwen aan de hiërarchische overheid.  
Wanneer dergelijk verzoek gericht wordt aan de AIG is het de taak van IGST om te 
onderzoeken of de aanvraag voldoende gerechtvaardigd is. In geval van een positief 
antwoord vertrouwt de inspecteur-generaal de opdracht toe aan de Directie Individuele 
Onderzoeken (IGEO).

In 2011 werden zes dergelijke verzoeken aan de inspecteur-generaal voorgelegd. Vijf 
verzoeken waren afkomstig van de lokale tuchtoverheden. Eén verzoek kwam van de 
federale tuchtoverheid. Door het ontbreken van ernstige redenen werden vier verzoe-
ken geweigerd. Tegen deze weigeringen werd er slechts één beroep ingesteld bij de 
minister van Binnenlandse Zaken. In de huidige stand van het dossier volgt de minister 
de stelling en de motivering van de Algemene inspectie. De motivering stoelt duidelijk 
op de principes van de omzendbrief CP339 waar de responsabilisering van het manage-
ment centraal staat. Eén aanvraag tot het voeren van een voorafgaand onderzoek werd 
door de tuchtoverheid zelf ingetrokken omdat de tuchtprocedure gestaakt werd. Uit de 
stukken bleek namelijk dat het ging om gerechtelijke feiten. Daarom besliste de AIG om 
de procureur des Konings van de feiten op de hoogte te brengen door middel van een 
proces-verbaal. De tuchtoverheid werd hiervan uiteraard in kennis gesteld.

In 2012 werden 7 verzoeken tot voorafgaand onderzoek, waarvan 6 komende van de 
lokale tuchtoverheden en 1 van de federale tuchtoverheid, aan de inspecteur-generaal 
voorgelegd. Door het ontbreken van ernstige redenen werden 4 verzoeken geweigerd. 
De motivatie tot weigering berust voornamelijk op de principes van de omzendbrief 
CP3, waar de verantwoordelijkheidszin van de hiërarchische lijn een centrale plaats 
inneemt in het interne controlesysteem.

De AIG kreeg in 2012 van de Tuchtraad geen vragen tot bijkomend onderzoek.

aanrekening van de uren voor de tuchtverdediging.

Artikel 11 van het koninklijk besluit van 26 november 2001 tot uitvoering van de tucht-
wet laat toe dat het personeelslid de uren die het in het kader van een tuchtprocedure 
gepresteerd heeft, volledig als dienstprestaties aangeeft, weliswaar met inachtneming 
van bepaalde voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de tuchtverdediger. In het geval van 
betwisting beslist de inspecteur-generaal of zijn afgevaardigde, na overleg met de be-
trokken partijen, over de uren die aangerekend mogen worden.

Vier betwistingen werden in de loop van 2011 aan de inspecteur-generaal voorgelegd. 
Voor drie van de vier aanvragen werd er een onderhandelde oplossing gevonden tussen 
de partijen, zonder te moeten overgaan tot een formele beslissing van de inspecteur-
generaal. Eén aanvraag sloeg niet zozeer een betwisting van de prestaties maar had 

39 Omzendbrief CP 3 van 29 maart 2011 betreffende de organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus.
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betrekking op de wijze waarop de toegekende uren statutair aangerekend moesten 
worden. Dergelijk contentieux valt buiten het bevoegdheidsdomein van de Algemene  
inspectie (cf. de omzendbrief GPI 17). Daarom werd de vraag aan de bevoegde  
diensten (DGS/DSJ) overgemaakt.

In de loop van 2012 werd aan de inspecteur-generaal 1 betwisting voorgelegd  
waarvoor het overleg tussen de partijen nog steeds gaande is.

kennisgeving

Overeenkomstig artikel 26 van de Tuchtwet en de filosofie van de CP3 heeft de AIG een 
vraag tot onderzoek gericht aan een tuchtoverheid wegens feiten die aanleiding kunnen 
geven tot het starten van een tuchtonderzoek.

Verspreiding van deskundigheid

In het kader van de voortgezette opleiding werden 4 infosessies (2F/2N) georganiseerd 
ten gunste van de personeelsleden van de AIG. Deze opleidingen handelden over het 
voorafgaand onderzoek. De bedoeling was enerzijds om de interne richtlijnen te  
beschrijven en anderzijds om de rechtspraak van de Raad van State uit te leggen.

Op vraag van de dienst interne controle van de federale politie heeft een IGST- 
deskundige op de eerste samenkomst van het deskundigenplatform aan de deelnemers 
de motiveringsplicht binnen het tuchtstatuut uitgelegd.

De AIG heeft eveneens samengewerkt met de onderwijssector via informatieverspreiding 
over het tuchtstatuut tijdens de basis- en baremische opleidingen. De AIG heeft tevens 
geholpen bij een “master”-eindwerk dat de haalbaarheid van de tuchtprocedure bij de 
lokale politie onderzocht.

In het kader van de steun aan de politiediensten heeft de Directie IGST eveneens haar 
ervaring ten dienste gesteld van de dossierbeheerders en de tuchtoverheden.

Het verband tussen deontologie en tucht
De wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie (BS van 15 juni 2007) bepaalt 
in hoofdstuk IV haar opdrachten. Het artikel 5, alinea 4, van deze wet stipuleert dat de 
AIG ‘deelneemt aan de definiëring, het naleven en de actualisering van de politionele 
deontologie’. Naast de rol van de Directie IGIN in dit domein (zie supra) neemt de 
Directie IGST deel aan de definiëring en aan de toepassing van de principes van de 
deontologische code door middel van concrete acties gedurende het hele jaar.

Enerzijds verweeft de IGST-deskundige bij zijn ‘legale’ reactieve taakuitvoering de  
deontologische waarden in zijn adviezen aan de Tuchtraad en aan de terrein- 
medewerkers (cf. punt 4.3 supra).

Anderzijds verschaft de AIG tijdens haar ‘legale’ proactieve benadering zeer regelmatig 
antwoorden op vragen die gesteld worden door de terreinmedewerkers. Zij verspreidt 

deel 2
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daarenboven de politionele deontologie tijdens de basis- en baremische opleidingen van 
de politieambtenaren aan de diverse politiescholen over het land. Deze communicatie-
wijze van de politiewaarden verrijkt de geïnteresseerde partijen door de confrontatie van 
de terreinpraktijk met de theoriepunten van de Deontologische Code. Het is bij dergelijke 
uitwisselingen dat men daadwerkelijk kan spreken van een toegepaste deontologie.

Bij ministerieel besluit van 12 augustus 2008 heeft de minister de AIG aangeduid als per-
manent expert binnen de Deontologische commissie wanneer er deontologische kwesties 
worden behandeld. In 2012 is de Deontologische commissie niet samengekomen.

De AIG ontwikkelt eveneens haar expertise op het vlak van deontologie door haar  
deelname aan de vergaderingen van het technisch comité “politioneel gedrag” in de 
schoot van een internationale organisatie (FRANCOPOL).

De Algemene Inspectie en deontologie
Zoals hierboven uiteengezet bepaalt de wet van 15 mei 2007 op de Algemene  
Inspectie (BS van 15 juni 2007) in hoofdstuk IV haar opdrachten. In het bijzonder  
beschrijft artikel 5, alinea 4, dat de AIG ‘deelneemt aan de definiëring, het naleven 
en de actualisering van de politionele deontologie’. Deze opdracht werd, binnen het 
werkingskader van de Deontologische commissie voor de politiediensten, bevestigd 
door het ministerieel besluit van 12 augustus 2008. De minister duidde de AIG aan als 
permanent expert wanneer binnen de Deontologische commissie zuivere deontologische 
kwesties worden behandeld. In 2011 heeft de commissie aan deze ministeriële  
beslissing geen concrete invulling gegeven, met uitzondering van het doorsturen van 
informatie. Noch de inspecteur-generaal, noch een door hem aangeduide expert zetelde 
in 2011 tijdens een bijeenkomst van de Deontologische commissie.

In de loop van 2011 is de Deontologische commissie viermaal samengekomen, met 
name op 8 februari en op 26 april. De processen-verbaal bevatten hoofdzakelijk  
agendapunten die betrekking hebben op het functioneren van de commissie. Vier  
onderwerpen werden wel opgeworpen voor advies, namelijk Tatoeëring, Steunpunt 
integriteit, Godsdiensttekens en Politieke tekens en symbolen. Volgens de beschikbare 
informatie heeft de commissie tot op heden geen definitieve standpunten i.v.m. met de 
voormelde items ingenomen. 

Sinds 2012 is de AIG niet (meer) op de hoogte van enige activiteit betreffende de  
deontologische commissie. 

Daarnaast neemt de AIG deel aan de definiëring en aan de toepassing van de  
deontologische code door middel van concrete acties gedurende het hele jaar. Als 
expert voor de Tuchtraad verweeft ze bijvoorbeeld deontologische waarden in haar 
adviezen. Ze geeft ook zeer regelmatig antwoorden op vragen die gesteld worden door 
terreinmedewerkers. Enerzijds duidt dit er op dat de wil om te handelen naar de geest 
van de code duidelijk aanwezig is. Anderzijds toont dit aan dat er behoefte bestaat aan 
verduidelijking, omschrijving en precisering van bepaalde begrippen uit de code.

Een andere manier om de politiële deontologie te verspreiden is de deelname van som-
mige leden van de Algemene Inspectie aan de politieopleiding als occasionele of als 
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regelmatige lesgever binnen de diverse politiescholen. Deze overdracht van de politiële 
waarden is een verrijking voor beide partijen door de bijwijlen geanimeerde gedachten-
uitwisselingen, waarbij de theorethische benadering van de deontologische code  
afgetoetst wordt met de praktijkervaring op het terrein. Het is slechts door dergelijke 
uitwisselingen dat men daadwerkelijk kan spreken van een toegepaste deontologie.

Evaluatie mandaathouders

De verschillende soorten evaluaties

De inspecteur-generaal zetelt in verscheidene evaluatiecommissies.

Afhankelijk van de aard van het mandaat is de inspecteur-generaal voorzitter dan wel 
bijzitter. De inspecteur-generaal is ambtshalve voorzitter van de evaluatiecommissies voor 
het mandaat van bestuurlijke directeur-coördinator (DirCo) en voor het mandaat van  
gerechtelijk directeur (DirJu). In de evaluatiecommissies voor het mandaat van de korps-
chefs van de lokale politie, van directeur-generaal van de federale politie, van directeur 
van een directie van de federale politie en van adjunct-inspecteur-generaal van de AIG 
zetelt de inspecteur-generaal als bijzitter.

Men kan drie soorten evaluaties onderscheiden op basis van de finaliteit.

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

De evaluatie ‘en régime’ van de mandataris 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. 
De mandaathouder die zijn mandaat wenst te verlengen, dient ten vroegste tien en ten 
laatste acht maanden vóór het verstrijken van de mandaattermijn om de hernieuwing van 
zijn mandaat te verzoeken. De evaluatie door de evaluatiecommissie van de mandaat-
houder geschiedt vóór het aflopen van de mandaattermijn van vijf jaar.

Omdat voor een groot aantal lokale primo-mandaathouders het tweede mandaattermijn 
in de loop van 2011 ten einde liep, verzocht het merendeel onder hen om de  
hernieuwing van hun mandaat.40 Ook enkele niet-primo’s werden op hun verzoek  
vóór het verstrijken van hun eerste mandaattermijn geëvalueerd in 2011.

deel 2

40 Tien Nederlandstalige en twaalf Franstalige korpschefs van de lokale politie hebben niet om de hernieu-
wing van hun mandaat verzocht.
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Overzicht	van	het	aantal	“eindevaluaties”	waaraan	de	inspecteur-generaal	a.i.	in	
2011	deelnam:	

Aard mandaat Aantal

Directeur-generaal federale politie 1 N + 1 F = 2

Bestuurlijk directeur-coördinator 2 N + 2 F = 4 

Gerechtelijk directeur 0 N + 0 F = 0 

Directeur federale politie 0 N + 0 F = 0 

Korpschef lokale politie 73 N + 39 F = 112 

Totaal: 76 N + 42 F = 118

Aard mandaat Aantal

Directeur-generaal federale politie 0 N + 0 F = 0 

Bestuurlijk directeur-coördinator 1 N + 1 F = 2 

Gerechtelijk directeur 0 N + 1 F = 1 

Directeur federale politie 1 N + 0 F = 1 

Korpschef lokale politie 9 N + 6 F = 15 

 Totaal: 11 N + 8 F = 19

Het aantal evaluaties van korpschefs van de lokale politie bleef in 2012 beperkt. Het 
overgrote deel van de lokale mandaathouders werd immers in 2011 op het einde van 
hun tweede mandaattermijn geëvalueerd. Ook het aantal evaluaties van mandatarissen 
bij de federale politie in 2012 was miniem. 

Een cijfermatig overzicht van de “eindevaluaties” waaraan de inspecteur-generaal a.i. in 
2012 deelnam en waarbij een opsplitsing is gemaakt volgens het soort mandaat, krijgt 
u in de volgende tabel:

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 aangewezen, 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  
voortijdig een einde aan zijn mandaat gemaakt worden. Deze evaluatie kan  
omschreven worden als een “punctuele” evaluatie.

In 2011 werd één mandaathouder aan een “punctuele” evaluatie onderworpen, in 
2012 geen enkele mandaathouder.
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C. De “specifieke 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 die een mandaat  
uitoefent, na het derde jaar van zijn mandaat, bevorderd worden tot de graad van hoofd-
commissaris, voor zover hij/zij een evaluatie met de vermelding “goed” heeft gekregen. 

In deze context werden in 2011 twee Nederlandstalige en vier Franstalige korpschefs 
van de lokale politie geëvalueerd. In 2012 kregen één Nederlandstalige korpschef en 
twee Franstalige mandaathouders (1 korpschef en 1 DirJu) hun specifieke evaluatie. 

Opdrachten van de Directie statuten

De Directie Statuten staat in voor de voorbereiding van de evaluatiedossiers voor de 
inspecteur-generaal. De IGST-leden, die de evaluatiedossiers behandelen, stellen voor 
elk dossier een aantal welbepaalde controlehandelingen. In een eerste fase worden alle 
relevante inlichtingen bij de interne en externe partners verzameld. Deze infogaring heeft 
betrekking zowel op de korpswerking in het algemeen als op de wijze van functioneren 
van de korpschef in het bijzonder. Op basis van de ingewonnen inlichtingen deelt de 
inspecteur-generaal zijn visie op het functioneren van de korpschef aan de burgemeester-
voorzitter van de evaluatiecommissie mee. In een tweede fase wordt het activiteiten- 
verslag, dat de mandaathouder verplicht bij zijn verzoek tot hernieuwing van zijn 
mandaat moet voegen, geanalyseerd. Deze analyse laat de inspecteur-generaal toe om 
gerichte (kritische) vragen aan de mandaathouder te stellen tijdens het evaluatiegesprek. 

In de marge van hun controleopdrachten geven de IGST-leden, wegens hun  
opgebouwde expertise in de materie, aan de secretarissen van de evaluatiecommissies 
herhaaldelijk technisch advies41 over de evaluatie-procedure. 

Overzicht	van	de	resultaten	van	de	evaluaties	in	2011:

deel 2

41 Dit technisch advies slaat zowel op het verloop van de procedurestappen die moeten gevolgd worden, als 
op de redactie van het (voorstel van) evaluatieverslag. 

42 F: Franstalige mandaathouders; N: Nederlandstalige mandaathouders

“Eindevaluatie” “Punctuele” evaluatie “Specifieke tussen- 
tijdse evaluatie”

Aantal  
evaluaties42 43 F + 76 N = 119 1 F + 0 N = 1 4 F + 2 N = 6

Vermelding

Goed 118 Goed 0 Goed 6

Voldoende 1 Goed met 
opmerkingen 0 Onvoldoende 0

Onvoldoende 0 Onvoldoende 1

DIRECTIE STATUTEN
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Overzicht	van	de	resultaten	van	de	evaluaties	in	2012:

43 “F”: Franstalige mandaathouders; N: Nederlandstalige mandaathouders
44 De opdrachtbrief wordt, op voorstel van het betrokken personeelslid, door de door de Koning  

aangewezen overheid vastgesteld (art. 72, laatste lid van de Exodus).
45 Het mandaat wordt uitgeoefend in overeenstemming met de opdrachtbrief waarin de te bereiken  

doelstellingen van het mandaat zijn vervat en de ter beschikkin gestelde middelen met dewelke de  
doelstellingen moeten worden nagestreefd (art. 72, eerste lid van de Exodus).

46 De evaluatie beschrijft de prestaties van de mandataris, de mate waarin deze de doelstellingen, vervat in 
de opdrachtbrief, heeft bereikt en de wijze waarop hij heeft gefunctioneerd in het ambt waarvoor hij bij 
mandaat is aangewezen (art. 75 van de Exodus).

47 Art. VII.III.39 RPPol

“Eindevaluatie” “Punctuele” evaluatie “Specifieke tussen- 
tijdse evaluatie”

Aantal  
evaluaties43  8 F + 11 N = 19  0 F + 0 N = 0  2 F + 1 N = 3

Vermelding

Goed 19 Goed 0 Goed 3

Voldoende 0 Goed met 
opmerkingen 0 Onvoldoende 0

Onvoldoende 0 Onvoldoende 0

Het belang van de opdrachtbrief

De opdrachtbrief44 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 bereikt.45 Omwille van het belang van 
de opdrachtbrief in het evaluatieproces46 dient elke mandaathouder een kopie van zijn 
opdrachtbrief aan de inspecteur-generaal te bezorgen.47
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Selectie mandaathouders

selectie van korpschefs van de lokale politie

Net zoals de Directie Statuten de evaluatiedossiers voor de inspecteur-generaal voorbe-
reidt, zo ook behandelt zij de selectiedossiers met bijzondere aandacht en onderzoekt zij 
nauwgezet de kandidaturen van alle gegadigden voor het vacante ambt van korpschef.

In 2011 zijn er op verzoek van Nederlandstalige politiezones tien oproepen tot  
kandidaatstelling voor het vacante mandaat van korpschef van de lokale politie  
gelanceerd. Daaronder werden drie oproepen voor een tweede maal48 gepubliceerd. 
Voor één Nederlandstalige politiezone werd in 2011 voor de derde maal een oproep 
tot kandidaatstelling bekendgemaakt. Voor Franstalige politiezones werden zeven  
oproepen gepubliceerd, waaronder één oproep voor de tweede maal en één oproep 
voor de derde maal. 

In alle politiezones werd een plaatselijke selectiecommissie samengesteld. De inspecteur-
generaal a.i. nam ambtshalve aan elke zitting van de plaatselijke selectiecommissies deel.

Langs Nederlandstalige kant kon de selectiecommissie voor acht ambten van korpschef 
haar werkzaamheden in 2011 afronden. Voor de vacante Franstalige politiezones kon 
de commissie vier selecties volledig afwerken en haar definitief voorstel met betrekking 
tot de kandidaten aan de overheid meedelen.

Overzicht	van	de	selecties	die	in	2011	door	de	plaatselijke	selectiecommissie	zijn	
afgewerkt:

deel 2

Aantal 
zones per 
taalstelsel49

Ingediende 
kandidaturen

Niet- 
ontvankelijk

Ingetrokken 
kandidaturen

Geschikte 
kandidaten

Ongeschikte 
kandidaten 

4 F 13 0 1 9 3

8 N 23 1 3 12 7

0 F/N 0 0 0 0 0

Totaal 36 1 4 21 10

48 Hetzij omdat er na de eerste oproep geen enkele kandidaat was, hetzij omdat de kandidaat/kandidaten 
ongeschikt werd/werden bevonden na de eerste selectieprocedure. 

49 F: Franstalige zones; N: Nederlandstalige zones; F/N: tweetalige zones
50 Hetzij omdat er na de eerste oproep geen enkele kandidaat was, hetzij omdat de kandidaat/kandidaten 

ongeschikt werd/werden bevonden na de eerste selectieprocedure.

In 2012 zijn er op verzoek van Nederlandstalige politiezones vijf oproepen tot kandidaatstel-
ling voor het vacante mandaat van korpschef van de lokale politie gelanceerd. Daaronder 
werd één oproep voor een tweede maal50 gepubliceerd. Voor Franstalige politiezones  
werden negen oproepen gepubliceerd, waaronder één oproep voor de tweede maal.

DIRECTIE STATUTEN
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Langs Nederlandstalige kant kon de selectiecommissie voor vijf ambten van korpschef 
haar werkzaamheden in 2012 afronden. Voor de vacante Franstalige politiezones kon 
de commissie eveneens vijf selecties volledig afwerken en haar definitief voorstel met 
betrekking tot de kandidaten aan de overheid meedelen.

Overzicht	van	de	selecties	die	in	2012	door	de	plaatselijke	selectiecommissie	zijn	
afgewerkt:	

Aantal 
zones per 
taalstelsel51

Ingediende 
kandidaturen

Niet- 
ontvankelijk

Ingetrokken 
kandidaturen

Geschikte 
kandidaten

Ongeschikte 
kandidaten 

5 F 9 0 2 6 1

5 N 11 0 1 6 4

0 F/N 0 0 0 0 0

Totaal 20 0 3 12 5

51 “F”: Franstalige zones; “N”: Nederlandstalige zones; “F/N”: tweetalige zones

selectie van de commissaris-generaal van de federale politie 

In het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2011 werd de oproep tot kandidaatstelling voor  
het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie gepubliceerd. De  
kandidaturen moesten om ontvankelijk te zijn tegen uiterlijk 3 augustus 2011  
overgemaakt worden aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

De selectiecommissie werd als volgt samengesteld:

 n François ADAM, inspecteur-generaal, voorzitter;
 n Valère DE CLOET, directeur-generaal van de gerechtelijke politie;
 n Michèle CONINSX, vice-voorzitster van EUROJUST;
 n Eddy BAELEMANS, korpschef van de lokale politie Antwerpen;
 n Monique DE KNOP, voorzitster directiecomité FOD Binnenlandse Zaken;

Jean-Pierre CLAEREBOUT, directeur AIG/IGST, werd door de voorzitter aangesteld als 
secretaris van de selectiecommissie.

Bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken 
werden tien kandidaturen voor het ambt van commissaris-generaal ingediend. In haar 
zitting van 14 september 2011 onderzocht de commissie de ontvankelijkheid van deze 
kandidaatstellingen. Alle kandidaturen werden ontvankelijk bevonden. De tien  
kandidaten werden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De selectiegesprekken met de kandidaten werden gehouden op 30 september 2011 
en op 1 oktober 2011, telkens in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de 
verschillende erkende vakbonden. De volgorde waarin de kandidaten voor de commis-
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sie moesten verschijnen (vijf per dag) werd bepaald door lottrekking. De selectie- 
gesprekken hadden tot doel de persoonlijke visie en standpunten te kennen van de 
kandidaten met betrekking tot de toekomst van de federale politie en de invulling die zij 
willen geven aan de functie van commissaris-generaal. Na ieder selectiegesprek werd 
over de prestaties van de betrokken kandidaat een eerste maal gedelibereerd.

Het onderzoek naar de geschiktheid van de verschillende kandidaten voor deze  
mandaatfunctie werd uitgevoerd aan de hand van het profiel van de kandidaat ten 
overstaan van het voor het ambt van commissaris-generaal van de federale politie 
vereiste profiel en rekening houdend met de functiebeschrijving, de kandidaatstelling, het 
persoonlijk dossier, de evaluatie en de resultaten van het horen van de kandidaten door 
de commissie.

In haar zitting van 3 oktober 2011 besliste de commissie eenparig dat zes kandidaten 
geschikt waren voor de functie van commissaris-generaal en vier kandidaten niet  
geschikt. Na onderlinge vergelijking van de geschikt bevonden kandidaten, werd  
een volgorde van geschiktheid opgesteld. Alle kandidaten werden schriftelijk van hun  
resultaat op de hoogte gebracht.

De vier ongeschikte kandidaten dienden allemaal een bezwaarschrift in tegen de  
door de commissie genomen beslissing. Deze bezwaren werden door de commissie 
behandeld in haar zitting van 7 november 2011. Na een uitvoerig onderzoek besliste 
de commissie dat de bezwaren niet gegrond waren. De genomen beslissingen werden 
aldus bevestigd.

Het gemotiveerde voorstel van de commissie werd op 14 november 2011 aan de  
minister van Binnenlandse Zaken overgemaakt.

selectie van andere mandaathouders bij de federale politie

In 2011 werden 6 oproepen tot kandidaatstelling voor het vacante ambt van directeur 
gepubliceerd. 

De inspecteur-generaal a.i. nam ambtshalve als bijzitter deel aan elke zitting van de 
selectiecommissies.52

Voor vijf van de zes vacante mandaten van directeur kon de selectiecommissie in 2011 
een voorstel aan de overheid bezorgen. 

In 2012 werden twee oproepen tot kandidaatstelling voor het vacante ambt van  
directeur bij de federale politie gepubliceerd. 

Voor één van de twee vacante mandaten van directeur kon de selectiecommissie,  
waarvan de inspecteur-generaal ambtshalve lid is53, in 2012 een voorstel over de  
kandidaten aan de overheid bezorgen. 

deel 2

52 Art.VII.III.67 RPPol
53 Art.VII.III.67 RPPol

DIRECTIE STATUTEN



Jaarverslag 2011– 2012   n   AIG   n   49

DIRECTIE STATUTEN

De Nationale Selectiecommissie voor hogere 
officieren
De Nationale Selectiecommissie voor hogere officieren heeft als opdracht aan de  
minister van Binnenlandse Zaken een lijst van geschikt bevonden kandidaten voor te 
dragen voor de toekenning van de hogere loonschalen O7 en O8. 

Deze commissie is als volgt samengesteld:

 n de inspecteur-generaal van de Algemene inspectie, voorzitter;
 n de directeur-generaal die de Algemene directie bestuurlijke politie leidt;
 n de directeur-generaal die de Algemene directie gerechtelijke politie leidt;
 n twee korpschefs van de lokale politie, die minstens de loonschaal O7 genieten;
 n twee leden die geen personeelslid zijn.

De voorzitter en de leden hebben bovendien elk een plaatsvervanger.

De voorzitter wijst onder de leden van de Directie IGST een secretaris aan.

De leden van de Directie Statuten zijn belast met de voorbereiding van de dossiers ten 
behoeve van de commissie.

De overgang naar de loonschalen O7 en O8 wordt geregeld in de artikelen VII.II.28 
t.e.m. VII.II.38 en VII.II.39 t.e.m. VII.II.49 van het RPPol.

De commissie is belast met het onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidaturen 
en met de vergelijking van de aanspraken en verdiensten van de kandidaten. Na afloop 
van deze vergelijking (die gebeurt op basis van het persoonlijk dossier, de evaluatie en 
het dossier van kandidaatstelling) maakt de commissie een gemotiveerd voorstel tot loon-
schaalverhoging op voor de minister. Dit voorstel bevat enerzijds de door de commissie 
aanbevolen kandidaten in orde van geschiktheid en anderzijds de kandidaten wier 
kandidatuur niet ontvankelijk bevonden is of die niet geschikt bevonden zijn.

Voor de uitvoering van de vergelijking maakt de commissie gebruik van een aantal 
criteria. Aan ieder criterium is een vooraf bepaalde weging toegekend. Voor ieder 
criterium wordt aan de kandidaten een quotering gegeven gaande van 1 tot 4. Voor de 
bepaling van het eindresultaat worden de gegeven quoteringen vermenigvuldigd met de 
toegekende weging. Het bekomen resultaat bepaalt de volgorde van de verschillende 
kandidaten.

De commissie past tevens de ‘t-score-methode’ toe waarbij de kandidaten een vooraf 
bepaalde minimumdrempel moeten halen. De kandidaten van wie de t-score beneden 
deze minimumdrempel ligt, worden niet voorgedragen voor de toekenning van de hogere 
loonschaal, ook al wordt dan het door de minister vastgesteld quotum niet bereikt.
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Markante gegevens voor 2011

Door het arrest van de Raad van State nr. 212.041 van 15 maart 2011 werd de  
toekenning aan tien hogere officieren van de hogere loonschaal O7 voor het  
referentiejaar 2004 vernietigd. Hierdoor moest de Nationale Selectiecommissie  
voor hogere officieren de dossiers van alle kandidaten voor deze loonschaalverhoging 
opnieuw behandelen, zoals die oorspronkelijk ingediend werden.

In haar zittingen van 10 juni 2011, 25 juli 2011 en 29 augustus 2011 werden alle 
kandidaturen opnieuw onderzocht, zowel naar ontvankelijkheid als ten gronde. Het 
betrof de drieëntwintig kandidaturen zoals die oorspronkelijk werden ingediend. Na 
onderzoek bleken negen kandidaturen niet ontvankelijk te zijn. De resterende veertien 
kandidaturen werden vervolgens ten gronde behandeld.

Door de minister werd het aantal kandidaten dat aanspraak kon maken op de loon-
schaal O7 voor het referentiejaar 2004 vastgelegd op vijftien. Slechts tien kandidaten 
behaalden de vereiste minimumdrempel en werden door de commissie aan de Minister 
voorgedragen voor de toekenning van de loonschaal O7.

Van de vier niet voorgedragen kandidaten, diende slechts één een bezwaarschrift in 
tegen deze beslissing. Na uitvoerig onderzoek van dit bezwaarschrift besliste de  
commissie dat het bezwaarschrift ongegrond was en bevestigde zij haar eerder  
genomen beslissing.

Bij KB van 9 januari 2012 werd de loonschaal O7 toegekend aan de tien officieren die door 
de commissie werden voorgedragen, en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005.

Markante gegevens voor 2012

Twee procedures voor de toekenning van de hogere loonschaal moesten door de  
selectiecommissie in 2012 worden overgedaan:

 n Door de arresten van de Raad van State nrs. 203 923, 203 924 en 203 925 
van 17 mei 2010 werd de toekenning van de hogere loonschaal O7 aan  
18 hogere officieren voor het referentiejaar 2005 vernietigd. Hierdoor moest de 
Nationale Selectiecommissie voor hogere officieren de dossiers van alle kandida-
ten voor deze loonschaalverhoging opnieuw behandelen zoals die oorspronkelijk 
ingediend werden.
In haar zittingen van 5 juli 2012, 29 augustus 2012 en 12 oktober 2012 werden 
alle kandidaturen opnieuw onderzocht, zowel naar ontvankelijkheid als ten gronde. 
Het betrof de 86 kandidaturen zoals die oorspronkelijk werden ingediend min de 
10 kandidaten die via de procedure 2004 reeds de loonschaal O7 toegewezen 
kregen. Na onderzoek bleken 4 kandidaturen niet ontvankelijk te zijn. De  
resterende 72 kandidaturen werden vervolgens ten gronde behandeld.

Door de minister werd het aantal kandidaten dat aanspraak kon maken op de 
loonschaal O7 voor het referentiejaar 2005 vastgelegd op 18. De achttien best 
geklasseerde kandidaten werden door de commissie aan de minister  
voorgedragen voor de toekenning van de loonschaal O7.

deel 2
DIRECTIE STATUTEN
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Van de 54 niet voorgedragen kandidaten dienden 5 een bezwaarschrift in tegen 
deze beslissing. Na uitvoerig onderzoek van deze bezwaarschriften besliste de 
commissie dat de bezwaarschriften ongegrond waren en bevestigde zij haar 
eerder genomen beslissing.

Bij KB van 27 december 2012 werd de loonschaal O7 toegekend aan de  
18 officieren die door de commissie werden voorgedragen. De toekenning  
gebeurde met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006.

 n Door het arrest van de Raad van State nr. 214.478 van 7 juli 2011 werd de 
toekenning van de hogere loonschaal O8 aan 9 hogere officieren voor het  
referentiejaar 2005 vernietigd. Hierdoor moest de Nationale Selectiecommissie 
voor hogere officieren de dossiers van alle kandidaten voor deze loonschaal- 
verhoging opnieuw behandelen zoals die oorspronkelijk ingediend werden.
In haar zittingen van 12 oktober 2012 en 14 december 2012 werden alle 
kandidaturen opnieuw onderzocht, zowel naar ontvankelijkheid als ten gronde. 
Het betrof de 25 kandidaturen zoals die oorspronkelijk werden ingediend min de 
3 kandidaten die via de procedure 2004 reeds de loonschaal O8 toegewezen 
kregen. Na onderzoek bleek 1 kandidatuur niet ontvankelijk te zijn. De resterende 
21 kandidaturen werden vervolgens ten gronde behandeld.

Door de minister werd het aantal kandidaten dat aanspraak kon maken op de 
loonschaal O8 voor het referentiejaar 2005 vastgelegd op 9. De commissie 
stelde een lijst op met de 9 best geklasseerde kandidaten om aan de minister 
voor te dragen. Deze lijst werd ter kennis gebracht van alle kandidaten. Van  
de 12 kandidaten die niet in de lijst werden opgenomen omdat zij niet gunstig 
gerangschikt waren, dienden 2 een bezwaarschrift in. De Nationale Selectiecom-
missie behandelt deze bezwaarschriften op haar zitting in januari 2013. Het 
definitieve voorstel aan de minister wordt eveneens op deze zitting opgemaakt.
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Directiebrevet
Het behalen van het directiebrevet is onderworpen aan de regels van het Koninklijk 
Besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet vereist voor de  
bevordering tot de graad van hoofdcommissaris. Een jury, met de inspecteur-generaal  
als voorzitter, beslist over de toelating tot de vorming van hoofdcommissaris op basis  
van een onderzoek van de professionele vaardigheden (loopbaan en persoonlijk  
dossier van de kandidaat), een advies over het potentieel om de functie uit te oefenen 
en een interview. In de jury zetelen, naast de inspecteur-generaal, de directeur-generaal 
van de Algemene directie ondersteuning en het beheer of zijn vertegenwoordiger, twee 
hoofdcommissarissen van de federale politie en drie hoofdcommissarissen van de lokale 
politie.

De Algemene Inspectie is een partner in de noodzakelijke ketting van partners die nodig 
zijn om de selectie van kandidaat-hoofdcommissarissen tot een goed einde te brengen. 
Verschillende diensten of leden van de federale politie en van de lokale politie nemen 
actief deel aan dit proces. Ze zetten alles in het werk opdat de selectie en de vorming 
van de nieuwe hoofdcommissarissen zo vlot mogelijk zou verlopen.

werkingsjaar 2011

2011 was het jaar waarin de tweede selectie voor toekomstige hoofdcommissarissen 
van start ging. De minister van Binnenlandse Zaken legde voorafgaandelijk het aantal 
commissarissen dat tot de promotieopleiding van hoofdcommissaris werd toegelaten in 
2011, vast op 29 Franstalige en 41 Nederlandstalige commissarissen (de zgn. quota).  
Van de 193 ingeschreven kandidaten voor het directiebrevet bleven er na de eerste 
proef 167 gegadigden over. De jury diende vervolgens 40 Franstalige en 68  
Nederlandstalige kandidaten te interviewen vooraleer de vastgelegde quota werden 
bereikt. De overige kandidaten, die minder gunstig gerangschikt stonden, werden niet 
meer uitgenodigd voor een interview door de jury.

werkingsjaar 2012

Zoals hierboven aangegeven werden in december 2011 70 commissarissen (41N + 
29F) toegelaten tot de promotieopleiding hoofdcommissaris van politie (directiebrevet 
sessie 2011). Deze opleiding werd in 2012 afgesloten met een mondeling examen, 
waaraan alle kandidaten deelnamen. De Directie statuten hielp bij de voorbereiding van 
de zittingen van de jury. Zij verleende tevens de nodige steun aan de inspecteur- 
generaal die voorzitter is van de jury. Deze jury bestond verder uit de afgevaardigde 
van de directeur-generaal DGS, twee hoofdcommissarissen van de federale politie en 
twee van de lokale politie.

De kandidaten moesten hun schriftelijke proef mondeling verdedigen voor de jury. Na 
hun mondelinge uiteenzetting werden de kandidaten hieromtrent ondervraagd door de 
juryleden. Tevens werden hen vragen gesteld met betrekking tot de stage die zij in de 
loop van hun opleiding volgden.

deel 2
DIRECTIE STATUTEN
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DIRECTIE STATUTEN

Uiteindelijk behaalden 67 commissarissen (40N + 27F) het directiebrevet. De jury  
baseerde haar beslissing zowel op een globale evaluatie van de schriftelijke en  
mondelinge proef als op de activiteiten- en stageverslagen van de kandidaten.

Hun effectieve benoeming tot de graad van hoofdcommissaris bekomen de geslaagde 
kandidaten pas nadat zij een functie van HCP via de mobiliteit toegewezen krijgen.

Ingevolge een aantal arresten van de Raad van State mochten 3 niet-geslaagde  
kandidaten (1N + 2F) van de sessie 2007-2008 hun mondeling examen overdoen.  
Na een positieve beoordeling van de jury behaalden zij het directiebrevet.
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Elk jaar maken de gedeconcentreerde posten een activiteitenverslag over aan de 
inspecteur-generaal.  
De gedeconcentreerde posten maken integraal deel uit van de AIG. De directeurs  
leggen rechtstreeks verantwoording af aan de inspecteur-generaal.   
Zij onderschrijven mede de visie van de AIG, met name het optimaliseren van het  
functioneren van de geïntegreerde politie en dit vanuit een perspectief van partnership 
en samenwerking door middel van meer transparantie en een betere communicatie bij 
de uitvoering van haar reglementaire opdrachten. 

Dit verslag handelt zowel over de activiteiten inherent aan hun dienst (territorialiteit –  
contacten met politionele en gerechtelijke partners), als over de activiteiten met  
betrekking tot specifieke opdrachten van de directies van de AIG. 

De specifieke activiteiten omvatten o.m.: 

 n De uitvoering van administratieve of gerechtelijke onderzoeken volgend op  
klachten en/of aangiften;

 n deelname aan inspectieopdrachten of audits die gecoördineerd worden door de 
(centrale) Directie Audit en Inspectie. 

Via deze weg leveren de gedeconcentreerde posten een noodzakelijke bijdrage en 
meerwaarde aan de AIG. Bijkomend voordeel is dat de AIG via zijn regionale ‘anten-
nes’ een helikopterview heeft over gans het Belgische politielandschap. Deze antenne-
functie is één van de kerntaken van de gedeconcentreerde posten in de schoot van de 
AIG. Het nauwe contact met de diverse (beleids)verantwoordelijken binnen de politie-
wereld creëert een vertrouwensband en laat toe om van zeer nabij met kennis van zaken 
de pijnpunten die een optimale dienstverlening hinderen te detecteren. 

In het verleden kampten de gedeconcentreerde posten met een personeelstekort.  
Inderdaad, bij een full bezetting van vier medewerkers per post resulteert de ontbering 
van één of twee medewerkers meteen in een significant tekort.

Sinds 2012 mogen we benadrukken dat elke dienst een quasi full bezetting heeft.  
Tegen 2013 dient elke post over een volledige personeelsbezetting te beschikken. 

De vier diensten – twee in het Franstalige landsgedeelte,  twee in het Nederlandstalig 
landsgedeelte en elk voor wat hun opdrachten betreft- werken als communicerende vaten 
met de centrale directies IGIN, IGEO en IGST te Brussel.

Markante vaststelling voor de vier gedeconcentreerde posten: allen worden zij (over)
bevraagd voor wat gerechtelijke en administratieve onderzoeken (specifieke opdrachten) 
betreft. Audit- en inspectieopdrachten blijven – ten gevolge van capaciteitsgebrek – tot 
een minimum beperkt (of zelfs nulmarge).   

  

De gedeconcentreerde aig-POsten
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Enerzijds is dit een opmerkelijke vaststelling aangezien net inspectie- en auditopdrachten 
via analyses en aanbevelingen/remediëringen wezenlijk bijdragen tot een beter  
functioneren van de geïntegreerde politie.   
Het bewijst anderzijds het vertrouwen van magistraten in de werking van de  
gedeconcentreerde AIG-posten.  

gedeconcentreerde post van antwerPen

Tijdens de jaren 2011-2012 heeft de gedeconcentreerde post Antwerpen zijn  
zichtbaarheid en aanspreekbaarheid naar de politiediensten toe verder uitgebouwd. Dit 
resulteerde in een nog nauwere samenwerking met de hiërarchie van de verschillende 
korpsen en een uitwisseling van informatie met de diensten intern toezicht. Tijdens de 
sporadische contacten kon veel relevante informatie verkregen worden.  

De geregistreerde gegevens voor 2011 en 2012 toonden aan dat de geleverde  
inspanningen in hoofdzaak administratieve- en gerechtelijke onderzoeken lastens  
politiemensen betreffen en de besprekingen van deze dossiers.    
De gerechtelijke activiteiten maken zoals in het verleden hiervan de hoofdbrok uit:  
59% in 2011 en 50% in 2012.

De post Antwerpen leverde tevens steun aan de auditcel van IGIN door het promoten 
van het auditteam en het voorbereiden van de contacten tussen de opdrachtgevers en 
de auditoren.  
In 2012 werd in een zeer beperkte mate bijstand geleverd aan de inspectiecel te 
Brussel voor wat betreft de uitvoering van inspectieopdrachten op het terrein. In 2011 
werden geen inspectieopdrachten uitgevoerd.

In 2011 bleef het aantal gerechtelijke dossiers status-quo maar was er een daling van 
het aantal administratieve dossiers.

Van de 106 dossiers die werden opgestart, waren er 71 met een strafrechtelijk en  
35 met een administratief karakter. 82 dossiers hadden betrekking op een politiezone, 
12 dossiers op een dienst van de federale politie en 12 dossiers handelden over een 
disfunctioneren van de politie in het algemeen.   
Burgers: 63% van de klachten door de burgers tegen politiemensen betroffen problemen 
inzake de houding, het gedrag, het niet-betonen van respect en het gebruik van geweld 
tijdens het politie-optreden.

In 2012 (ten opzichte van 2011) hadden we een lichte stijging van het aantal  
administratieve dossiers tegenover een lichte daling van het aantal gerechtelijke dossiers. 
Van de 104 dossiers die werden opgestart, waren er 63 met een strafrechtelijk- en 41 
met een administratief karakter. 83 dossiers betroffen de lokale politie, 11 dossiers  
hadden betrekking op de federale politie en 10 dossiers handelden over problemen 
waarin politiemensen betrokken waren buiten hun dienstactiviteiten.

Burgers: 71% van de klachten door de burgers tegen de politiemensen betreffen  
problemen inzake de houding, het gedrag, het niet-betonen van respect, het gebruik  
van geweld en het functioneren bij het politie-optreden.  
Voornamelijk de attitude en de wijze van verbale en non-verbale communicatie van de 
politieambtenaren is een doorn in het oog van de klagers. 



Jaarverslag 2011– 2012   n   AIG   n   56

gedeconcentreerde post van gent

De post Gent kampte reeds enkele jaren met een personeelstekort. Hieraan werd vanaf 
2011 partieel verholpen met de aanstelling van een nieuw diensthoofd en een nieuwe 
onderzoeker. In 2012 werd een nieuwe medewerkster aangeworven. 

In de post Gent waren in 2012 drie op de vier functies ingevuld. 

Bijkomende inspanningen voor een volledige personeelsbezetting zullen in de loop van 
2013 worden gerealiseerd. 

Ook in de werkingsjaren 2011-2012 werden de ontwikkelingen van de voorgaande 
werkingsjaren geoptimaliseerd. 

Er werd geopteerd om voorrang te geven enerzijds aan de beheersing van de kwaliteit 
en de omlooptijden van de te behandelen gerechtelijke en administratieve dossiers en 
anderzijds aan de uitvoering van een nieuwe audit in 2012, alsook aan afrondende en 
opvolgingsactiviteiten met betrekking tot voorheen uitgevoerde audits.

Het onderhouden en verder uitbouwen van de contacten met de diverse bestuurlijke,  
gerechtelijke en politionele  overheden was ook in 2011 en 2012 een prioriteit  
teneinde de post toe te laten zijn antennefunctie naar behoren in te vullen. 

De activiteiten op het vlak van onderzoeken zijn in 2012 sterk toegenomen. Het totaal 
aantal aan de post Gent toevertrouwde onderzoeken was zelfs met meer dan 50% 
gestegen tegenover 2011.

In 2011 werden 22 administratieve en 60 gerechtelijke onderzoeken gevoerd  
(geen tucht); in 2012 waren dit respectievelijk 30 en 94 (en 2 tuchtdossiers). 

Vooral de markante toename van de gerechtelijke dossiers valt te onderstrepen:  
35 dossiers in 2010, 60 in 2011 en 94 in 2012.

gedeconcentreerde post van LUik 

In 2011 en 2012 heeft de gedeconcentreerde post van Luik met een volle personeels-
bezetting kunnen werken. Zoals de voorgaande jaren werden zij evenwel geconfronteerd 
met een aanzienlijke activiteit inzake individuele onderzoeken, activiteit die de post heeft 
kunnen verwerken en dit dankzij de beperkte vraag vanwege audit en inspectie. Evenwel, 
hun expertise in het domein van audit werd onderhouden, dit als gevolg van het feit dat 
hun directeur deelnam aan diverse opleidingen inzake audit en interne controle.

Tijdens de afgelopen referentieperiode heeft de post zijn missie van regionale antenne 
en opvolging van dossiers naar best vermogen vervuld. Geen eenvoudige opdracht 
gelet de uitgestrekheid van hun regionale bevoegdheid. Ten dien einde bleven de  
contacten met de politionele autoriteiten, meer in het bijzonder de korpschefs,  
gehandhaafd en waren een aandachtpunt.  

Zoals hierboven aangehaald blijft de werklast inzake de dossiers ‘individuele onderzoeken’ 
toenemen. Tussen 80% en 90% van de beschikbare capaciteit in 2011 en 2012 ging 

deel 2
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DE GEDECONCENTREERDE AIG-POSTEN

naar zodanige dossiers. De werklast individuele onderzoeken is aanzienlijk hoger dan in 
de andere posten, bewijs dat de dienst gekend en erkend is in zijn omgeving.  

In 2011 werden 152 nieuwe dossiers geopend. Het aantal processen-verbaal bleef  
stijgen: 953 in 2011, oftewel een stijging met 26% sinds 2010. In 72 gevallen  
handelde het om initiële processen-verbaal.

In 2012 stellen we andermaal een stijging van nieuwe dossiers vast: 188 dossiers,  
oftewel een stijging van 24% in vergelijking met 2011. Het aantal processen-verbaal 
(909, waarvan 72 initiële) bleef – ondanks een lichte daling- niettemin aanzienlijk.  

Aangaande de feiten : bovenaan de lijst zien we slagen en verwondingen, samen met 
willekeurige handelingen. Zij vertegenwoordigen telkenmale 20% van de vaststellingen, 
gevolgd door de schendingen van het beroepsgeheim, ongeoorloofde raadplegingen van de 
databanken en oplichtingen/valsheden/misbruik van vertrouwen, elk goed voor zo’n 15%.

Het merendeel der dossiers had – logischerwijze – betrekking op het gerechtelijk  
arrondissement Luik. 

Laat ons tot slot opmerken dat – sinds het protocolakkoord (ministeriële richtlijn) inzake 
de taakverdeling tussen de AIG en het Comité P van eind 2011 – de activiteiten van de 
post inzake individuele gevallen ook buiten de provincie Luik zijn toegenomen.

gedeconcentreerde post van Bergen

In 2011 heeft de gedeconcentreerde post van Bergen met een aanzienlijke  
personeelsonderbezetting moeten werken (2,5 FTE ipv 4 FTE). Het jaar nadien  
was er een verbetering naar 3,5 FTE. 

Ook bij de gedeconcentreerde post Bergen gaat het gros van de personeelscapaciteit 
naar gerechtelijke en administratieve onderzoeken. 

In 2011 ging 59% van de capaciteit naar onderzoeksopdrachten, in 2012 was dit 67%. 

Hierdoor werden in de werkingsjaren 2011 en 2012 geen auditopdrachten uitgevoerd 
maar al het nodige werd verwezenlijkt teneinde de contacten met de  
bestuurlijke, gerechtelijke en politionele overheden te bestendigen.

Met betrekking tot de inspectieopdrachten: geen in 2011, één in 2012.

In het werkingsjaar 2011 werden 91 nieuwe dossiers opgestart. In 2012 waren dit er 99.

Het aantal gerechtelijke dossiers is in 2012 lichtjes gestegen, van 85 in 2011 naar 93 
in 2012.

Het aantal administratieve dossiers blijft onveranderd: 6 voor beide werkingsjaren.

Een markante stijging werd vastgesteld voor het aantal processen-verbaal: 252 processen-
verbaal in 2011, waarvan 36 initiële processen-verbaal en 415 processen-verbaal in 
212, waarvan 56 initiële. 

Meest markante klachtenfeit blijft het onregelmatig consulteren van de databank.
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Medewerkers

Personeel

In de loop van 2011 en 2012 werden enkele belangrijke aanwervingen verdergezet. 
Voornamelijk bij de gedeconcentreerde posten was er een personeelstekort en werden 
nieuwe medewerkers aangeworven om dit tekort het hoofd te bieden. 

Twee directies kampen nog met een belangrijk personeelsdeficit: de Directie Audit en 
Inspecties, meer bepaald de dienst Inspectie, en de Directie Algemeen Beleid. 

De opleidingen gingen onverminderd voort: Salduzwetgeving, auditopleidingen, de 
baremische, functionele en voortgezette opleidingen, het bijwonen van colloquia e.d. 

We onderstrepen dat de AIG ook regelmatig uitgenodigd wordt als gastspreker, al dan niet 
in het raam van een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld inzake tuchtmateries en deontologie).   

De AIG en ‘Welzijn op het werk’

structuur

Het welzijnsbeleid van de AIG kadert in het algemeen strategisch beleid. Enerzijds als  
strategische doelstelling binnen ons personeelsbeleid, anderzijds als deontologische waarde.

Ons welzijnsbeleid is gestoeld op:

 n een beleidsnota;
 n een globale, systematische en multidisciplinaire preventiebenadering;
 n planning;
 n betrokkenheid van alle medewerkers.

Conform de regelgeving inzake Welzijn wordt de AIG geclassificeerd als een  
werknemersorganisatie van ‘groep C1’54. 

  

enkele aspecten met betrekking tot 
onze medewerkers en het budget 
van de aig

deel 2

54 Artikel 3, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en 
bescherming op het Werk, B.S. 31 maart 1998; Errata: B.S. 11 juni 1998. 
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De organisatie van de preventie bij de AIG steunt – zoals bij vele overige organisaties – 
op twee pijlers:

 n intern kan de AIG rekenen op: 
1. een operationeel personeelslid dat in de loop van 2011 de opleiding 

van Preventieadviseur niveau 1 heeft beëindigd en deeltijds de functie 
van ‘preventieadviseur’ waarneemt;

2. overige medewerkers zijn gekwalificeerd om de rol van ‘eerste  
interventieploeg’ (11), ‘EHBO’ (20) en ‘vertrouwenspersoon’ (3)  
waar te nemen;

3. sinds 2011 werd er door de minister van Binnenlandse Zaken informeel 
een Basisoverlegcomité in plaats gesteld, een initiatief dat alsnog dient 
te worden geofficialiseerd en geregulariseerd.

 n extern (dewelke een gespecialiseerde opleiding noodzaakt)55:
1. de AIG krijgt de ondersteuning van twee externe preventiediensten: één 

in het psychosociale domein en één op het vlak van medisch toezicht;

2. wat het gebouw betreft: in het raam van de reglementaire en technische 
controles en expertises van het gebouw is de eigenaar van het gebouw 
bevoegd en schakelt hiervoor privé-experten, gecertificeerde  
ondernemingen en een externe dienst voor technische controle in.

activiteiten

De bevoegde medewerkers (zie hierboven) oefenen onder het gezag van de  
inspecteur-generaal de reglementaire bepalingen, zoals hernomen in de Welzijnswet, 
uit56: de jaarlijks rondgang, de risicoanalyse, het onthaal van nieuwe medewerkers,  
de brandoefening, de controle op de toepassing van richtlijnen, de formulering van 
verbetervoorstellen e.d.  

Daarnaast, ongeacht de functies die ze uitoefenen, dragen alle personeelsleden in 
hun doen en laten op het werk naar best vermogen zorg voor hun eigen veiligheid en 
gezondheid en die van de andere betrokkenen57 58.

55 Artikel 11, §2 van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie 
en bescherming op het Werk, B.S. 31 maart 1998; Errata: B.S. 11 juni 1998.

56 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk,  
B.S. 18 september 1996. 

57 Artikel 6 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk, B.S. 18 september 1996.

58 Artikel 45 van de Deontologische Code van de politiediensten; Koninklijk Besluit van 10 mei 2006  
houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten. 
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Conclusie

Preventiecultuur is niet louter een zaak van structuren, reglementering en procedures maar 
eveneens een kwestie van waarden, attitudes, perceptie en gedragingen.

Sterk geïmplementeerde procedures garanderen niet noodzakelijk het welzijn van  
medewerkers indien er geen betrokkenheid is of indien deze procedures niet worden  
toegepast.

We zijn ervan overtuigd dat deze denkoefening slaagt indien elke partner meedenkt. 
Welzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid, niet louter een zaak van de  
preventieadviseur. 

Elke medewerker dient bij het welzijnsgebeuren betrokken te zijn, individueel én collectief59.

Budget
Budgettaire discipline liet de AIG ook in 2011 en 2012 uitsluitend toe het dagelijks 
beheer te verzekeren.

2011

Een begroting van 6 815 000 euro verdeeld over:

 n 6 185 000 euro personeelskosten;
 n 549 000 euro werkingskosten;
 n 81 000 euro investeringskosten.

2012

Een begroting van 7 156 000 euro verdeeld over:

 n 6 536 000 euro personeelskosten;
 n 544 000 euro werkingskosten;
 n 76 000 euro investeringskosten.

59 Artikel 6 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk, B.S. 18 september 1996 en artikel 45 van de Deontologische Code van de politie- 
diensten; Koninklijk Besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van  
de politiediensten. 
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