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Krachtlijnen van het rapport 
 
 
Dit voorstel is het antwoord van de werkgroep optimalisatie op de dringende 
vraag om de inrichting van de federale politie met betrekking tot haar 
basisfuncties te verbeteren. Het voorstel is gebaseerd op: de opdracht van de 
minister van Binnenlandse zaken voor deze werkgroep, het rapport ‘10 jaar 
politiehervorming’, de opdrachtbrief van de commissaris-generaal, de vroegere 
voorstellen tot reorganisatie van de federale politie en de vele gesprekken die in 
het raam van deze opdracht werden gevoerd. De samenstelling van de werkgroep, 
bestaande uit externen en leidinggevenden van de politie (zowel federaal als 
lokaal) en het feit dat de voorstellen gebaseerd zijn op consensus binnen de 
werkgroep hebben duidelijk een meerwaarde geboden aan de kwaliteit en 
intensiteit van de discussies en ook aan de aard en de inhoud van de voorgestelde 
optimalisatie. 
 
Het beoogde resultaat is geen revolutie maar wel een evolutie. Dit houdt in dat de 
basisstructuur (federaal en lokaal) en de inrichting van de politie (administratief 
en gerechtelijk) niet in vraag zijn gesteld. De federale politie moet vooral een 
moderne en meer wendbare organisatie worden. Dit betekent een moderne 
dienstverlenende organisatie voor wie de burger centraal staat en die een 
professionele partner is voor de lokale politiezones en de overheden. Het 
beleidsmatig en operationeel aansturen van de politie moeten in deze beter op 
elkaar aansluiten. 
 
In dit rapport gaat de meeste aandacht gaat naar het optimaliseren van de werking 
en het slagvaardig maken van de federale politie. Hierbij is het versterken van het 
gedeconcentreerde arrondissementele (meestal provinciaal) niveau het speerpunt. 
Nieuwe arrondissementele directies worden dé spil van een versterkte en 
verbeterde gerechtelijke en bestuurlijke werking. Ook de eerstelijnsdiensten van 
de federale politie worden uitgebreid en verbeterd. Bovendien beoogt dit voorstel 
het versterken van eenduidige leiding (commissaris-generaal en het 
directiecomité) van de federale politie en dit met respect voor en steeds onder het 
gezag van de bevoegde ministers. De structuur van de federale politie wordt 
eenvoudiger: minder entiteiten, clustering van operationele directies en diensten 
en meer laterale samenwerking en ondersteuning (voor bestuurlijke, gerechtelijke 
en niet-operationele materies). Het ‘ontschotten’ van de bestaande pijlers staat 
borg voor een betere werking. En tenslotte wordt voorgesteld om bepaalde 
diensten af te schaffen of, mits aangepaste maatregelen, over te hevelen naar 
andere diensten en instanties. 
 
De informatiehuishouding wordt verbeterd door de inrichting van een 
informatieproces op arrondissementeel niveau. De samenwerking tussen AIK, CIC 
en strategische analyse wordt geoptimaliseerd.  
 
Het organiseren van de HYCAP JUD ten behoeve van de inzet voor specifieke taken 
van het federale parket wordt verduidelijkt.  
 
De haven van Antwerpen en de luchthaven van Zaventem krijgen een apart 
statuut. 
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De federale politie wil een zuinig beleid voeren. Het niet-operationele 
dienstenaanbod van de federale politie wordt meer beleidsmatig ingericht en 
beter beschikbaar gemaakt zowel voor de eigen diensten van de federale politie, 
als voor de lokale politie op basis van een doorgedreven deconcentratie van dit 
dienstenaanbod.  
 
De federale politie wil een goede werkgever zijn en het gestructureerd telewerken 
invoeren. Dit moet gepaard gaan met een aangepast evaluatiesysteem voor 
iedereen, gebaseerd op resultaten en met een bijzondere aandacht voor de 
geïntegreerde werking.  
 
Essentieel in het Belgische politiemodel is het bevorderen van een kwaliteitsvolle 
en loyale samenwerking tussen de federale en de lokale politie. Een uitgebreid 
directiecomité ondersteunt de commissaris-generaal in die materies die de 
geïntegreerde politie aanbelangen. Een bijzondere zorg zal worden besteed aan 
het borgen van de kwaliteit van de processen naar aanleiding van deze 
optimalisatie en dit zowel bij de diensten van de federale politie, als in het aanbod 
van diensten voor de lokale politie.  
 
Deze voorstellen kunnen niet zomaar snel ingezet en gerealiseerd worden. 
Sommige voorstellen behoren tot de bevoegdheid van de politie zelf of vergen een 
overheidsbeslissing van de bevoegde ministers of van de regering. Andere 
vereisen een wetgevend initiatief. Alleszins moet ook het bestaande Koninklijke 
Besluit betreffende de inrichting van de federale politie herschreven en vooral 
vereenvoudigd worden. Op basis van de verhoopte snelle overheidsbeslissingen 
kunnen een strikt georganiseerde overgangsfase en een sterk en goed ingericht 
veranderingsmanagement borg staan voor een geleidelijke maar kordate evolutie 
naar het hernieuwde bestel van de federale politie.  
 
Tot slot mag men meer en beter “blauw op straat” verwachten door de capaciteit 
die operationeel zal kunnen worden ingezet eenmaal dat de optimalisatie is 
voltooid. Deze capaciteit zal gaan naar het uitvoeren van de kerntaken van de 
federale politie in het algemeen en naar de eerstelijnsdiensten van de federale 
politie in het bijzonder, met specifieke aandacht voor de wegpolitie, de 
luchtvaartpolitie in Zaventem en in Charleroi en de scheepvaartpolitie in 
Antwerpen en in het zuiden van het land. Bovendien zal de gerechtelijke politie 
daadwerkelijk op het terrein worden versterkt. De hiervoor benodigde capaciteit 
zal worden vrijgemaakt door een rationalisering van de politie te paard, een 
verregaande rationalisering van de niet-operationele steundiensten van de 
federale politie en de herinrichting van de centrale diensten van de gerechtelijke 
politie. 
 
Meerdere interne verschuivingen en andere initiatieven (waaronder het 
verminderen en verder professionaliseren van het administratief beheer) zullen 
binnen de federale politie nog beduidend meer politiemensen vrijmaken voor 
operationeel werk. De impact hiervan zal in een volgende fase verder gedetailleerd 
worden.  
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1. Inleiding 
 

 
Dit rapport is het eerste resultaat van de door de minister aangestelde werkgroep 
ter voorbereiding van een ‘masterplan’ voor de reorganisatie van de federale 
politie. De werkgroep is multidisciplinair samengesteld1 en heeft geluisterd naar 
een behoorlijk aantal directe betrokkenen, intern en extern de federale politie. Met 
dit rapport beschrijft de werkgroep de inhoud van een mogelijke optimalisatie bij 
de federale politie en hoe ze deze kan realiseren.  

 
De werkgroep heeft zich, conform haar mandaat en opdracht (zie bijlage 1) 
gebogen over een analyse van de huidige organisatievorm, mogelijke 
verbeteropties en een eerste raming met betrekking tot de impact ervan op kosten 
en capaciteit. Op die wijze is zij gekomen tot een gedragen en onderbouwd advies.  
 
De werkgroep wenst wel aan te stippen dat de 
federale politie één van de twee pijlers is van de 
geïntegreerde politie en dat haar rol en 
organisatie in die zin niet volledig los kan gezien 
worden van haar ondersteuning en 
samenwerking met de 195 lokale politiekorpsen. 
Wijzigingen in de organisatie en werking van de 
federale politie hebben hoe dan ook gevolgen 
voor de lokale politie. Deze context is 
fundamenteel voor elke mogelijke 
veranderingsstrategie. 

 
Opdracht: 

1. Analyse van de huidige 
organisatievorm 

2. Mogelijke verbeteropties 
3. Impact ervan op kosten en 

capaciteit 
4. Gedragen en onderbouwd 

advies 

 
Dit rapport is meer dan een status questionis. Het beperkt zich niet tot het 
formuleren van uitgangspunten, doelstellingen en krachtlijnen. Er wordt een 
duidelijke richting aangegeven. Het moet de overheden toelaten om heldere 
keuzes te maken over de (toekomstige) organisatievorm en werking van de 
federale politie. Op basis van die keuzes kan het masterplan voor de federale 
politie echt vorm krijgen en de implementatie voorbereid worden. Een 
overgangsfase zal echter noodzakelijk zijn.  

 
Na een korte beschrijving van de gevolgde methodologie (hfst 2), gaan we eerst in 
op de uitgangspunten die de werkgroep gehanteerd heeft en op de concrete vraag 
waar we met de federale politie naartoe willen (hfst 3). Hoe de federale politie zich 
op basis daarvan wil en kan (re)organiseren, belichten we in het volgende deel 
(hfst 4). Daarna komen we toe aan de beslissingsstructuur (hfst 5), namelijk het 
antwoord op de vraag hoe de leiding en besluitvorming op de ambities en de 
nieuwe organisatievorm kan afgestemd worden. We lijsten een aantal ‘nieuwe’ 
belangrijke overlegorganen op voor de federale politie en bekijken de impact van 
de hervorming op de lokale politie (hfst 6). We besluiten met de ‘next steps’.  

                                                        
1Frank Van Massenhoven, voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, Monique De Knop, voorzitter van de FOD 
Binnenlandse Zaken, Brice De Ruyver, professor criminologie aan de Universiteit Gent, John Robert, expert 
van de Waalse vereniging van steden en gemeenten, Jean-Claude Leys, eerste advocaat-generaal van Mons, 
Johan Delmulle, federaal procureur, Christian De Valkeneer, procureur-generaal van Luik, Jean-Marie Brabant, 
voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de commissaris-generaal. Deze laat zich bijstaan 
door haar directeurs-generaal en door een beperkt aantal adviseurs. Jean-Marie Brabant heeft een tweede 
collega van de lokale politie betrokken, namelijk Geert Smet, korpschef van de zone Voorkempen. De 
voorzitter van de werkgroep is Willy Bruggeman, tevens voorzitter van de Federale politieraad.  
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2. Methodologie 
 
 
De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in drie rondes: een informatieronde, 
een brainstorming op basis van die informatie en een ronde om tot een voorstel te 
komen betreffende de gewenste inhoud en vorm van de optimalisatie.  
 
 Informatieronde 
In de informatieronde hebben we in een eerste fase de relevante documentatie 
geanalyseerd. Deze omvat onder meer de beleidslijnen van onze voogdijministers, 
het rapport ’10 jaar politiehervorming’ maar ook andere relevante externe en 
interne rapporten. In een tweede fase hebben we geluisterd naar de ervaringen 
van de externe partners: hoe hebben zij optimalisaties gerealiseerd binnen hun 
organisaties of welke verwachtingen hebben zij naar de federale politie toe? In een 
derde fase hebben we gebruikt gemaakt van interne inzichten en ideeën. De 
directeurs-generaal (DG) en de commissaris-generaal (CG) hebben elk hun visies 
voor de toekomst voorgesteld. Daarnaast zijn de voorzitters gehoord van de 
werkgroepen die zich buigen over de rol en taakinvulling van de directeurs-
coördinatoren en over de gevolgen van de gerechtelijke hervorming. Tot slot 
hebben ook de (nationale voorzitters van de) vakbonden hun prioriteiten en 
verzuchtingen aan de werkgroep toegelicht.  
 
 Brainstorming 
In de tweede ronde hebben we ons gedurende een aantal dagen samen gezet om 
consensus te zoeken over de krachtlijnen van de optimalisatie. Bijkomende 
adviseurs en ook leidinggevenden uit het Commissariaat-generaal en de algemene 
directies werden bij deze oefening betrokken. Elke directeur-generaal heeft 
vervolgens de opdracht gekregen om de krachtlijnen voor de eigen algemene 
directie – op participatieve wijze - verder door te denken en toe te passen. Aan de 
Vaste Commissie werd gevraagd om suggesties te doen met betrekking tot wat zij 
als prioritaire steun beschouwen in het dienstenaanbod van de federale politie.  
 
 Optimalisatievoorstel 
In de derde ronde hebben we opnieuw een aantal dagen uitgetrokken om de 
werkstukken van alle directeurs-generaal en de commissaris-generaal te 
bespreken en verder door te denken over de ingeslagen weg. Elke DG is vervolgens 
aan de slag gegaan om de impact op kosten en capaciteit te becijferen. Op basis van 
deze oefeningen werd richting gegeven aan een voorstel tot optimalisatie. 
 
Een laatste paar dagen hebben we tot slot besteed aan de weergave van onze 
resultaten in het voorliggende rapport. Precies met het oog op een onderbouwd en 
vooral gedragen advies, hebben we er een collectief werkstuk van gemaakt. Het 
rapport werd in consensus tussen de leden van de werkgroep opgesteld. 
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3. Waar willen we met de federale politie naartoe? 
 
 

In dit hoofdstuk bespreken we eerst het kader waarbinnen de discussies in de 
werkgroep zijn gevoerd. We hebben ze opgesplitst in algemene en specifieke 
uitgangspunten waarbij de eerste verwijzen naar het actuele beleid en de tweede 
naar de standpunten van de werkgroep. Vervolgens gaan we in op de 
vernieuwingsbeweging van de federale politie binnen dit kader: waar wil ze voor 
staan en hoe wil ze haar opdrachten opnemen? We beschrijven de ambities op 
operationeel en bedrijfsmatig vlak en koppelen er een aantal belangrijke 
voorwaarden aan voor realisatie.  
 
3.1. De algemene uitgangspunten 
 
De federale politie hanteert de beleidsnota’s van de federale regering, de minister 
van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie als startpunt. Zij verwijzen 
onder meer naar de bevindingen uit het rapport 10 jaar politiehervorming waar 
we ook zelf nog op terugkomen. Daarnaast voegt de commissaris-generaal, op 
basis van de visie van de federale politie en haar eigen opdrachtbrief, een aantal 
accenten toe.   
 
De regeringsnota legt de nadruk op de vereenvoudiging van de organisatie voor de 
politie in haar geheel: basispolitiezorg voor de lokale politie en gespecialiseerde en 
supralokale politiezorg inclusief steun voor de federale politie. Wel moet die 
vereenvoudiging gepaard gaan met versterkte samenwerkingsverbanden tussen 
federale politie en lokale zones alsook met een gerichter reageren door de federale 
politie op verzoeken tot ondersteuning.  
 
De minister van Binnenlandse Zaken wil dat de “2de fase in de 
politiehervorming”2 gerealiseerd wordt.  Hieronder verstaat zij voor het geheel 
van de geïntegreerde politie, “een versterking van de operationele inzetbaarheid, 
een betere informatiehuishouding, een doorgedreven onderlinge samenwerking 
en ondersteuning, de bepaling van kerntaken, een modern HRM-beleid met onder 
meer een verbeterde opleiding alsook een budgettaire optimalisatie”.  Voor de 
federale politie in het bijzonder beoogt zij “een rationalisering binnen de 
verschillende directies, het in plaats stellen van horizontale diensten, het werken 
via processen, een beleid voor risicobeheersing en het centraliseren van diensten 
op eenzelfde site”. Conform met de regeringsnota, wordt de versterking van de 
specialisering benadrukt.  
 
Het rapport ’10 jaar politiehervorming’ verbindt het optimaliseren van de 
operationele inzet met het ‘anders inrichten’ van taken. Structurele tekorten qua 
personeel dient de federale politie zoveel mogelijk op te vangen door onder meer 
het aantal directies, mandaathouders en echelons te verminderen. Gepaste 
prioriteitsstellingen, technologische innovatie, het bannen van niet strikt 
noodzakelijke activiteiten en meer flexibiliteit moeten hier vervolgens mee 
gepaard gaan.  
 

                                                        
2Zie de beleidsnota van de minister ‘Meer rechten en plichten inzake veiligheid ten diensten van de 
burger 2012-2014’. 
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Het huidige directiecomité van de federale politie3 legt in haar visie de nadruk 
op meer professionalisme in de dienstverlening, een grotere transparantie van de 
organisatie, een betere samenwerking met interne en externe partners en een 
sterkere responsabilisering. Zij wil de meerwaarde van de federale politie, 
gebaseerd op specialisatie of expertise, versterken en zichtbaar maken.  
 
Behoudens het feit dat de richting van de optimalisatie conform moet zijn met de 
beleidsuitgangspunten en de interne visie, voegt de commissaris-generaal een 
aantal criteria voor de optimalisatie toe. Deze dient namelijk ook rekening te 
houden met mogelijke effecten op lange termijn om in die zin een duurzame 
verandering te bekomen. De verandering dient in functie te staan van ‘het terrein’, 
i.e. federaal, lokaal en geïntegreerd. Zij moet tevens een capaciteitswinst 
opleveren. Tot slot zou de optimalisatiebeweging moeten toelaten om, ontdaan 
van ingewikkelde structuren en procedures, de specifieke meerwaarde van de 
federale politie ‘zuiverder’ in de verf te zetten.  
 
Zoals aangegeven door de syndicale vertegenwoordigers zal het invoeren van deze 
verandering gepaard moeten gaan met begeleidende maatregelen voor het 
personeel.  
 
3.2 De specifieke uitgangspunten 
 
De optimalisatie van de federale politie voltrekt zich binnen een duidelijk kader. Er 
is het geïntegreerde en integraal veiligheidsbeleid dat vertrekt van een 
partnerschap tussen de veiligheidsactoren en dat zich, beleidsmatig, concretiseert 
inde kadernota integrale veiligheid, het nationale veiligheidsplan en de zonale 
veiligheidsplannen. De federale politie wil een gezagsafhankelijke, loyale en sterke 
partner zijn in het veiligheidsbeleid, zowel bij de strategische voorbereiding ervan 
als bij de operationele implementatie. Als partner in het veiligheidsbeleid heeft de 
federale politie oog voor nieuwe ontwikkelingen in het politie- en 
justitielandschap en probeert daar optimaal op in te spelen. Dit is het geval voor de 
nakende hertekening van de schaalgrootte in de rechterlijke organisatie en ook 
voor de positionering van de Vaste Commissie van de Lokale Politie als 
vertegenwoordigend orgaan voor de lokale politie. Deze optimalisatie schakelt 
zich maximaal in in het concept van de geïntegreerde politie. De geïntegreerde 
werking heeft de afgelopen tien jaar haar nut bewezen en heeft ook een stevig 
politiek en maatschappelijk draagvlak. Er is echter nog ruimte om de 
geïntegreerde werking te versterken en daar wil deze optimalisatie op inspelen. 
 

Om deze laatste reden kunnen we een optimalisatie en modernisering van de 
federale politie niet los zien van de realiteit en evoluties in de lokale zones. 
Diverse kleine zones hebben het vandaag moeilijk om alleen te overleven en zijn 
op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden in de vorm van associaties en 
fusies. De vraag die we ons moeten stellen, is of de federale politie hierbij kan 
helpen of faciliteren en hoe we dit kunnen opnemen in de optimalisatiebeweging. 
Het is wel belangrijk dat de lokale politie zelf de basispolitiezorg blijft opnemen. Zo 
niet kan het basisconcept van de geïntegreerde politie op de helling komen te 
staan. Het kan niet de bedoeling zijn dat het behoud van te kleine politiezones, 

                                                        
3 De commissaris-generaal, de directeur-generaal van bestuurlijke politie, van gerechtelijke politie en 
van de ondersteuning en het beheer. 
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indien alternatieven voorhanden zijn, ten koste zou gaan van de eveneens 
beperkte capaciteit van de federale politie. 
 
Voor de federale politie is de Vaste Commissie van de Lokale Politie de 
gesprekspartner bij uitstek om te overleggen over de strategische lijnen of 
elementen die de ganse politie aanbelangen. Het is daarom belangrijk dat die Vaste 
Commissie een goed geolied orgaan is, met een democratische besluitvorming en 
dat de zones zichzelf ook via die Vaste Commissie vertegenwoordigd weten. Op die 
manier kunnen we zeker zijn dat de lokale politie betrokken wordt en zich 
betrokken voelt. 
 
Voor wat de hervorming van justitie betreft, heeft de optimalisatie er alle belang 
bij om de hervorming op de voet te volgen en hierop te anticiperen voor zover als 
mogelijk en verantwoord in het kader van de federale politie. Een modernisering 
in het politielandschap zou moeten gepaard gaan met een modernisering van de 
gerechtelijke organisatie en van de magistratuur, in termen van uitrusting, 
informatisering en werkprocessen.  
 
Daarnaast moet België en dus ook de politie zich meer en beter gaan inschrijven in 
het internationale beleid. De internationalisering biedt grote opportuniteiten en 
heeft heel concrete gevolgen voor de operationele werking van de federale politie. 
De politie dient steeds meer internationale wetgeving, verdragen en afspraken toe 
te passen. Europese normen zijn bijvoorbeeld vaak van directe toepassing op het 
Belgische recht en impliceren internationale uitwisselingen en kruisbestuiving 
maar ook een verhoging van het aantal opdrachten van bestuurlijke politie 
(Frontex, NPR, …) en van gerechtelijke politie (Verdrag van Prüm, Salduz, de 
EMPACT projecten van Europol, …)4; Er zijn eveneens gevolgen voor de manier 
waarop de informatie beheerd wordt. 

 
Tenslotte zijn er ook een aantal uitgangspunten, intern aan de federale politie.  
 
De operationele werking van de federale politie staat centraal. De interne 
steundiensten schrijven zich hierin in.   
 
Het onderscheid tussen gerechtelijke en bestuurlijke politie vertaalt zich in de 
organisatiestructuur van de federale politie via een algemene directie 
gerechtelijke en een algemene directie bestuurlijke politie. De werkgroep vindt dat 
deze operationele algemene directies, omwille van hun verschillende opdrachten 
en finaliteit behouden moeten blijven maar dat ze niet langer verzuild mogen 
werken.  Voor wat de sturing van de federale politie op zich betreft, moet de 
commissaris-generaal in staat zijn om, samen met haar directiecomité, de 
organisatie daadwerkelijk richting te geven en te sturen. Vandaag is dit 
onvoldoende het geval. 
 
Een laatste punt betreft de relatie tussen beleid en uitvoering. De werkgroep 
gaat er van uit dat beleid toebehoort aan de CG en haar directiecomité, naar 

                                                        
4 In het bijzonder voor wat het gerechtelijke domein betreft, zullen de lopende ontwikkelingen 
waaronder een versterkte SALDUZ procedure, de uitvaardiging van een Europees onderzoekbevel  en de  
aangekondigde in plaats stelling van een Europese procureur repercussies hebben op de te in zetten 
capaciteit  alsook op een te behouden niveau van centrale structuur.  
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analogie van de andere federale overheidsdiensten. De geschiedenis leert echter 
dat beleid en uitvoering zo dicht mogelijk bij elkaar moeten aansluiten. Anders 
riskeert men op termijn te komen tot een beleid dat onzinnig of onuitvoerbaar is 
en/of tot een uitvoering die draait op gewoonte en toeval en geen relatie meer 
heeft tot het beleid. Dit uitgangspunt impliceert dus een evenwichtsoefening 
tussen beleid en uitvoering. 
 

Kort samengevat : 
 

Algemene uitgangspunten 
(actuele beleid) 

 Specifieke uitgangspunten 
(standpunt van de werkgroep) 

- Vereenvoudigen van de 
politieorganisatie 

- Versterken van de 
samenwerkingsverbanden tussen lokale 
en federale politie 

- Gerichter reageren op verzoeken tot 
ondersteuning 

- Versterken van de operationele 
inzetbaarheid 

- Verbeteren van de 
informatiehuishouding  

- Versterken van de specialisering 
- Modern HRM beleid 
- Rationalisering binnen de directies 
- Horizontale diensten in plaats stellen 
- Werken via processen 
- Anders inrichten van taken 
- Duurzaam en in functie van de 

geïntegreerde werking  
- Capaciteitswinst 
- Begeleidende maatregelen voor het 

personeel 

 - Versterken van de geïntegreerde 
werking 

- De Vaste Commissie van de Lokale 
Politie als gespreks- en 
overlegpartner  

- Anticiperen op de hervorming van 
justitie  

- Inzetten op internationalisering en 
internationale samenwerking 

- De operationele werking centraal 
- Behouden van het onderscheid 

bestuurlijke en gerechtelijke politie 
in de organisatiestructuur 

- Beleid bij de CG en haar 
directiecomité  

- Evenwichtsoefening beleid en 
uitvoering  

 
 
3.3 Naar een vernieuwde federale politie 
 
3.3.1 Algemene doelstellingen 
 
De federale politie beoogt met haar vernieuwingsbeweging een moderne en 
wendbare organisatie te worden. De federale politie wil politiezorg op maat 
bieden waarbij met de beschikbare capaciteit, een maximum aan efficiëntie en 
effectiviteit wordt bereikt. Zij wil zich op een professionele wijze kwijten van de 
prioriteiten zoals vierjaarlijks bepaald in het nationaal veiligheidsplan en van haar 
recurrente taken die zowel eigen opdrachten als steunopdrachten omvatten. Voor 
de eigen opdrachten betekent dit dat zij deze op een correcte en service-gerichte 
manier uitvoert. Waar partnerschap mogelijk en wenselijk is, houdt 
professionalisme in dat de federale politie, binnen een vooraf bepaald én met de 
partners overlegd kader, vanuit eenzelfde houding samenwerkt en steun verleent.  
 
Het beleid met betrekking tot organisatiedomeinen zoals financiën, HRM, ICT en 
logistiek staat volledig in functie van de operationele kerntaken, hetzij van de 
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federale, hetzij van de geïntegreerde politie. Wat partnerschap en steun betreft, is 
de logica dezelfde als voorheen:  binnen een vooraf bepaald en met de lokale 
politie overlegd kader.  Een eventuele hulp of ondersteuning bij associaties en 
fusies kan hier ook besproken worden. 
 
Het ‘vernieuwen ‘ van de federale politie is een goede gelegenheid om te denken  
aan een drastische vereenvoudiging van het wettelijk instrumentarium dat de 
basis vormt voor de inrichting en werking van deze politie. 
 
3.3.2 Het operationele luik  
 
De federale politie wil een moderne dienstverlenende organisatie zijn, waarbij 
de burger centraal staat, en een professionele partner voor de lokale politiezones 
en overheden. Dit brengt met zich mee dat de complementariteit in de werking, 
toonaangevend in de eerste fase van de hervorming, plaats maakt voor reële 
samenwerking en uitwisseling. Een tweede implicatie is dat de federale politie een 
echt steunbeleid voert, gevoed door het overleg met de lokale politie en eventueel 
andere partners.  
 
De federale politie beschikt over een aantal eerstelijnsdiensten zoals de 
wegpolitie, de spoorwegpolitie, de scheepvaartpolitie en de luchtvaartpolitie. Zij 
staan in voor de politiezorg op gespecialiseerde terreinen als autosnelwegen, 
spoorwegen en metrolijnen, havens en luchthavens. Vandaag is die politiezorg, 
behoudens enkele uitzonderingen, vooral reactief en gebaseerd op interne 
permanentiesystemen. De federale politie is vragende partij om, via lokale 
protocolakkoorden, tot een uitwisseling en verdeling van taken te komen die beide 
politiediensten maar vooral ook de veiligheid (inclusief de preventie van 
onveiligheid) ten goede komen. Indien andere veiligheidsactoren actief zijn op 
deze terreinen, is het belangrijk om ook deze partners in het overleg te betrekken. 
Bepaalde diensten moeten echter ook versterkt worden. De spoorwegpolitie van 
Brussel heeft pas 100 man bijgekregen. De effectieven van de wegpolitie zijn sinds 
de jaren ’80 evenwel niet meer geëvolueerd terwijl het verkeer op de 
autosnelwegen alleen maar is toegenomen. Een versterking van de wegpolitie kan 
meer preventie en zichtbaarheid betekenen op de autosnelwegen en meer 
samenwerking met lokale verkeersdiensten. Voor wat de scheepvaartpolitie 
betreft, kan men de capaciteitsuitbreiding niet los zien van de 
noodzakelijke  geïntegreerde werking met de andere  handhavingsdiensten die in 
de havens aanwezig en werkzaam zijn.  In de luchthaven van Charleroi werden 
vorig jaar in totaal 6,5 miljoen reizigers geteld terwijl dit er in 2008 nog maar een 
kleine 3 miljoen waren. Voor de passagiers extra Schengen was er eveneens een 
verdubbeling (van een half miljoen in 2008 naar 1,2 miljoen in 2012). Bijkomende 
capaciteit in Gosselies is dus eerder noodzaak dan luxe.  

 
De federale politie staat in voor de gespecialiseerde steun en de federale 
interventiereserve in het domein van de openbare orde.  Een democratie moet 
namelijk blijvend in staat zijn om met conflicten en protest, ook en zeker wanneer 
deze publiekelijk worden geuit, op een legitieme manier om te gaan.  In het recente 
verleden werd de reserve op diverse momenten afgebouwd hoewel de laatste 
jaren ook pogingen zijn gedaan om de reserve, zeker in het Brusselse, op peil te 
houden en zelfs te versterken. Het is belangrijk dat de federale politie de 
bestaande reserve behoudt, nog versterkt en aanvult met gespecialiseerde teams 
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om haar rol, wanneer nodig, ten volle te kunnen opnemen. Eveneens belangrijk 
voor die rol is het blijvend investeren in bijzondere middelen ter ondersteuning 
van het beheer van gebeurtenissen.  
Ook in dit domein is het overleg met de lokale politie echter van fundamenteel 
belang. Federale en lokale politie dienen samen te beslissen over welke middelen 
al dan niet zullen worden aangekocht, welke teams nuttig en nodig zijn en welke 
niet, welke de inzetmodaliteiten zijn met betrekking tot de bijzondere middelen 
enz.  
 
De federale politie is bevoegd voor de aanpak van de gespecialiseerde en 
bovenlokale criminaliteit. Zij ambieert hiervoor in de eerste plaats een 
professioneel opsporing en onderzoek die een correcte vervolging mogelijk maakt 
door het gerecht. Meer en meer werkt zij, onder het gezag van de parketten, 
volgens de principes van het recherchemanagement en samen met de lokale 
recherchediensten. De federale politie dient hierbij zowel op centraal als 
gedeconcentreerd niveau bijzondere aandacht te besteden aan de verdere 
ontwikkeling van zowel het operationele (zaakgerichte), het beheersmatige en het 
strategische recherchemanagement. Zij zal zich hierbij inschrijven in de principes 
vervat in de COL 12/2010 van het college van Procureurs-generaal, bevattende 
richtlijnen inzake de gerechtelijke achterstand, de beheersing en de bewaking van 
het gerechtelijk onderzoek en de doorlooptijden. Het is meer dan wenselijk dat de 
onderzoeksrechters bij het rechercheoverleg en het recherchemanagement 
betrokken worden. Op die manier kan een optimale aanwending van de 
beschikbare recherchecapaciteit beter worden verzekerd. Een verdere uitbouw 
van het recherchemanagement met de lokale recherchediensten is eveneens 
wenselijk.  

 
De lijn tussen bovenlokale en georganiseerde criminaliteit (nationaal, 
grensoverschrijdend en internationaal) aan de ene kant en de lokale criminaliteit 
aan de andere kant, is niet altijd zo makkelijk te trekken. Uit de praktijk is 
gebleken dat er een grijze zone bestaat tussen beide criminaliteitsvormen. 
Vertrekkende vanuit de principes van de COL 2/2002 wil de federale politie voor 
de aanpak van de criminaliteit in die grijze zone, een reële samenwerking 
uitbouwen met de lokale recherchediensten. Ook moet er een antwoord gevonden 
worden op de ondersteuning van de zones met een heel kleine 
recherchecapaciteit. De federale politie kan hier zeker punctuele steun leveren 
voor specifieke fenomenen5. Wat niet kan, is dat de federale politie permanent 
moet bijspringen. Veeleer moet men ijveren voor ver doorgedreven operationele 
samenwerking tussen zones, associaties en vrijwillige fusies. Daarnaast wil de 
federale politie een sterker overleg met de lokale politie voor de melding en 
opvolging van nieuwe criminaliteitsfenomenen. Dit vermijdt mogelijks verwarring 
en overbelasting bij de recherchediensten.  
 
Vervolgens wil de federale politie beklemtonen dat zij een bijzondere inspanning 
wil leveren met betrekking tot de analyse en bestrijding van nieuwe 
criminaliteitsvormen en de toepassing van processen en procedures. We denken 
hierbij onder meer aan de enorme expansie van informaticacriminaliteit, maar 
eveneens aan de noodzakelijke investering in expertise in het omgaan met de 

                                                        
5 De voorkeur hierbij gaat uit naar protocolakkoorden; in uitzonderlijke gevallen kunnen uitzonderlijke 
oplossingen uitgedacht worden bv. detachering. 
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virtuele wereld, nieuwe wettelijke procedures zoals Salduz en andere Europese 
regelgeving. 

 
De federale politie wil een snelle en goede dienstverlening kunnen verzekeren 
voor de gerechtelijke instanties. Zowel in haar organisatie en samenwerking 
intern als in haar afstemming met die instanties zoekt de federale politie naar 
vlottere administratieve en op capaciteit-gerichte maatregelen. Zo zal de federale 
politie de onderzoeken die zij dient te verrichten in overleg met de magistraat 
afbakenen in een onderzoeksplan. Tevens zal zij streven naar een grondige 
evaluatie van elk grootschalig onderzoek rekening houdend met alle deelaspecten. 
Ook een vlottere ter beschikking stelling van rechercheurs aan het federale parket 
maakt deel uit van deze maatregelen. De werkgroep wijst bovendien op de 
noodzaak om goed werkende en op elkaar aansluitende IT systemen te hebben, 
zowel voor justitie als voor de politie.  

 

In het domein van informatie-
huishouding, ambieert de federale politie 
een reële informatie gestuurde 
werkwijze. Dit omvat een zo accuraat en 
zo snel mogelijke vatting met het oog op 
meer ruimte en tijd voor de 
gespecialiseerde en doeltreffende analyse 
van de informatie.  Dit gaat zowel op voor 
de informatie van bestuurlijke politie, de 
informatie van gerechtelijke politie als 
voor de niet-operationele informatie. De 
eerste twee zijn fundamenteel voor het 
uittekenen van het operationele beleid en 
voor de operationele steun aan de lokale 
politie, de laatste voor het 
organisatiebeleid en de niet-operationele 
steun.  

 In het kort: 
het operationele luik 
- Een betere dienstverlening 
- Eerstelijnsdiensten en lokale 
protocolakkoorden  

- Versterken van de 
eerstelijnsdiensten 

- Versterken van de gespecialiseerde 
steun en de federale 
interventiereserve 

- Uitbouw van het 
recherchemanagement  

- Meer samenwerking met lokale 
recherchediensten  

- Een snelle dienstverlening naar de 
gerechtelijke instanties   

- Een informatiegestuurde werkwijze 

 
3.3.3 Het bedrijfsmatige luik 
 
De federale politie ijvert voor een engagement van de regering voor de duur van 
de legislatuur op basis van een meerjarenplanning. Dit kan haar toelaten om de 
fondsen voor personeel, werking en investering zo goed mogelijk te plannen en te 
spreiden en hierin steeds ruimte te voorzien voor innovatie. De werkgroep vraagt 
dat onderzocht wordt of de jaarlijks niet bestede kredietenkunnen overgedragen 
worden naar het volgende jaar. Bovendien dient de federale politie werk te maken 
van een sterke interne responsabilisering en organisatiebeheersing zodat ex ante 
controles kunnen afgezwakt worden.  
 
Tegelijkertijd wil de federale politie vooral een zuinig beleid voeren. Zij stelt onder 
meer een financieel optimalisatiesecretariaat in plaats waar permanent op zoek 
gegaan wordt naar besparingen zonder te raken aan de continuïteit van de 
dienstverlening. Daarbij wil de federale politie van haar financiën zelf een 
werktuig maken ter ondersteuning van haar beleidsvoering. In dit kader heeft de 
federale politie alvast de invoering van een analytische boekhouding en een 
eenvoudigere rapportering in de doelstellingen 2012-2015 opgenomen. Daartoe 
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moet de federale politie kunnen rekenen op duidelijke en transparante 
communicatie omtrent de te besteden middelen. De federale politie moet in staat 
zijn om te kunnen beslissen over de middelenallocatie in overeenstemming met de 
beleidsverklaringen van de overheden, de uitvoering van de opdrachtbrieven en  
de uitvoering van het nationaal veiligheidsplan.  Het spreekt voor zich dat dit moet 
samengaan met een doeltreffend evaluatiesysteem.  
De 90.2 – de ‘post’ bestedingen voor de geïntegreerde politie - wil de federale 
politie in gezamenlijk overleg met de Vaste Commissie van de Lokale Politie 
beheren.  
 
Voor wat het human resources beleid betreft, wil de federale politie in eerste 
instantie de personeelsgegevens en de personeelsadministratie zo goed mogelijk 
beheren omdat dit de kritische succesfactor vormt voor het HR-beleid, zowel voor  
de federale politie als  voor de lokale korpsen. Als aan die voorwaarde is voldaan 
kan serieus werk worden gemaakt van een echt modern HR-beleid op vlak van 
rekrutering, opleiding, loopbaanontwikkeling, personeelsevaluatie en 
competentie-management. In functie van de verschuivingen van capaciteit die de 
resultante zijn van dit voorstel zal progressief meer capaciteit gaan naar de 
kerntaken van de federale politie, met bijzondere aandacht naar die diensten die 
prioritair moeten versterkt worden. 
 
Hierop aansluitend wil de federale politie ook een antwoord bieden op de 
versnelde uitstroom van haar medewerkers door mee te werken aan de 
implementatie van de maatregelen voorzien in Vitruvius en Persepolis die zowel 
een impact hebben op de federale als op de lokale politie. Een bijkomende 
problematiek manifesteert zich in het aantrekkelijk maken van een aantal 
kerncompetenties in hoogtechnologische profielen. Het huidige wegingssysteem is 
niet aangepast aan bepaalde specifieke functies binnen de federale politie (ICT, …), 
gezien de sterke impact van het aspect omkadering in de inschaling van deze 
profielen. Het wegingssysteem van het openbaar ambt zou hier soelaas kunnen 
brengen.  

 
De federale politie wil een goede werkgever zijn. Dit betekent dat zij zorgt voor 
het bewerkstelligen en in stand houden van een veilig, gezond en aangenaam 
werkklimaat waarin mensen centraal staan. Regels en procedures moeten conform 
deze principes ontwikkeld of aangepast worden. Dit vraagt een zekere 
ingesteldheid van de leidinggevenden. Vertaald naar beleid, impliceert deze visie 
een nadruk op competenties en competentieontwikkeling, loopbaanbegeleiding, 
coaching van leidinggevenden en het maximale gebruik van aanwezige talenten. 
Ook structureel telewerken6 maakt onderdeel uit van dit beleid. Daar staat 
tegenover dat elke werknemer bijdraagt aan het bereiken van de 
organisatiedoelstellingen.  
 
Het toekomstige beleid inzake ICT is per definitie geïntegreerd en ondergeschikt 
aan het beleid inzake informatiegaring en -verwerking. Anders gezegd moeten de 
tools of de systemen afgestemd zijn op het soort operationele en beheersmatige 
informatie die de geïntegreerde politie nodig heeft en niet omgekeerd.  

                                                        
6
Telewerken wordt omschreven als het flexibiliseren van werk naar plaats en tijd, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van informatie- en communicatietechnologie (definitie Vlaamse overheid). De plaats kan 
thuis zijn maar bijvoorbeeld ook in een satellietkantoor (praktische organisatie binnen federale 
overheid).  
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De ICT, die één van de verbindende elementen had moeten zijn tussen lokale en 
federale politie en voor een optimale ketenbenadering had moeten zorgen met de 
partners (met bijzondere aandacht voor de afstemming met de lokale politiezones 
en justitie) is het zwakke broertje gebleken in de eerste 10 jaar van de 
politiehervorming. De federale politie heeft ook te lang vastgehouden aan eigen 
ontwikkelingen. Zij moet afstappen van het idee "wat we zelf doen, doen we beter" 
en open staan voor marktontwikkelingen.  In die zin streeft ze vandaag naar meer 
open data systemen en tools die afgestemd zijn op de gebruiker en die een 
maximale interne en externe communicatie en gegevensuitwisseling mogelijk 
maken. Eigen ontwikkelingen zullen nog slechts worden toegelaten voor zeer 
specifiek politionele toepassingen.  
De federale politie wil zich ook toeleggen op de digitalisering van processen en op 
die manier de opening creëren voor een meer ‘paperless’ en dus ecologische 
werkwijze eveneens in samenwerking met onze opdrachtgevers en partners. 
 
De federale politie wil een eenvormig logistiek beleid met duidelijke en in 
overleg met de lokale politie bepaalde kerntaken en prioriteiten. Een goede 
logistieke dienstverlening betekent immers niet dat men aan elke vraag probeert 
te voldoen. De eerste slachtoffers van een dergelijk beleid zijn de kwaliteit van de 
dienstverlening en de wachttijden. Een goede logistieke dienstverlening gaat wel 
om het verzekeren van gespecialiseerde diensten complementair aan wat extern 
de organisatie bestaat. In de logistiek moet men maatwerk kunnen leveren maar 
wel op basis van vastgelegde prioriteiten. Hier moet duidelijk bepaald worden 
waarvoor de federale politie in de toekomst (nog) instaat en wat zij niet meer op 
zich neemt. Ook hier is lange termijn planning van groot belang. 
 
Voor zowel ICT als logistiek wil de federale politie actief op zoek gaan naar 
synergie met andere partners, enerzijds om de behoeften beter te kunnen 
invullen en anderzijds om besparingen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld via 
gemeenschappelijke aankoopstrategieën, het uitlenen van materiaal tussen 
overheidsdiensten, het gebruik maken van de drukkerij van de federale overheid,  
het delen van ‘knowhow’ enz. Vanuit die optiek heeft de federale politie zich 
vandaag al ingeschreven in de aanpak ‘optifed’, gedragen door alle voorzitters van 
de federale overheidsdiensten.  
 

De federale politie wenst een moderne, 
eenduidige en proactieve 
communicatie te voeren zowel intern als 
extern aan de organisatie. Hiervoor zal zij 
een communicatiestructuur en –cultuur 
creëren inclusief een doorgedreven 
communicatieplanning. De sterkten en de 
meerwaarde van de federale politie 
zullen worden gecommuniceerd en 
geduid binnen de geïntegreerde werking 
van de politie.  

 In het kort: 
het bedrijfsmatige luik 
- Een meerjarenplanning 
- Een zuinig beleid 
- Een beter beheer van 

personeelsgegevens en –
administratie  

- Een goede werkgever 
- ICT: open data systemen en 

gebruiksvriendelijke toepassingen   
- Een eenvormig logistiek beleid 
- Synergie voor ICT en logistiek 
- Een eenduidige en proactieve 

communicatie  
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3.3.4 De zes randvoorwaarden  
 
Hierna geven we aan hoe de federale politie deze ambities wil realiseren. Zes 
randvoorwaarden zijn hiervoor belangrijk. 
 
Een eerste voorwaarde betreft de noodzaak tot eenheid van beleid binnen de 
federale politie. Het nationaal veiligheidsplan dat om de 4 jaar vernieuwd wordt, 
vormt de basis voor het veiligheidsbeleid. In de zonale veiligheidsraden moeten de 
vertegenwoordigers van de federale politie waken over de nationale prioriteiten 
en tegelijkertijd afstemming zoeken met de lokale en arrondissementele 
prioriteiten. Eenheid van beleid houdt daarnaast in dat de federale politie 
maximaal op een informatiegerichte manier werkt en in een correcte rapportering 
voorziet naar de overheden toe. Daarnaast komt de eenheid van beleid vooral tot 
uiting in het bedrijfsmatige luik:  één beleid voor HRM (bijvoorbeeld een evaluatie 
op basis van resultaten), één voor logistiek (bijvoorbeeld beleidslijnen omtrent het 
gebruik van alle soorten middelen, gaande van gsm over voertuigen tot wapens), 
één voor financiën en één voor ICT (zo geïntegreerd mogelijk). Een eenvormig 
communicatiebeleid (bijvoorbeeld om de herkenbaarheid te vergroten) vanuit de 
federale politie vormt hiervan het sluitstuk.  
 
Een tweede voorwaarde houdt verband met de plaats en de schaal waarop de 
diensten worden aangeboden. Meer samenwerking en een betere steun zijn 
makkelijker als de federale politie voldoende dicht bij de klanten (in de eerste 
plaats lokale korpsen en lokale overheden) werkt en kan worden aangestuurd. De 
tweede voorwaarde ligt met andere woorden in een maximale deconcentratie van 
producten en diensten, zij het dat ze rechtstreeks verbonden is met een andere 
voorwaarde, namelijk het prerogatief van nationale (federale) opdrachten. Indien 
op nationaal niveau de reserve moet samengeroepen worden of rechercheurs via 
gerechtelijke HYCAP moeten geleverd worden aan de federale procureur, dan 
heeft dit, overeenkomstig de afgesproken quota, steeds voorrang op de lokale 
opdrachten.  
 
Een derde voorwaarde heeft betrekking op de evaluatie van de 
personeelsleden. Iedereen, van hoog tot laag, dient geëvalueerd te worden op de 
resultaten van zijn of haar werk. Het evaluatiesysteem dient met andere woorden 
zodanig georganiseerd te worden dat elke medewerker werkt overeenkomstig 
concrete, afgesproken individuele doelstellingen.  
 
Een vierde voorwaarde betreft de aanpak van de verandering. De organisatie moet 
een veranderingsmanagement voeren via hetwelk alle veranderingen worden 
gecoördineerd en opgevolgd. De personen die hiervoor zullen instaan, dienen een 
duidelijk mandaat te krijgen van de commissaris-generaal en haar directiecomité. 
In dit mandaat moet onder meer de relatie met de reguliere werking worden 
uitgeklaard.  
 
Een vijfde en cruciale voorwaarde betreft de middelen om dit te realiseren. De 
federale politie beseft dat zij, tenminste voor wat de capaciteit betreft, geen 
bijkomende middelen kan vragen. Wel wil zij de mogelijkheid hebben om de 
middelen die nodig zijn voor deze vernieuwingsbeweging dankzij de optimalisatie-
oefening zelf vrij te maken, te herbesteden en te herinvesteren, zoals dit hieronder 
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zal aangegeven worden. Dit sluit niet uit dat voor investeringen in bijvoorbeeld 
technologie of specifiek ICT, wel bijkomende middelen nodig zijn. Op lange termijn 
moet dit echter steeds tot besparingen leiden. 
 
Een zesde en laatste randvoorwaarde is dat er meer duidelijkheid komt wat 
betreft de pijlers en niveaus die binnen de federale politie de basis vormen van 
haar structuur. Naast eigen beleidsorganen waarover de commissaris-generaal 
beschikt, worden alle operationele diensten ondergebracht in één van de twee 
operationele pijlers (gerechtelijk en administratief), maar mits een gegarandeerde 
laterale werking. Daarnaast moet gestreefd worden naar het maximaal en 
duidelijk uitbouwen van twee niveaus (federaal en arrondissementeel/ 
provinciaal) voor alle componenten van de federale politie.  Ook zal er één voorstel 
aangeboden worden voor particuliere situaties die een individuele oplossing 
verdienen (bijv. de haven van Antwerpen en de nationale luchthaven, voor beide 
zie bijlage 7). 

  
 

6 voorwaarden om de optimalisatie te realiseren: 
1. Een eenheid van beleid 
2. Een maximale deconcentratie van diensten en producten 
3. Een resultaatgerichte evaluatie van alle personeelsleden  
4. Het voeren van een veranderingsmanagement 
5. De beschikking over de nodige middelen om de optimalisatie te 

realiseren 
6. Het uitbouwen van twee niveaus: federaal en arrondissementeel 

 

 
 

 

4. Hoe kan de federale politie dit organiseren? 
 

4.1. Algemeen opzet 
 
In dit hoofdstuk komen we toe aan de opdracht gegeven door de Minister, namelijk 
de optimalisatie en reorganisatie van de federale politie op basis van een 
vernieuwde organisatiestructuur. Het voorstel van de werkgroep houdt rekening 
met de voorwaarden aangaande de ‘eenheid van beleid’ en de maximale 
deconcentratie. Ze kleurt eveneens binnen de lijnen van algemene en specifieke 
uitgangspunten en anticipeert op de hervorming van de gerechtelijke 
arrondissementen.  
 
Op basis van de hervormde structuur, gaan we vervolgens  concretiseren wat dit 
inhoudt voor het Commissariaat-generaal en de algemene directies. Onder het 
motto ‘deconcentreren wat kan, centraal houden wat moet’ wordt ingezet op 
een maximale deconcentratie van de dienstverlening. We beschrijven onder meer 
welke processen in de toekomstige arrondissementele directie zullen worden 
georganiseerd.  
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4.2. Een sterk gedeconcentreerde en vereenvoudigde federale politie  

 
4.2.1 Een gedeconcentreerde organisatie 
 
De organisatiestructuur van de federale politie werd geëvalueerd in de schoot van 
de werkgroep (zie bijlage 2) aan de hand van het model van de federale 
overheidsdiensten enerzijds en het depot of ‘business unit’ model anderzijds.  Het 
laatste model vinden we terug bij organisaties als De Lijn, de TEC of de Deense 
politie.  
 
De optie voor een eenheid van beleid betreft de keuze voor het model dat het 
meeste garanties biedt om de beleidslijnen zoals supra beschreven in de volledige 
organisatie te kunnen implementeren. Het FOD-model lijkt hierin de beste optie 
omdat het rechtstreekse lijnen veronderstelt met de operationele algemene 
directies aan de ene kant en met de directies die de organisatie bedrijfsmatig 
aansturen aan de andere kant. In dit model spreekt men over respectievelijk 
verticale directies-generaal en horizontale directies. De laatste werken 
transversaal en staan bijgevolg ten diensten van de ganse organisatie. 
 
Anders gezegd opteert de werkgroep voor een sterke commissaris-generaal die 
alle noodzakelijke hefbomen ter beschikking heeft om een beleid intern de 
organisatie te voeren. Tegelijkertijd moet die commissaris-generaal werken in een 
veiligheidsbeleid dat door de overheden wordt bepaald en moet zij het interne 
beleid van daaruit vorm geven hierbij permanent rekening houdend met de 
behoeften van burgers, partners, overheden en medewerkers.  
 
De optie voor een maximale deconcentratie leidt tot de keuze voor het depot of 
‘business unit’ model. Het laatste houdt immers in dat een maximaal aantal 
processen wordt gedeconcentreerd en samengevoegd in geografische ‘units’. In 
deze beweging gaan we naar een functionele schaalvergroting met een 
rationalisering van middelen. De best mogelijke schaal in het Belgische bestel is 
vandaag het provinciale niveau. De federale politie is deels al op die manier 
georganiseerd (CIC, CIK, de noodplanning), de gerechtelijke hervorming gaat 
eveneens die richting uit, er is een bestuurlijke overheid op het niveau van de 
provincie en tot slot zijn ook heel wat partners provinciaal georganiseerd 
(diensten van andere FOD’s zoals inspectiediensten, arbeidsinspectie, …). De 
werkgroep opteert daarom in eerste instantie voor 12 directies (dit aantal is niet 
definitief maar kan er ook niet sterk van afwijken gegeven de geplande 
gerechtelijke hervorming enerzijds en specifieke functionele noden anderzijds) 
met aan het hoofd een arrondissementeel directeur federale politie. 
 
De arrondissementeel directeur zal een veiligheidsbeleid voeren onder het 
gezag van de procureur des Konings (gerechtelijk) en de minister van 
Binnenlandse Zaken (bestuurlijk) en de nationale prioriteiten afstemmen op de 
behoeften in het arrondissement. Dit zal gebeuren in het volle respect van artikel 
106 van de Wet op de Geïntegreerde politie met betrekking tot het vastleggen van 
de capaciteit bestemd voor de algemene directie gerechtelijke politie en dus de 
opdrachten van gerechtelijke politie binnen de federale politie. Het zwaartepunt 
van de operationalisering van het veiligheidsbeleid zal dus veel meer dan vroeger 
in het arrondissement komen te liggen. In het kader van het strafrechtelijke beleid, 
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waakt de procureur des Konings samen met de arrondissementele directeur over 
een adequate aanwending van de middelen om dit beleid te realiseren. Bovendien 
zal de directeur zowel instaan voor het gerechtelijke als bestuurlijke luik van dit 
beleid. Hij/zij zal ook de informatiehuishouding op zijn/haar niveau kunnen 
organiseren en hierop maximaal afstemmen. Hij/zij zal bovendien ook 
verantwoordelijk zijn voor de interne beheersprocessen. Anders gezegd zal een 
‘unit’ op gedeconcentreerd niveau -die we vanaf nu een arrondissementele directie 
van de federale politie - noemen 4 types van processen herbergen (gerechtelijk, 
bestuurlijk, informatie, beheer) en van daaruit de steun organiseren.  
 
Wat verzekerd moet blijven op het centraal niveau zijn die processen per DG die 
verbonden zijn met de kerntaken en dienstverlening op dat niveau. Zij kunnen op 
hun beurt in ‘units’ worden ondergebracht waarbij één ‘unit’ staat voor één proces 
of gelijkaardige werkprocessen.  

 
Centraal niveau  
- FOD-model 
- Verticale directies-generaal en 
horizontale directies 
- Een commissaris-generaal die het 
interne beleid vorm geeft 
- Beschikking over de hefbomen voor 
beleid  
- Kerntaken en dienstverlening op 
centraal niveau: processen in centrale 
‘units’  

 Decentraal niveau  
- ‘Business unit’ model 
- Een functionele schaalvergroting 
- Een rationalisering van middelen 
- 12 arrondissementele directies 
- De arrondissementele directie als 

zwaartepunt van de 
operationalisering van het 
veiligheidsbeleid 

- Met 4 types van processen 
(gerechtelijk, bestuurlijk, informatie 
en beheer) 

 
 
4.2.2 Een vereenvoudigde en gerationaliseerde federale politie 
 
De voltallige werkgroep is ervan overtuigd dat deze structuur, samen met een 
evaluatiesysteem gebaseerd op resultaten, het best mogelijke antwoord is gegeven 
de algemene en specifieke uitgangspunten. De organisatiestructuur is immers een 
sterke vereenvoudiging ten opzichte van het bestaande model en rationaliseert het 
gedeconcentreerde niveau: 27 bestuurlijke coördinatie- en steundirecties(CSD) en 
27 gerechtelijke directies (FGP) worden geïntegreerd in 12 arrondissementele 
directies. Dit impliceert dat het aantal aanspreekpunten voor de procureur des 
Konings, de federale procureur, de gouverneur, de burgemeester en de lokale 
politie vermindert.  

 

Van 27 bestuurlijke coördinatie- en steundirecties (CSD) en van 27 gerechtelijke 
directies (FGP) naar 12 arrondissementele directies. 

 
Een tweede rationalisering ligt in het verhogen van de operationele inzetbaarheid 
door het samenvoegen van diverse types van processen die vandaag in 
verschillende entiteiten bestaan: operationele processen, secretariaten, het 
personeelsbeheer, ICT, logistiek en financieel beheer. Dit betekent niet 
noodzakelijk dat alles op eenzelfde site gebeurt: lokale antennes en maatwerk 
moeten mogelijk blijven. Het betekent wel dat alles vanuit een centraal punt wordt 
aangestuurd, opgevolgd en beheerd en dat daardoor capaciteit vrijkomt. 
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Een derde rationalisering ligt in de herinrichting van de diensten en/of taken op 
het centraal niveau. Tegelijkertijd wordt de oefening gemaakt om oneigenlijke 
politietaken of diensten af te schaffen of over te hevelen naar instanties die er 
beter voor geplaatst zijn.  

 
Een laatste en beperkte rationalisering ligt in het samenbrengen en gezamenlijk 
doen functioneren van verschillende permanentiesystemen op het provinciale 
niveau en in het bevorderen van de interactie tussen eventuele beschikbare 
informatie en de (aansturing van de) politionele actie in de politiezorg.  
 
Behalve vereenvoudiging en rationalisering is de hervorming dus ook het best 
mogelijke antwoord op de vraag tot het ‘anders inrichten van taken’, het werken 
met processen, het gerichter steun verlenen en het creëren van ‘horizontale 
diensten’. De arrondissementeel directeur kan mensen die vandaag tot 
verschillende pijlers of entiteiten behoren, doen samenwerken en vanuit die 
samenwerking, synergie realiseren alsook een betere steun verlenen aan de lokale 
korpsen. De elementen van samenwerking, steun en beleidsimplementatie zullen 
bovendien integraal deel uitmaken van zijn/haar evaluatie. 
 
4.3 Een performante en wendbare federale politie 
 
In wat volgt, beschrijven we summier voor het Commissariaat-generaal en per 
algemene directie hoe de federale politie het gedeconcentreerde niveau versterkt 
via een maximale deconcentratie van het dienstenaanbod. Centraal behouden 
opdrachten dienen binnen de eigen organisatie van de federale politie in het best 
aangewezen organisatieonderdeel te worden ondergebracht. Dit veronderstelt een 
optimale laterale werking die de federale politie in haar beleid moet verankeren, 
garanderen en blijvend evalueren. 
 
4.3.1 Naar een vernieuwd Commissariaat-generaal [bijlage 3] 
 
De kernopdracht van de commissaris-generaal is het aansturen en coördineren 
van de federale politie en het uitvoeren van het nationaal veiligheidsplan. 
Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de geïntegreerde werking en de 
steunverlening aan de lokale zones en overheden.  
 
In de vernieuwingsoperatie worden operationele entiteiten zoveel mogelijk uit het 
Commissariaat-generaal gelicht (bijvoorbeeld CIC, CIK en CGSU) en waar mogelijk 
in een arrondissementele directie ondergebracht. Het Commissariaat-generaal 
moet in de toekomst kunnen inzetten op de interne coherentie bij de 
implementatie van de beleidslijnen van de overheden, een correcte rapportering 
van de resultaten en de bedrijfsmatige aansturing van de organisatie.  
 
Voor wat het laatste punt betreft, worden conform het FOD-model, 4 nieuwe 
directies op het niveau van het Commissariaat-generaal opgericht: een directie 
personeel en organisatie7, een directie logistiek, een directie ICT en een directie 
budget en beheerscontrole.  
 

                                                        
7Organisatie omvat het beheer van personeel. 
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Voor een volledige beschrijving van het commissariaat-generaal vandaag en 
morgen, inclusief de interne rationaliseringen en overheveling van diensten, zie 
bijlage 3.  
 

Vernieuwing Centraal  Gedeconcentreerd  

Commissariaat 
Generaal 

- Aansturen en coördineren van de 
federale politie 

- Inzetten op interne coherentie 
- Oprichten van 4 nieuwe directies  

- Operationele 
entiteiten worden 
maximaal in 
arrondissementele 
directies 
ondergebracht 

 

 
4.3.2 Naar een vernieuwde Algemene Directie Gerechtelijke politie [bijlage 4] 
 
De operationele opdrachten binnen DGJ, i.e. de opsporing en de steun worden 
maximaal gedeconcentreerd. Meer nog, het gedeconcentreerd of 
arrondissementeel niveau wordt de basiseenheid via dewelke DGJ een permanente 
diagnose van de criminaliteit zal uitwerken en waar een recherchemanagement zal 
worden georganiseerd. 
 
De algemene directeur blijft ook belast met de globale aansturing in een meer en 
meer uitgebreide context (NVP, grootschalige en ingewikkelde onderzoeken, 
internationalisering, ...). Hij voert de beheerscontrole uit, waakt over de coherentie binnen 
het functioneringsmodel van DGJ en heeft oog voor de vereiste coördinatie tussen de 
arrondissementele entiteiten en het centrale niveau. 
 
De opdrachten die door de centrale diensten worden waargenomen, dienen 
onmiddellijk aan te sluiten bij de behoeften van het gedeconcentreerde niveau, er 
een zichtbare meerwaarde voor te betekenen en complementair en niet 
concurrentieel te zijn t.a.v. het gedeconcentreerde niveau.  
 
Daarnaast vervullen de centrale directies een aantal opdrachten voor (nationale en 
internationale) instanties en overheden bijvoorbeeld deze ten behoeve van het 
federale parket. Voor het federale parket bestaat een systeem van gerechtelijke 
HYCAP dat echter niet naar behoren functioneert. Dit systeem wordt volledig 
herbekeken in het licht van de nieuwe gedeconcentreerde directies en centrale 
diensten.  
 
Voor alle opdrachten geldt dat DGJ het recherchemanagement blijvend dient te 
stimuleren en te integreren in de dagdagelijkse werking. Op termijn moet dit een 
veel beter beheer en rationalisering van de recherchecapaciteit opleveren.  De 
werkgroep vindt het meer dan wenselijk dat de onderzoeksrechters bij het 
rechercheoverleg en het recherchemanagement betrokken worden en zich hierin 
zouden inschrijven8.  
 
Voor een volledige beschrijving van de Algemene directie gerechtelijke politie 
vandaag en morgen, inclusief gerechtelijke HYCAP, de interne rationaliseringen en 
de afschaffing en overheveling van diensten, zie bijlage 4.  

                                                        
8Zie ook document ‘Gerechtelijke pijler’ van 2001. 
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Vernieuwing Centraal  Gedeconcentreerd  

Algemene 
Directie 
Gerechtelijke 
politie (DGJ) 

- Complementaire centrale 
diensten  

- Recherchemanagement 
- Opdrachten ten behoeve 

van het federaal parket 

- Maximale invulling van 
opsporing en steun 

- Recherchemanagement  
- Vernieuwde HYCAP JUD 

 

 
 
4.3.3. Naar een vernieuwde Algemene Directie Bestuurlijke politie [bijlage 5] 
 
DGA heeft een breed en gediversifieerd aanbod van steundiensten en 
eerstelijnsentiteiten inclusief detachementen bij de SHAPE en het Koninklijk 
Paleis.  
 
De steunprocessen worden maximaal gedeconcentreerd en onder de coördinatie 
geplaatst van de arrondissementeel directeurs. Processen die te duur zijn om ze 
decentraal aan te bieden (bijvoorbeeld de luchtsteun), een te beperkt aantal 
middelen bevatten (bijvoorbeeld de lock-on teams) of  een zware logistiek of een 
specifieke expertise noodzaken (bijvoorbeeld de sproeiwagens, de paarden of de 
honden) vormen hierop de enige uitzondering. Heel concreet betekent dit dat de 
arrondissementeel directeur de beschikking krijgt over een CIK dat bovendien 
versterkt wordt tot 625 leden en wordt uitgebreid met speciale teams en 
middelen. 
 
De CIK die voordien via de directeurs-coördinatoren afhingen van het 
Commissariaat-generaal worden nu in de pijler geplaatst waar ze functioneel 
thuishoren: die van bestuurlijke politie. De deconcentratie van de steun gaat 
gepaard met een versterkte coördinatierol voor DAO en een uitgebreide 
aansturing van de entiteiten van de federale politie. Bij nationale of federale 
opdrachten moet DAO immers verzekerd zijn van haar mogelijkheid tot 
centralisatie van mensen en middelen.  
 
De steun die niet kan worden gedeconcentreerd, wordt gerationaliseerd ‘naar 
proces’ en op die basis ondergebracht in centrale ‘units’ of bedrijfseenheden. In dit 
raam wordt onder meer een bedrijfseenheid ‘protectie’ opgericht en een 
bedrijfseenheid ‘openbare veiligheid’.  
 
De eerstelijnsdiensten van DGA blijven, omwille van de specificiteit van hun 
terrein (autosnelwegen, spoorwegen, waterwegen, luchthavens) en omwille van 
het feit dat dit terrein nagenoeg nooit samenvalt met de provinciale 
omschrijvingen (en dus de nieuwe arrondissementen) onder een centraal 
commando. Wel worden ze intern gerationaliseerd en beter afgestemd op hun 
actieterrein en op de nationale en internationale verkeersstromen. In het kader 
van de gelijkwaardige dienstverlening op het ganse grondgebied, moeten de 
basisfunctionaliteiten immers integraal worden verzekerd. Dit betekent niet dat 
de eerstelijnsdiensten deze functionaliteiten in hun organisatiestructuur moeten 
bevestigen of verder uitbouwen. Zij moeten net afstappen van dit soort interne 
verzuiling en polyvalenter werken. In dat kader kan de federale politie voor 
bijkomende samenwerking ijveren met de lokale politie (bijvoorbeeld via lokale 
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protocolakkoorden). De federale politie moet er alvast over waken dat de 
volledige basispolitiezorg verzekerd is. Gespecialiseerde opdrachten, zoals 
bijvoorbeeld de grenscontrole, blijven integraal voor rekening van de federale 
politie 

 
In het kader van de bijkomende capaciteit die via deze oefening geherinvesteerd 
wordt in de eerstelijnsdiensten, zal de arrondissementeel directeur kunnen 
rekenen op een gewaarborgde capaciteit van deze eerstelijnsdiensten ter 
ondersteuning van de zones en van de bestrijding van de prioritaire fenomenen in 
het arrondissement.  

 
Voor een volledige beschrijving van de Algemene directie bestuurlijke politie 
vandaag en morgen, inclusief de interne rationaliseringen en de afschaffing en 
overheveling van diensten, zie bijlage 5.  

 

Vernieuwing Centraal  Gedeconcentreerd  

Algemene Directie 
Bestuurlijke politie 
(DGA) 

- Processen die te duur zijn, een 
te beperkt aantal middelen 
bevatten, zware logistiek of 
een specifieke expertise 
noodzakken blijven op centraal 
niveau.  

- Versterkte coördinatierol van 
DAO 

- Eerstelijnsdiensten blijven 
onder een centraal commando 

- De steunprocessen 
worden maximaal 
gedeconcentreerd 
(CIK) 

- Gewaarborgde 
capaciteit van 
eerstelijnsdiensten 
 

 
 
4.3.4 Naar een functionele niet-operationele ondersteuning 
 
De directie ‘niet-operationele’ ondersteuning dient te transformeren van een 
verticale algemene directie naar horizontale directies overeenkomstig het FOD-
model en onder de bevoegdheid van de commissaris-generaal. De horizontale 
directies hebben bovendien de opdracht om te deconcentreren wat kan. De leiding 
van elke directie zal in handen komen van een mandaathouder, beleidsmatig 
aangestuurd door de commissaris-generaal en hiertoe ondersteund door het 
directiecomité. De mandataris is de eindverantwoordelijke voor het behoorlijke 
doen functioneren van zijn/haar diensten.  
 
Omwille van de complexiteit van deze opdracht zal de transformatie in 2 fasen 
gebeuren. In een eerste fase is het de taak van DGS om de ombouw naar de 4 
directies te organiseren én een deel van de dienstverlening progressief te 
deconcentreren. DGS zal bijgevolg instaan voor de coördinatie tussen de 4 
directies onderling, tussen het centrale en gedeconcentreerde niveau en voor de 
kwaliteitsbewaking van de processen. In een tweede fase worden de 4 directies 
overgeheveld naar het Commissariaat-generaal. Op dat moment zal moeten 
geëvalueerd worden of de 4 directies voortaan zelf kunnen instaan voor de 
onderlinge coördinatie en kwaliteitsbewaking dan wel of een aparte functie nodig 
blijft.  
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In de nieuwe arrondissementele directies is de directeur verantwoordelijk voor 
het beheer inzake personeel en organisatie, logistiek, ICT en financiën. 
Functionele lijnen blijven uiteraard bestaan met de directeurs van de 
desbetreffende domeinen.   
 
Daarnaast verzorgt de directeur het onthaal van de steunaanvragen op 
arrondissementeel niveau – zowel op gerechtelijk en bestuurlijk vlak als op het 
vlak van informatie en administratieve niet-operationele steun. Het overgrote deel 
van de dienstverlening wordt ook daadwerkelijk op arrondissementeel niveau 
voorzien, wat een enorme verbetering van de slagkracht van het gedeconcentreerd 
niveau betekent.  
 

 

Vernieuwing Centraal Gedeconcentreerd 

Algemene Directie 
Niet operationele 
ondersteuning 
(DGS) 

Samenvoeging van 12 
directies tot 4 en 
overheveling naar het 
Commissariaat-generaal 

- Arrondissementeel directeur is 
verantwoordelijk voor personeel, 
logistiek, ICT en financiën in zijn 
directie 
- Onthaal van alle steunaanvragen 

 
 
4.3.5 De arrondissementele directies 
Eén van de doelstellingen van de optimalisatie is om de werking van de federale 
politie verder te deconcentreren en de dienstverlening zo veel als mogelijk in de 
arrondissementele directies te organiseren. Het zwaartepunt van het 
veiligheidsbeleid komt door deze beweging op arrondissementeel niveau. 
Behoudens het feit dat het arrondissementeel niveau versterkt en gerationaliseerd 
wordt, heeft het ook andere voordelen: de dienstverlening situeert zich dichter bij 
de partners en bij de bevolking én de medewerkers zijn dichter bij huis aan het 
werk. 
 
We kunnen de werkprocessen in een arrondissementele directie schematisch als 
volgt voorstellen: 
 

Arrondissementele directie 

 
Opdrachten in 
het kader van 
gerechtelijke 
politie 
(onderzoeken en 
steun)  
 

 

Opdrachten in het 

kader van 

bestuurlijke politie  

(CIK, CIC, steun, 

expertise en 

slachtofferbejegening) 

 

 

Beheer en 

analyse van 

informatie 

(CIC, AIK, 

strategische 

analyse…) 

 

 

Beheer en niet 

operationele 

steun (steunloket 

pers, log, ICT, fin) 

(administratief 

secretariaat en 

onthaal) 

 
De arrondissementele directie staat onder leiding van de arrondissementeel 
directeur. Hij/zij staat er, analoog aan een korpschef van lokale politie, in voor het 
afstemmen van het bestuurlijke en gerechtelijke luik van de politiewerking en 
heeft zitting in de zonale veiligheidsraad en in het arrondissementeel recherche-
overleg. Hij/zij waakt over de implementatie van het nationaal veiligheidsplan op 
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het niveau van het arrondissement en houdt rekening houdend met de plaatselijke 
prioriteiten en behoeften. Hij/zij is als vertegenwoordiger van de federale politie 
een natuurlijke gesprekspartner voor de procureur des Konings, de 
burgemeesters, de gouverneur en de lokale politie.  

 
De arrondissementeel directeur vertegenwoordigt de commissaris-generaal en het 
volledige directiecomité en implementeert het interne organisatiebeleid. Voor wat 
betreft de opdrachten, taken en diensten die een federaal of een internationaal 
karakter hebben, oefent de directeur zijn mandaat uit in hiërarchisch verband tot 
de ‘verticale’ directies-generaal, respectievelijk voor de taken van bestuurlijke 
politie en de taken van gerechtelijke politie. Voor wat betreft de opdracht, taken en 
diensten met een lokale dimensie is het de directeur die zelfstandig beslist. Alle 
boven- en interarrondissementele opdrachten, taken en diensten, worden door of 
in overleg met de algemene directeurs geregeld.   
 
 Gerechtelijk 
De relatie tussen de arrondissementeel directeurs en de gerechtelijk autoriteiten 
wordt versterkt t.o.v. de relatie vandaag tussen de gerechtelijke directeurs en de 
gerechtelijke autoriteiten. In het kader van het strafrechtelijk beleid waken de 
procureur des Konings samen met de arrondissementele directeur over een 
adequate vertaling van dit beleid binnen de arrondissementele directie en over de 
adequate afstemming van de “gerechtelijke” middelen binnen de 
arrondissementele directie om dit beleid te organiseren en te realiseren. Voor het 
overige blijven de bestaande relaties tussen de arrondissementele directeur en de 
gerechtelijke autoriteiten onveranderd, in het bijzonder wat het vastleggen van de 
materies betreft waarin in het arrondissement de misdrijven prioritair moeten 
worden opgespoord (artikel 28ter, §1, tweede lid Wetboek van Strafvordering).  
 
Elke nieuwe arrondissementele directie krijgt een aanzienlijke recherchecapaciteit 
uit de fusie van de verschillende FGP’s in het arrondissement. Daarnaast wordt de 
recherchecapaciteit ook versterkt door een deconcentratie van minimum 25 % 
van de centrale diensten van DGJ. De recherchecapaciteit die binnen de 
arrondissementele directie ter beschikking staat van de gerechtelijke autoriteiten, 
moet blijvend gegarandeerd zijn (cf. art 106 van de WGP).  
 
Hij/zij houdt het overzicht over alle opdrachten inzake de opsporingen en de steun 
in gerechtelijke materies. 
 
Indien bepaalde gedeconcentreerde directies een bijzondere expertise hebben 
ontwikkeld, moet het mogelijk zijn dat, op beslissing van de directeur-generaal 
DGJ, voormelde functionaliteiten vanuit deze arrondissementeel directie worden 
georganiseerd t.b.v. de volledige federale gerechtelijke politie. Ook laterale steun 
tussen de arrondissementen moet worden aangemoedigd.  

 
Daarnaast dient de arrondissementeel directeur de synergie met de lokale 
recherchediensten beter uit te bouwen ter aanpak van de ‘grijze zone’ -
criminaliteit vertrekkende van de principes van de COL 2/2002. In zijn geheel zijn 
duidelijke en transparante regels nodig voor de inzet en de opvolging van de 
gespecialiseerde steun. 
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De samenvoeging van de FGP’s en de sterkere deconcentratie van onderzoek heeft 
ook gevolgen voor de relaties van de arrondissementele directeurs met het 
federale parket. Enerzijds vermindert het aantal aanspreekpunten van de federale 
procureur. Anderzijds moet de nieuwe organisatie een vereenvoudiging en 
verbetering toelaten van het systeem van gerechtelijke HYCAP. 
 
De constructie binnen één arrondissementele entiteit dient ook tegemoet te 
komen aan de vaak gehoorde kritiek dat er onvoldoende samenwerking is met de 
eerstelijnsdiensten van DGA voor de aanpak van prioritaire fenomenen. De 
arrondissementele directeur zal nu een gewaarborgde capaciteit hebben van de 
wegpolitie en spoorwegpolitie die hij/zij onder meer hiervoor zal kunnen 
aanwenden.  
 
De arrondissementeel directeur kan de veiligheidsproblematiek geïntegreerd en 
integraal aanpakken. Voor specifieke gerechtelijke materies kan hij/zij rekenen op 
een sterke directie met een verhoogde recherchecapaciteit en rechtstreekse 
aansturing van het AIK en het CIC. 
 
 Bestuurlijk 
De steunprocessen worden maximaal gedeconcentreerd en onder de coördinatie 
geplaatst van de arrondissementeel directeur. Deze krijgt de beschikking over een 
CIK dat bovendien versterkt en uitgebreid wordt. De versterking zal zich vertalen 
door de integratie van een specifieke en operationeel noodzakelijke capaciteit met 
het oog op de professionele aanwending van geconstitueerde eenheden. Op die 
manier komt de federale politie tegemoet aan de vooropgestelde doelstellingen 
met betrekking tot de beschikking over een specifieke federale capaciteit, getraind 
en in staat om tussen te komen in geconstitueerd verband, voor reactieve 
opdrachten en en/of met bijzondere middelen.  

 
Vandaag telt de reserve overeenkomstig de GPI 44ter en dus theoretisch 500 
leden (450 CIK en 50 FERES) van wie er 82 zijn verspreid over de zones. Zij zullen 
terug worden opgenomen in de schoot van het CIK op het gedeconcentreerde 
niveau. Daarnaast heeft FERES in juni 2012 kunnen genieten van een 
uitzonderlijke rekrutering van 50 leden.  
 
Het CIK wordt uitgebreid met specialistische teams en middelen. Hieronder zijn 
begrepen: bewijsteams, arrestatieteams, lacryteams, videoteams en 
commandocellen (een totaal van 35 FTE) en een aantal politiehindernissen. Het 
CIK Brussel zal kunnen rekenen op de teams van de sproeiwagens (40 FTE) die, 
wanneer zij niet worden ingezet voor de sproeiwagens, andere afbreekbare taken 
kunnen opnemen9.  

 
Dit brengt de totale reserve op 625 leden. Eén voorwaarde wordt wel verbonden 
aan deze deconcentratie: een gewaarborgde voorafname voor nationale 
opdrachten en een versterkte coördinatierol voor DAO.   
 

                                                        
9Op die manier zijn ze nooit ver weg wanneer een sproeiwagen moet worden ingezet en versterken ze, 
bij niet-inzet, de operationele beschikbaarheid (FERES). Duidelijke regels van inzet zijn wel 
onontbeerlijk om de continuïteit van de dienstverlening met betrekking tot de sproeiwagens jegens het 
geheel van de geïntegreerde politie niet in het gedrang te brengen.  
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Een ander steunproces betreft de actieve drughonden. Zij worden onder de 
functionele verantwoordelijkheid geplaatst van de arrondissementele directeur 
ter ondersteuning van de geïntegreerde politie binnen zijn/haar arrondissement 
en van de politiescholen. Op termijn moet, via de openstelling van plaatsen, 
gestreefd worden naar een dekking van het volledige grondgebied. Het 
hondencentrum dient wel zijn rol te behouden in termen van operationele 
planning, de organisatie van een nationale permanentie en de opleiding en 
training.   
 
De arrondissementeel directeur krijgt, zoals boven reeds vermeld, ook de 
beschikking over een gewaarborgde capaciteit van de eerstelijnsdiensten. Dit 
betekent dat hij/zij die vrij kan inzetten voor gezamenlijke acties met de lokale 
politie en/of mee inschakelen in acties met een gerechtelijk karakter. 

 
 Informatiehuishouding 
 
De CIC staan onder het gezag van de arrondissementeel directeur maar behouden 
een functionele link met CGO. Dit betekent een overdracht van 690 personen naar 
de arrondissementele directies.  
 
De AIK worden samengevoegd en komen eveneens onder het gezag van de 
arrondissementeel directeur. Naast de vatting van informatie moet via de 
samenvoeging capaciteit vrijkomen voor een grondigere analyse van de 
informatie. Dit geldt zowel voor de informatie van gerechtelijke politie als deze 
van bestuurlijke politie. Voor wat het laatste betreft, is de opvolging van 
drukkingsgroepen van supra-lokaal belang en de analyse van deze informatie 
vandaag onvoldoende. Deze opdracht moet daarom uitdrukkelijk in de kerntaken 
van de toekomstige arrondissementeel directeur worden opgenomen en dit met 
bijbehorende capaciteit (in het verleden hiertoe ondergebracht in de gerechtelijke 
zuil) en die geoperationaliseerd dient te worden in consensus met de lokale 
politie. De arrondissementele directeur blijft ook verantwoordelijk voor het 
arrondissementeel veiligheidsbeeld. 
 
Het personeel van de AIK werkt overeenkomstig één statuut en profiel dat 
rekening houdt met het delicate karakter van deze opdracht. De 
arrondissementeel directeur dient te zorgen voor een AIK dat beter aansluit bij de 
werking van het CIC en vice versa. 
 
 Administratief beheer en ondersteuning 
 
Het onthaal, het secretariaatswerk, het logistiek beheer, het personeelsbeheer, het 
beheer van ICT en het financieel beheer gebeuren vanuit het principe van één 
ondersteunende pool van medewerkers die voor de volledige arrondissementele 
directie ondersteuning biedt.  
 
Voor de niet-operationele steun aan de geïntegreerde politie wordt er binnen elke 
arrondissementele directie een loketfunctie voorzien. Dit betekent dat de 
medewerkers die er administratieve of niet-operationele steun verlenen een rol 
van klantenbeheerder hebben voor de federale politie en de lokale politie.  
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Dit geldt in het bijzonder voor de steun op het vlak van personeel, logistiek en 
ICT10. De klantenbeheerders zorgen ervoor dat de dienstverlening op het vlak van 
mobiliteit, rekrutering, opleiding, aankopen van materiaal, bestellen van 
basisuitrusting, medische dienstverlening, juridische steun, enz. gestroomlijnd 
verloopt. Een deel van deze dienstverlening zal ook daadwerkelijk 
gedeconcentreerd worden aangeboden. Voor de steunaanvragen om 
dienstverlening die centraal wordt aangeboden zorgen de klantenbeheerders voor 
gestroomlijnde aanvragen en feedback van en naar het centrale niveau en van en 
naar de dienst, partner of klant. 
 
Anders gezegd, gedeconcentreerde beheerders staan in voor de niet-operationele 
ondersteuning van de federale en lokale politie onder de dagelijkse leiding van de 
arrondissementeel directeur. Ze behouden evenwel een functionele link met de 
directeur en beheerders van het domein waaraan ze verbonden zijn.  
 
 
4.3.6 Overgangsmaatregelen  
 
De overgangsmaatregelen betreffen vooreerst specifieke en nog uit te werken 
maatregelen ter begeleiding van het personeel tijdens de hervormingsperiode. Dit 
zal onmiddellijk gebeuren eens de beslissingen ook duidelijk zijn met betrekking 
tot de voorliggende voorstellen. Ten tweede beschrijven we hierin welke 
veranderingen de federale politie zelf in de hand heeft en voor dewelke ze andere 
partners moet raadplegen.  

 
Een overgangsregeling zal op het niveau van het Commissariaat-generaal en in 
voortdurend overleg met het directiecomité moeten uitgewerkt en bewaakt 
worden. Overleg en onderhandeling met het personeel en de vakorganisaties zal 
nodig zijn voor de ontwikkeling van de begeleidende maatregelen voor het 
personeel. 

 
Op het niveau van het Commissariaat-generaal kan de federale politie de ombouw 
volledig zelf in de hand nemen. Enkel voor wat de afschaffing van CGL betreft en de 
oprichting van een dienst managementondersteuning van lokale en federale 
politie, is het relevant om de partners van de lokale politie zoveel mogelijk te 
betrekken bij de ontwikkeling van het concrete dienstenaanbod.  
 

                                                        
10 voor wat ICT betreft, maken moderne technieken in de toekomst een meer gedecentraliseerd beheer mogelijk, 
bijvoorbeeld van de ANG. De toegankelijkheid tot alle noodzakelijke informatie kan ook, mits een goed netwerk, 
worden gerealiseerd via gedecentraliseerde databanken. Het dagdagelijkse beheer van die databanken kan, op basis 
van nationale regels, gedeconcentreerd worden gerealiseerd, voor zover dit al niet volledig geautomatiseerd kan 
gebeuren. Centraal zal vooral de toegang tot externe (en internationale) databanken moeten beheerd worden, 
evenals de controle op kwaliteit en volledigheid en de coördinatie van de doorstroming.  
Analyse en verrijking van de gegevens gebeurt op het niveau van de behoefte. Het gedeconcentreerd niveau (nieuw 
arrondissementeel niveau) is ideaal geplaatst voor alle entiteiten van het arrondissement, het centrale niveau zal 
een belangrijke rol moeten blijven spelen voor de nationale en internationale veiligheidsproblemen en voor de 
federale organisatiebeheersing (beleid, budget, logistiek…). Ook het beheer van de systemen, hard- en software, 
wordt best grotendeels gedeconcentreerd op arrondissementeel niveau. Om de dienstverlening te maximaliseren 
dienen de “systeembeheerders” zo dicht mogelijk bij de gebruikers te zitten. De specialisatievereiste zorgt er dan 
weer voor dat deze service, al of niet tegen betaling, ook aan de kleinere lokale politiezones kan aangeboden 
worden.  Uitzondering hierop vormt het beheer van het nationale netwerk. Dit kan, voor zover dit niet door een 
private partner gebeurt, door de centrale telematicadienst worden uitgevoerd. Verder heeft ze, in dienstverlening, 
een rol als centrale aankoopdienst en als expertisecentrum. 
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De algemene directie gerechtelijke politie dient nog een bijkomende opdracht uit 
te werken ter rationalisering van de centrale directies. DGJ zal bij de uitvoering 
van deze opdracht ook rekening houden met het rapport van het Comité P 
aangaande de werking van de centrale directies. Het streefdoel is een 
deconcentratie van minimum 25 % van de op het centrale niveau aanwezige 
capaciteit. Het resultaat wordt ingewacht voor in maart 2013. 
 
De keuze van de federale politie voor de deconcentratie van de processen in DGA 
is in de eerste plaats intern. Voor wat de interne rationaliseringsvoorstellen 
betreft, kan zij de meeste veranderingen eveneens alleen doorvoeren. Echter, voor 
de eerstelijnsdiensten en de concrete samenwerking met de lokale zones is verder 
overleg nodig met de lokale korpsen en hun overheden. Daarnaast wordt een 
reeks voorstellen gedaan voor overheveling van taken of diensten (zie bijlage 5). 
Hierin worden onder meer Defensie, de Dienst Vreemdelingenzaken, het 
Agentschap Wegen en Verkeer en de Service public de Wallonie als private sector 
beschouwd. Tot zolang hier geen akkoorden zijn, kan de federale politie niet 
anders dan deze opdrachten –die niet tot haar kerntaken behoren- te blijven 
uitvoeren. 

 
Voor wat betreft de versterking van het (toekomstige) arrondissementele niveau 
blijft de eigenheid van zowel het bestuurlijke als het gerechtelijke bewaard en is er 
een duidelijke lijn tussen het centraal en arrondissementeel niveau. Tegelijk 
garandeert één directeur meer coherentie en afstemming in het 
gedeconcentreerde dienstenaanbod. Meer nog, de arrondissementeel directeur 
wordt hét aanspreekpunt voor de dienstverlening van de federale politie. Hij/zij 
staat in voor alle steunaanvragen, voor de afstemming tussen de diensten en voor 
de kwaliteit van de dienstverlening. De concrete integratie van de 27 gerechtelijke 
directies en de 27 coördinatie- en steundirecties in 12 nieuwe entiteiten kan intern 
de federale politie verder uitgewerkt worden.  

 
 

5. De leiding van de federale politie  
 

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste leidinggevende niveaus in de 
vernieuwde federale politie.  
 
De commissaris-generaal is de hoogst verantwoordelijke en heeft de leiding over 
de federale politie (art. 99 WGP) maar functioneert onder het gezag van de 
overheden en intern de organisatie in een overlegmodel. Voor de materies die de 
federale politie aanbelangen, wordt ze bijgestaan door het directiecomité intern de 
federale politie.  
 
Daarnaast hebben de arrondissementele directeurs grote bevoegdheden in hun 
arrondissement. De interactie en uitwisseling tussen het directiecomité en deze 
directeurs zal dus belangrijk zijn en eveneens in de organisatie moeten verankerd 
worden.  
 
Het totaal aantal mandaathouders in de federale politie wordt met 65 % 
verminderd.  
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Alle mandaathouders schrijven zich in in een evaluatiesysteem gebaseerd op een 
opdrachtbrief met resultaatverbintenis. Een evaluatie op basis van resultaten zal 
van kracht worden voor alle medewerkers en met een specifiek luik voor 
leidinggevenden.  
 
5.1 De commissaris-generaal en de directeurs-generaal 
 
De commissaris-generaal heeft de leiding over de federale politie en wordt hierin 
bijgestaan door de directeurs-generaal. Samen zetelen zij in het directiecomité en 
betrekken hierin ook de directeurs personeel en organisatie, logistiek, ICT en 
budget en beheerscontrole, elk voor wat hun bevoegdheidsdomein betreft. 

 
Het directiecomité is bevoegd voor het uitvoeren, opvolgen en doen evalueren van 
het Nationaal Veiligheidsplan. Dit betekent bijvoorbeeld dat het directiecomité het 
NVP voorbereidt en een ontwerp-NVP voorstelt aan de overheden en aan de lokale 
politie. De input van en de evaluatie door de arrondissementele directeurs zal 
hiervoor ontzettend belangrijk worden. Gezien hun aantal, wordt het ook veel 
makkelijker hen al van in de beleidsvoorbereiding te betrekken.  

 
5.2 De arrondissementele directeurs 
 
De arrondissementele directeurs sturen hun directie aan met betrekking tot 
bestuurlijke en gerechtelijke materies, informatiehuishouding, operationele en 
niet-operationele steun. Zij integreren de prioriteiten uit het Nationale 
Veiligheidsplan met de specifieke veiligheidsproblematiek in het arrondissement. 
Zij zorgen er tevens voor dat de inbreng voor de opbouw van het Nationale 
Veiligheidsplan vanuit de lokale politiezones tijdig bij het directiecomité wordt 
aangeleverd en dragen bij tot de evaluatie van dit plan, zoals dit nu reeds in 
samenspraak met de federale politie is uitgetekend.  

 
Zij verzorgen het beheer binnen hun directie.  
 
5.3 De mandaathouders 

 
De federale politie telt vandaag 84 mandaathouders. In de hervormde federale 
politie wordt dit aantal herleid tot 29.  
 
De commissaris-generaal en de directeurs-generaal hebben de belangrijkste 
mandaten. Hieraan worden toegevoegd de 12 arrondissementele directeurs en de 
directeurs personeel en organisatie, logistiek, ICT en budget en beheerscontrole.  

 
De grotere verantwoordelijkheid op het gedeconcentreerde niveau brengt ook 
meer verantwoordelijkheid met zich mee op het centrale niveau, namelijk om de 
nationale werking en coördinatie te kunnen verzekeren. Om die reden zijn ook de 
directeur operaties van bestuurlijke politie, de directeur operaties van 
gerechtelijke politie en de directeur informatiehuishouding mandaathouders.  

 
In DGA worden alle eerstelijnsdiensten directies met een mandaathouder aan het 
hoofd. Zij zijn immers verspreid over het ganse land en vertegenwoordigen de 
federale politie in hun verantwoordelijkheidsgebied bij lokale, regionale 
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(gerechtelijke en bestuurlijke), nationale en (indien daartoe gemandateerd) 
internationale overheden.  
 
In DGJ blijft CGSU een directie, vooral omwille van de kwetsbaarheid van haar 
opdrachten en de functies die ermee gepaard gaan. DJT blijft eveneens als directie 
behouden vanwege de verantwoordelijkheid in de identificatie en vaststellingen 
met betrekking tot sporen, lijken en personen in het kader van gerechtelijke 
procedures en vanwege de uitvoering van belangrijke internationale verdragen in 
het kader van de forensische samenwerking (bijvoorbeeld Prüm).  
 
Voor een overzicht van de mandaathouders in het organogram, zie bijlage 8. 
 
5.4 Het evaluatiesysteem  
 
Het evaluatiesysteem houdt in dat alle medewerkers op basis van resultaten 
geëvalueerd worden. Elke mandaathouder zal een opdrachtbrief schrijven die zich 
inschrijft in deze van de commissaris-generaal en de directeurs generaal en met 
resultaatsverbintenis.  
 
De samenstelling van de selectie- en evaluatiecommissies voor de 
mandaathouders moet opnieuw beschreven worden. Analoog aan een korpschef, is 
het logisch om bijvoorbeeld een arrondissementele directeur door meer personen 
te laten selecteren en evalueren dan de commissaris-generaal en de directeurs-
generaal. We denken hierbij aan de procureur des Konings, de procureur-generaal 
en de gouverneur. Een advies van de federale procureur kan er voor dit voorbeeld 
nog aan toegevoegd worden. Een ander voorbeeld is de betrokkenheid van de 
federale procureur bij de selectie en evaluatie van de mandaathouders van de 
centrale directies van DGJ.  
 
De evaluatie op basis van resultaten zal doorheen de ganse organisatie worden 
doorgevoerd. Leidinggevenden zullen een specifieke evaluatie ondergaan, 
toegespitst op hun functie als leidinggevende.  

 
 

6. Ondersteunende overlegorganen en de impact op de lokale politie 
 

Voor de materies die de geïntegreerde politie aanbelangen, adviseert de 
werkgroep de formalisering van het uitgebreide directiecomité, i.e. het 
directiecomité van de federale politie samen met het bureau van de Vaste 
Commissie van de Lokale Politie.  
 
Dit uitgebreide directiecomité moet op haar beurt in overleg gaan met belangrijke 
partners als het college van procureurs-generaal of de adviesraad van 
burgemeesters. 
 
Deze organen hebben geen operationele bevoegdheden; ze moeten wel toelaten 
om strategische beslissingen te nemen die vervolgens van toepassing zijn voor 
respectievelijk de federale en de geïntegreerde politie.  

 
6.1 Het uitgebreide directiecomité  
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In het uitgebreide directiecomité zetelt het directiecomité van de federale politie 
samen met het bureau van de Vaste Commissie (de voorzitter en de 3 vice-
voorzitters). Het uitgebreide directiecomité behoudt zich het recht voor om 
bijkomende expertise te vragen van bijvoorbeeld de portefeuillehouders bij de 
Vaste Commissie dan wel andere korpschefs of experten van de federale politie.  

 
De werkgroep stelt voor om het uitgebreide directiecomité dezelfde 
bevoegdheden te geven als het directiecomité federale politie maar voor die 
materies die de geïntegreerde politie aanbelangen, bijvoorbeeld de rekrutering, de 
opleiding, enz. 

 
6.2 Het overleg tussen het uitgebreide directiecomité en het college van 
procureurs-generaal 

 
Het uitgebreide directiecomité pleegt regelmatig overleg met het college voor de 
bespreking van het budget, de organisatie en capaciteit van die diensten die met 
gerechtelijke taken belast zijn.  
 
6.3 Het overleg tussen het uitgebreide directiecomité en de adviesraad van 
burgemeesters 
 
Het uitgebreide directiecomité pleegt overleg met de adviesraad van 
burgemeesters bijvoorbeeld met betrekking tot de ondersteuning aan de lokale 
politiezones. 
 
6.4 De impact op de lokale politie 
 
Door de bevestiging van de noodzaak van een uitgebreid directiecomité - met een 
gelijkaardige rol als het directiecomité federale politie - beklemtoont de 
werkgroep de noodzaak van de juiste positionering van de Vaste Commissie van 
de Lokale Politie als vertegenwoordigend orgaan voor de lokale politie. Op deze 
manier kunnen meer garanties worden geboden inzake de geïntegreerde werking, 
bijvoorbeeld voor wat betreft: de rekrutering, de opleiding, de noodzakelijke 
informatica-platformen en de optimale besteding van de beschikbare financiële 
middelen "geïntegreerde werking". 
 
Indien het, op middellange termijn, de wens is om voor de Lokale Politie een 
dwingend karakter toe te kennen aan adviezen die gegeven werden door de Vaste 
Commissie van de Lokale Politie (VCPL), en zeker in het geval van de beslissingen 
van het ruimere Directiecomité, zal deze synergie een interactie vergen tussen de 
VCPL en de andere vertegenwoordigende organen van de lokale overheden, meer 
bepaald de 3 Verenigingen van Steden en Gemeenten en de Adviesraad van 
Burgemeesters.  
 
Het zoeken naar een meer geïntegreerde werking van de verenigingen van steden 
en gemeenten en de Adviesraad van Burgemeesters, en mogelijks de 
verwezenlijking van een nieuwe structuur die zou samenwerken met de VCLP, zou 
het gewicht van de adviezen die door deze laatste gegeven worden, kunnen 
vergroten en ertoe bijdragen dat voor alle politiezones een sturend karakter 
gegeven wordt aan beslissingen die het uitgebreide Directiecomité neemt in het 
belang van de geïntegreerde werking. 
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De vooropgestelde gedeconcentreerde organisatie garandeert voor de politiezones 
o.a.: 

o (nog) meer onderlinge samenwerking en een betere gespecialiseerde steun 
(zie infra); 

o een uitgebreide en versterkte interventiereserve die wordt vertaald in de 
integratie van een specifieke en operationeel noodzakelijke capaciteit met 
het oog op de professionele aanwending van geconstitueerde eenheden; 

o het vinden van een antwoord op de ondersteuning van de politiezones met 
een heel kleine recherchecapaciteit; 

o het aanpakken van de ‘grijze zone’–criminaliteit waarvoor vandaag noch bij 
de FGP, noch bij de lokale recherche voldoende aandacht aan kan worden 
besteed; 

o inzake informatiehuishouding een versterkt AIK, dat voorziet in een 
grondiger analyse en verrijking van alle beschikbare informatie. (bv. de 
opvolging van drukkingsgroepen van supra-lokaal belang t.v.v. de 
politiezones); 

o via de arrondissementele directeurs een eenvoudigere manier om de 
specifieke veiligheidsproblematieken waarmee ze worden geconfronteerd 
ingang te laten vinden in de ontwerpfase van het Nationale Veiligheidsplan; 

o een verhoogd dienstenaanbod inzake gespecialiseerde gerechtelijke steun 
aan de politiezones o.a. in de domeinen van de ICT-criminaliteit, technische 
en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en 
bijzondere opsporingsmethoden; 

o het kunnen rekenen op een gewaarborgde capaciteit van de huidige 
eerstelijnsdiensten van DGA (bijvoorbeeld voor de wegpolitie 112 FTE) ter 
ondersteuning van de zones in de bestrijding van de prioritaire fenomenen 
in het arrondissement; 

o een geprivilegieerd aanspreekpunt voor alle vragen en een gewenste 
dienstenaanbod in de niet-operationele ondersteuning. 

 
 
 

7 Verdere stappen 
 

De eerstvolgende stappen die in opvolging van dit rapport en na het akkoord van 
de Minister met de voorstellen moeten gebeuren, zijn de volgende: 
 

o Een permanente communicatie 
o De goedkeuring van de Regering 
o Zorgen voor de continuïteit van de dienstverlening 
o Voorbereiden van een ontwerp Koninklijk Besluit   
o Het verzamelen van de vragen van het personeel en daarop gepast reageren 
o Progressief uitwerken van de verandering en concrete 

overgangsmaatregelen 
o Implementatie van de vernieuwde federale politie 
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BIJLAGE 1:  
Opdracht en mandaat van de werkgroep 

 
 
Naar aanleiding van de beleidsnota van de minister van binnenlandse zaken, de 
visie van de commissaris-generaal en haar directeurs-generaal, het rapport van de 
Federale politieraad over ‘10 jaar politiehervorming’, andere relevante rapporten 
(analyse Comité P) en de interne ervaringen van de afgelopen jaren, gaat de 
federale politie over tot een tweede reorganisatie.  
Concreet start de minister van binnenlandse zaken een werkgroep op die deze 
reorganisatie zal voorbereiden met volgende opdracht en voorwaarden: 
 
1. De opdracht 

 
De werkgroep bereidt in overleg met alle relevante partners en betrokkenen een 
‘masterplan reorganisatie van de federale politie’ voor. Zij kan in dit verband 
opdrachten geven aan sub werkgroepen bestaande uit experten intern en extern 
aan de politie. Het masterplan moet het resultaat zijn van: 
 

 Een grondige analyse van de huidige organisatievorm aan de hand van 

bovenstaande documenten en de bevraging van een aantal sleutelfiguren 

(federale en lokale politie). De analyse moet resulteren in een eerste 

overzicht van realistische beleidskeuzes ter verbetering van de 

politieorganisatie (fase 1); 

 Een overzicht van de beleidsopties voor de reorganisatie, uitgedrukt in de 

voor- en nadelen van elke optie (fase 2); 

 Een raming naar kosten en capaciteit van elke beleidsoptie, uitgedrukt in 

een meerjarenplanning, inclusief een efficiëntievergelijking van alle opties 

(fase 3); 

 Een gedragen en onderbouwd advies van de werkgroep met betrekking tot 

de beleidsopties (fase 4). 

 
Na beslissing over de beleidsopties, zal de minister de opmaak en uitwerking van 
een masterplan voor de federale politie toewijzen aan het directiecomité van de 
federale politie. De werkgroep blijft instaan voor de opvolging van de 
werkzaamheden. (fase 5). 
 
2. Voorwaarden en kader 

 
 Coherent met de visie en beleidsplannen van de minister en de 

commissaris-generaal 

 Rekening houdend met de ontwikkelingen tot associaties en fusies van 

lokale korpsen 
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 Afgestemd met de werkgroep ‘takendebat’. 

 Afgestemd met de werkgroep ‘politie van de toekomst 2020’. 

 Coördinatie van de sub-werkgroepen die in dit kader worden opgestart 

(zoals werkgroepen met betrekking tot de rol en taak van de Dirco en deze 

van de impact van de justitiële hervormingen op de (federale) politie). 

 Bijzondere aandacht bij de beleidsopties voor de voor- en nadelen van 

centralisatie, decentralisatie en deconcentratie. 

 Periodieke rapportering aan het directiecomité volgens een vastgelegde 

timing en planning (minimaal na elke fase). 

 
3. Samenstelling 

 
De minister stelt de werkgroep samen. 
 
4.  Timing 
 
Retroplanning: 

 
 

 
 Eindresultaat:  Opleveren van het rapport ‘masterplan 

politie’ op 31 december 2013 
 
 Beslissing minister :  juni 2013 

 
 Oplevering fase  4: mei 2013 

 
 Oplevering fase 3:  maart 2013 

 
 Oplevering fase 2:  december 2012 

 
 Oplevering fase 1:  oktober 2012 

 
 Opstart fase 1:   mei 2012 
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BIJLAGE 2:  
In overweging genomen modellen van 
organisatiestructuur  

 
 
 

We evalueren de organisatiestructuur van de federale politie aan de hand van het 
model van de federale overheidsdiensten enerzijds en het business unit model of 
model op basis van bedrijfsentiteiten anderzijds.  Het laatste model vinden we 
terug bij organisaties als De Lijn of de Deense politie.  
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Figuur 1.  Het FOD-model 
 
 

 
 

 
 
Overeenkomstig het model van de federale overheidsdiensten, staat een voorzitter 
aan het hoofd van de organisatie. De voorzitter beschikt over (horizontale) 
stafdiensten voor personeel, ICT, logistiek en financiën en een aantal andere 
diensten waaronder beleidsondersteuning, audit en communicatie. De operationele 
(verticale) diensten zijn ondergebracht in directies-generaal. Het beleid wordt 
bepaald door de voorzitter samen met zijn of haar directeurs-generaal in de schoot 
van het directiecomité. Een aantal voorzitters betrekt ook de verantwoordelijken 
voor personeel, ICT, logistiek en financiën in het beleid en dus in het directiecomité. 
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Figuur 2. Het business unit model 
 
 

 
 
In het business unit model is het beleid van de organisatie geconcentreerd in de 
‘top’. Het is een gedeconcentreerde structuur waarin de belangrijkste 
gelijkaardige werkprocessen georganiseerd worden binnen een ‘unit’. De units 
zijn hoofdzakelijk maar niet uitsluitend geografisch bepaald. De CEO of 
verantwoordelijke heeft opnieuw een aantal diensten ter zijner of harer 
beschikking als beleidsondersteuning, audit en communicatie. De directies-
generaal zijn opgesplitst in een operationeel luik (ter implementatie en 
ondersteuning van de operationele strategie) en een functioneel luik (ter 
implementatie en ondersteuning van de bedrijfsvoering ).  
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Figuur 3. Het model van de federale politie 
 
 
 

 
 
Indien we naast deze modellen de actuele structuur van de federale politie 
plaatsen, dan vallen meteen een aantal verschillen op. Het commissariaat-
generaal beschikt over een reeks operationele diensten waaronder de speciale 
eenheden, de directeurs-coördinatoren met de interventiekorpsen en de CIC en 
is hierdoor eerder een beheersniveau dan een reëel beleidsniveau. 
Tegelijkertijd beschikt het commissariaat-generaal niet over de hefbomen om 
de organisatie aan te sturen, bijvoorbeeld qua HRM, logistiek, ICT, financiën of 
communicatie. Deze bevinden zich binnen een algemene directie, op hetzelfde 
niveau als de operationele directies. 
 
 
In wat volgt, passen we beide modellen toe op de functionele structuur van de 
federale politie. We kiezen voor  een schaalvergroting op het niveau van de 
provincie en anticiperen op die manier op de hertekening van de 
arrondissementen overeenkomstig de geplande hervorming van justitie.   
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Figuur 4. Toepassing van het FOD-model op de federale politie 
 
 

 
 

Toepassing van het FOD-model levert ons een sterk uitgebouwde structuur op aan de 
top van de organisatie maar reikt minder informatie aan over de directies-generaal. 
In het geval van de federale politie zou het betekenen dat er twee operationele 
directies zijn en dat zij zich op het gedeconcentreerde niveau volledig apart en 
binnen hun zuil blijven organiseren. Logischerwijze gebeurt het beheer qua 
personeel, logistiek, ICT en financiën binnen elke zuil apart, zelfs al bevinden ze zich 
op een gelijk gedeconcentreerd niveau. Blijft vervolgens nog de vraag open waar de 
informatiehuishouding zich bevindt; vandaag is die via de CIC verbonden met het 
commissariaat-generaal en via de AIK met de bestuurlijke zuil.  
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Figuur 5: Toepassing van het business unitmodel op de federale politie 
 

 
 

 
Toepassing van het business unit model levert ons één unit op per geografische 
entiteit. Deze unit of bedrijfsentiteit omvat logischerwijze het gerechtelijke en 
bestuurlijke luik, de informatiehuishouding alsook de ondersteunende processen (het 
beheer qua personeel, logistiek, ICT en financiën).  
 
Op het centrale niveau worden per algemene directie die processen georganiseerd die 
verbonden zijn met de kerntaken en dienstverlening vanuit het centrale niveau. Zij 
kunnen op hun beurt in units worden ondergebracht waarbij één unit vervolgens staat 
voor één proces of gelijkaardige werkprocessen.
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Figuur 6: Het definitieve model voor de federale politie  
 
De keuze van de werkgroep ligt in de combinatie van beide modellen: het FOD-model 
voor de organisatie aan de top en het ‘business-unit’ model om de optie van maximale 
deconcentratie te kunnen doorvoeren.  
 
 
 

 

 

 

DGJ DGA 

Arrondissementele 
directie 

CGO, CGI, comm, Audit, Bo, 
… 

Arrondissementele 
directie 

Arrondissementele 
directie 

Arrondissementele 
directie 

Arrondissementele 
directie 

Arrondissementele 
directie 

Arrondissementele 
directie 

Arrondissementele 
directie 

Arrondissementele 
directie 

Arrondissementele 
directie 

Arrondissementele 
directie 

Arrondissementele 
directie 

  DGS 

     CG / Dir Com 

P&O 

Log 

ICT 

Bu 

 



 

 45 

 
BIJLAGE 3:  
Een vernieuwd Commissariaat-generaal 
 
 
 
1. Inleiding 
Het Commissariaat-generaal telt vandaag 27 gedeconcentreerde steun- en 
coördinatiedirecties. Zij staan voornamelijk in voor de ondersteuning van de 
lokale politie in het kader van bestuurlijke politie en voor de coördinatie van 
supra-lokale opdrachten. Zij zijn bevoegd voor de inzet van de gedeconcentreerde 
reserve van de federale politie, de CIK.  
 
Op centraal niveau beschikt het Commissariaat-generaal over 4 directies: de 
internationale politiesamenwerking (CGI), de operationele politionele informatie 
(CGO, inclusief de CIC), de speciale eenheden (CGSU) en de ondersteuning van de 
lokale politie (CGL). Qua beleid, zijn er beleidsadviseurs en een dienst beleid en 
strategie. Het Commissariaat-generaal beschikt tevens over een dienst 
perswoordvoering en ‘public relations’. Tot slot heeft het Commissariaat-generaal 
een aantal beheersdiensten: het contactpunt Dirco (inclusief de CIK) en het 
personeels-, logistiek en financieel beheer verbonden met alle vernoemde 
directies en diensten.  
 
2. De toekomstige werking van het commissariaat-generaal  
De commissaris-generaal is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het nationaal veiligheidsplan, de geïntegreerde werking en de steunverlening. Ze 
stuurt de federale politie aan op bedrijfsmatig vlak.  
 
In deze rol dient de commissaris-generaal op een permanente wijze, de meest 
accurate en actuele beleidsinformatie te kunnen aanwenden en de resultaten te 
rapporteren. De commissaris-generaal vertegenwoordigt daarnaast de federale 
politie in internationale fora en is verantwoordelijk voor de implementatie van 
Europese richtlijnen. In deze optiek is het vrij logisch dat de internationale 
politiesamenwerking (CGI) en de informatiehuishouding (CGO) behouden blijven 
op het niveau van het Commissariaat-generaal.  
 
Ten tweede dient ze te kunnen beschikken over de hefbomen voor de 
bedrijfsmatige aansturing van de organisatie. De directies personeel en 
organisatie, ICT, logistiek en financiën (budget en beheerscontrole) worden om die 
reden opgericht op het niveau van het Commissariaat-generaal. 

 
Daarnaast zullen slechts die processen er blijven bestaan die verband houden met 
de algemene beleidsvoorbereiding en –opvolging, de communicatie en marketing 
en het beheer van de diensten verbonden aan het Commissariaat-generaal.  
 
 Beleidsvoorbereiding en –opvolging 
De commissaris-generaal wordt bijgestaan door beleidsadviseurs die het beleid 
voorbereiden. Daarnaast is er nood aan een uitgebreide dienst 
beleidsondersteuning. Deze dienst zou zich, ter ondersteuning van de volledige 
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federale politie en conform de visie van een transparante en resultaatgerichte 
organisatie, kunnen opsplitsen in een aantal thematische units. We denken hierbij 
onder meer aan ‘audit’, ‘verandermanagement & innovatie‘, ‘beleidsopvolging & -
evaluatie’ en ‘managementondersteuning voor de geïntegreerde politie’. 
 
 Communicatie 
De interne communicatie wordt vandaag waargenomen door DGS (DSI), de 
externe communicatie door diensten van de commissaris-generaal. In een op te 
richten communicatiedienst zal geen onderscheid meer gemaakt worden tussen de 
interne en externe communicatie. Alle communicatiebehoeften zullen vanuit één 
visie op communicatie worden beantwoord.  
 
Deze nieuwe dienst zal worden georganiseerd vanuit 3 werkprincipes: het beheer 
van de communicatienoden van de (interne en externe) klant, het ontwikkelen 
van communicatieproducten en het beheer van de communicatiekanalen. De 
klantenbeheerders zorgen voor de coördinatie van informatie op vraag van de 
interne en externe klant (bijvoorbeeld perswoordvoering, PR, callcenter). De 
productbeheerders ontwikkelen communicatiemateriaal (bijvoorbeeld 
berichtgeving, brochures, foto-en filmmateriaal, lay-out, magazines). De 
kanaalbeheerders beheren de website, de sociale mediakanalen en het intranet. 
Ter ondersteuning van deze werkprocessen is er nog één gezamenlijke 
administratiedesk.  
 
 Beheer  
De dienst beheer van de CG omvat het personeelsbeheer, financiën & logistiek van 
de CG diensten, de preventie-adviseurs, het secretariaat van de CG en de 
administratieve opvolging van de arrondissementeel directeurs. 
 
Daarnaast zal ook het beheer van klachten op termijn integraal tot het niveau van 
het commissariaat-generaal behoren. Hierbij wordt voorzien in een triage naar 
klantenmanagement, intern toezicht en tucht.  

 
 
3. De interne rationalisering, afschaffing en overheveling van diensten 
 
 Interne rationalisering 
CGI blijft op zich ongewijzigd maar slankt wel een aantal liaison functies in het 
buitenland af.  
 
Voor CGO, die het beleid inzake informatiehuishouding implementeert, vervoegt 
het beheer van de niet-operationele informatie idealiter het beheer van de 
operationele informatie (bestuurlijk en gerechtelijk). Hierdoor zal alle 
beleidsinformatie beschikbaar en opvraagbaar zijn op dezelfde locatie. Op termijn 
moet deze samenvoeging resulteren in een beperkte capaciteitswinst die 
vervolgens kan aangewend worden ter verkleining van het interne deficit aan 
personeel.  
 
Met betrekking tot de samenvoeging van de huidige dienst interne communicatie 
(DSI) met de dienst perswoordvoering (CGPR) en public relations (CGPW) zal een 
beperkte capaciteitswinst worden gegenereerd vooral voor wat de beheerstaken 
(bijvoorbeeld secretariaat) betreft.  
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De winst zit hier voornamelijk in het verhogen van de productiviteit door een 
betere coördinatie van taken op het vlak van publieks- en 
personeelscommunicatie. 
 
 De (interne) overheveling van diensten 
In de nieuwe organisatiestructuur krijgt DGS een centrale rol als bewaker van de 
processen en de uitwisseling tussen het centraal en gedeconcentreerd niveau voor 
wat de niet-operationele ondersteuning betreft. 
 
Nagenoeg alle operationele diensten die vandaag terug te vinden zijn op het 
niveau van het Commissariaat-generaal, worden overgeheveld. Het gaat hier 
over de provinciale noodhulpcentrales (CIC), de ondersteunende reserve-eenheid 
(CIK) en de bijzondere eenheden (CGSU).   
 
De CIC die vandaag worden aangestuurd vanuit CGO, komen onder het gezag te 
staan van de arrondissementeel directeurs maar behouden een functionele link 
met CGO (690 personen). Een minimale centrale coördinatiedienst blijft echter 
nodig voor bijvoorbeeld de standaardisatie van de processen, de ontwikkeling van 
projecten, de contacten met de NV ASTRID en met het agentschap 112. 
 
De CIK worden gehergroepeerd per arrondissementele directie en functioneel in 
de bestuurlijke pijler (DGA) ondergebracht. Een voorafnamerecht voor het 
centrale niveau wordt ingesteld. 
 
De speciale eenheden (CGSU) worden overgeheveld naar DGJ en herleid tot hun 
core business. Dit betekent bijvoorbeeld dat bestaande processen met betrekking 
tot VIP-protectie en het beheer van explosievenhonden worden overgebracht naar 
DGA. Daarnaast wil de federale politie het CTIF onder voorbehoud van behoud en 
uitbouw van expertise en met garantie voor continuïteit overhevelen naar justitie. 
Zij is immers niet in staat om te investeren in de nieuwste technologieën noch om 
gekwalificeerd personeel aan te trekken.  
  
De directie CGL wordt opgeheven omdat de werking ervan niet meer beantwoordt 
aan de huidige noden van steun ten aanzien van de lokale politie. De 
helpdeskfunctie wordt herbekeken in functie van de behoeften aan 
managementsteun van zowel de lokale als de federale politie.   

 
Het contactpunt DirCo wordt afgeschaft. De dienst strategie en beleid wordt 
afgeschaft en geïntegreerd in de beleidsondersteuning. Dit geldt ook voor de 
dienst politie beleidsondersteuning die vandaag onder DGS ressorteert. 
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BIJLAGE 4 
Een vernieuwde Algemene Directie 
Gerechtelijke politie 
  
 
 
1. Inleiding  
 
De Algemene Directie Gerechtelijke politie bestaat vandaag uit 27 
gedeconcentreerde directies, 6 centrale directies en één specifieke dienst. 
 
De gedeconcentreerde directies voeren de opsporings- en gerechtelijke 
onderzoeken onder het gezag van de gerechtelijke overheden. Daarnaast leveren 
zij gespecialiseerde steun aan de lokale politiezones in het domein van de ICT-
criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, 
misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden.  
 
Op het centraal niveau zijn er drie directies die een rechtstreekse taak hebben in 
de bestrijding van de prioritaire criminele fenomenen en drie die een taak hebben 
dwars door alle fenomenen heen. De eerstgenoemde betreffen de Directie van de 
bestrijding van de criminaliteit tegen personen (DJP), de Directie van de 
bestrijding van de criminaliteit tegen goederen (DJB) en de Directie van de 
bestrijding van de economische en financiële criminaliteit (DJF). Elke Directie is 
intern nog eens opgesplitst naar specifiek fenomenen. Enkel DJF voert ook 
gerechtelijke onderzoeken. De transversale Directies omvatten de Directie 
operaties inzake gerechtelijke politie (DJO), de Directie van de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit (DJC) en de Directie technische en wetenschappelijke 
politie (DJT). Zij beschikken over diverse diensten. De centrale directies helpen het 
federale parket bij de coördinatie van de gedeconcentreerde directies in concrete 
dossiers, leveren expertise en steun en zijn actief in nieuwe ontwikkelingen en 
kwaliteitscontrole.  
De dienst gerechtelijke missies in het militaire milieu (DJMM) heeft als opdracht 
de  gespecialiseerde onderzoeksmissies binnen eenheden van het leger.   
 
De HYCAP JUD is een capaciteit uitgedrukt in manuren onderzoek, die door de 
leden van de gedeconcentreerde eenheden kunnen worden gepresteerd ten 
voordele van het federale parket. De regeling is opgenomen in de COL 5/2002. Zij 
bepaalt dat 15% van de capaciteit van de grote FGP’s, 10% van de middelgrote en 
5% van de kleine FGP’s als HYCAP JUD moet worden voorzien. 
 
In wat volgt, bespreken we de principes voor de toekomstige werking binnen DGJ, 
de gedeconcentreerde en centrale processen die daarmee gepaard gaan en een 
vernieuwd systeem van gerechtelijke HYCAP. We gaan in op de interne 
rationalisering, afschaffing en overheveling die daarmee gepaard gaat.  
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2. De toekomstige werking binnen DGJ  
 
 Het functioneringsmodel 
Een herziening van het functioneringsmodel DGJ zal leiden tot een herdefiniëring 
van de huidige functionaliteiten, i.e. de coördinatie, steun, expertise, conceptie en 
controle en tot een versterking van de coherentie. Het model wordt vervolledigd 
via de toevoeging van het recherchemanagement, zoals beschreven in punt 3.3.2. 
Dit management is de belangrijkste bron voor een rationalisering van middelen en 
mensen op middellange termijn. Het veronderstelt in het bijzonder. : 

o de uitwerking van de monitoring van de recherche en onderzoekscapaciteit 
op het nationale niveau en de arrondissementen. Indien gewenst in het 
kader van de geïntegreerde werking, kan een link worden uitgebouwd met 
betrekking tot de opvolging van de recherchecapaciteit op het lokale 
niveau; 

o de verduidelijking van het verband tussen prioriteiten en efficiëntie.   
 
 De recherchecapaciteit 
Overeenkomstig de positiebepaling van DGJ is de recherchecapaciteit toe aan een 
volledige herziening op basis van: 

o een evaluatie van de huidige verdeling op basis van gefundeerde criteria; 
o nieuwe indicatoren; 
o een veralgemeend recherchemanagement; 
o een herziening van het functioneringsmodel van DGJ; 
o de prioriteiten uitgaande van de magistratuur in het licht van de komende 

justitiehervorming. 
 
3. De gedeconcentreerde directies 
 
De 27 gedeconcentreerde directies (FGP) worden samengevoegd op het niveau 
van het arrondissement en geïntegreerd in de nieuwe arrondissementele directies. 
Voor een beschrijving van een versterkte gerechtelijke werking op 
arrondissementeel niveau en het volledige dienstenaanbod, zie 4.3.5. 
 
4. De centrale diensten 
 
De opdrachten die door de centrale diensten worden waargenomen, dienen 
onmiddellijk aan te sluiten bij de behoeften van het gedeconcentreerde niveau, er 
een zichtbare meerwaarde voor te betekenen en complementair en niet 
concurrentieel te zijn t.a.v. het gedeconcentreerde niveau.  
 
Daarnaast vervullen de centrale directies een aantal opdrachten ten behoeve van 
het federale parket, die specifiek zijn en niet of moeilijker aan een welbepaalde 
arrondissementele directie kunnen worden toevertrouwd. Deze opdrachten zijn 
momenteel opgesomd in de COL 5/2002 en voornamelijk in de COL 9/2009 over 
de modaliteiten van samenwerking tussen het federaal parket en de centrale 
directies van de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale 
politie. Deze opdrachten zullen in de toekomst dienen vervuld te blijven op het 
centraal niveau, met uitzondering van het voeren van volwaardige onderzoeken 
door centrale diensten betreft. 
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Het centraal niveau is geen derde onderzoeksniveau (naast het lokale en het 
gedeconcentreerde niveau). De zuivere onderzoekscapaciteit die momenteel 
binnen de directie DJF in de centrale diensten CDGEFID en FCCU voorhanden is, 
dient op het gedeconcentreerde niveau te worden geïntegreerd. Om versnippering 
tegen te gaan en om deze bijzondere expertise zo efficiënt mogelijk te kunnen 
benutten waar zij het meest nodig is, verdient het de voorkeur deze 
onderzoekscapaciteit bij voorrang toe te voegen aan de arrondissementele 
directies van de ressortelijke hoofdplaatsen (Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent en 
Luik). Deze directies dienen dan, waar nodig, laterale steun te geven aan de andere 
directies van het ressort. 
 
Een uitzondering dient gemaakt te worden voor de dienst CDBC (anti-corruptie) 
omwille van de specificiteit van de onderzoeken die zij voert. Hiervoor dient een 
afzonderlijke onderzoekscapaciteit op het centraal niveau te worden behouden, 
onder het specifieke toezicht van het federale parket, zoals wettelijk bepaald in 
artikel 47tredecies van het Wetboek van Strafvordering. 
 
De huidige functionaliteiten van coördinatie, steun, conceptie en controle op het 
centraal niveau kunnen aldus behouden blijven maar dienen grondig te worden 
geëvalueerd en geherdefinieerd in functie van wat voorafgaat. Vrijgekomen 
capaciteit zal worden gedeconcentreerd.  
 
Het aantal centrale directies en diensten 
De transversale directies DJO, DJT en DJC hebben een permanent karakter omwille 
van de specifieke opdrachten die zij dwars door alle fenomenen heen vervullen en 
bovendien, zoals DJO, omwille van hun onmiddellijk ondersteunende opdracht ten 
behoeve van het federale parket.    
 
De andere centrale directies DJB, DJP en DJF hebben een rechtstreekse taak in de 
bestrijding van de prioritaire fenomenen. Zij worden samengevoegd tot één 
centrale entiteit ‘fenomenen’. Het is wenselijk om aan de directeur-generaal DGJ de 
nodige armslag te geven om zelf de werkzaamheden en de organisatie in dit 
verband in te vullen en af te stemmen op de fenomenen die als prioritair worden 
weerhouden in de wet, in het nationaal veiligheidsplan of in specifieke richtlijnen 
van de minister van Justitie en/of het College van Procureurs-generaal. Op die 
manier wordt meer soepelheid betracht binnen de organisatie van de federale 
gerechtelijke politie. Bepaalde fenomenen zullen wel altijd, onder een of andere 
vorm, in ons criminaliteitsspectrum aanwezig zijn en een integrale en 
geïntegreerde aanpak behoeven: 

o de zware en georganiseerde vormen van vermogenscriminaliteit 
o de georganiseerde misdaad 
o de druggerelateerde criminaliteit en overlast 
o de economische en financiële criminaliteit 
o de mensenhandel en mensensmokkel 

 
Om dezelfde reden moet de directeur-generaal van gerechtelijke politie ook de 
nodige armslag krijgen om op centraal niveau, tijdelijk en indien nodig, de nodige 
capaciteit samen te trekken om rond een bepaald crimineel fenomeen en de 
voormelde opdrachten van coördinatie, steun en expertise, conceptie en controle 
uit te voeren. Ook op die manier kan capaciteit-besparend worden gewerkt. 
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5. De gerechtelijke HYCAP 
De HYCAP JUD dient anders georganiseerd te worden naar gelang het gaat om een 
materie waarin het federaal parket “exclusief” krachtens de wet of een andere 
regelgeving (bijv. een omzendbrief COL van het College van procureurs-generaal) 
de strafvordering uitoefent of een materie waarin ook de lokale procureurs des 
Konings strafonderzoeken voeren. Daarnaast moet de HYCAP JUD bekeken 
worden in het licht van de toekomstige arrondissementele directies..  
 
Wat de “exclusieve materies” betreft: 
o de piraterij op zee (artikel 144quater GerWb) 
o de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (artikel 

144quater GerWb) 
o de misdrijven gepleegd door Belgische militairen in het buitenland (artikel 

144quinquies GerWb en COL1/2004) 
o de terroristische misdrijven (artikel 144,§1,2° Ger Wb en COL 9/2005) 

 
Voor de federale onderzoeken inzake de piraterij op zee zijn uitsluitend de 
Brusselse rechtbanken bevoegd(cfr. artikel 3, § 6 van de wet van 30.12.2009). 
Vandaag voert de FGP Brussel deze onderzoeken, morgen zal dit de 
arrondissementele directie Brussel zijn. Bij het herbekijken van de verdeling van 
de capaciteit, intern DGJ, zal hiermee de rekening moeten worden gehouden,. 
 
De federale onderzoeken inzake ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht dienen eveneens door de arrondissementele directie Brussel te 
laten voeren, gelet op de zeer gespecialiseerde aard van de materie en de 
momenteel reeds aanwezig zijnde expertise bij uitsluitend de huidige FGP en de 
Brusselse rechtsmachten. Bij het herbekijken van de verdeling van de capaciteit, 
intern DGJ, zal hiermede rekening moeten worden gehouden zonder te raken aan 
de principes en de logica van de COL 2/2002. 
 
DJMM werkt nu al grotendeels voor het federaal parket en voert de federale 
onderzoeken inzake misdrijven gepleegd door Belgische militairen in het 
buitenland, de militaire scheepvaart – luchtvaart –en parachuteongevallen en de 
misdrijven gepleegd aan boord van Belgische militaire schepen en vliegtuigen. Ook 
deze onderzoekscapaciteit die zich op nationaal niveau situeert, wordt 
gedeconcentreerd ingeplant waarbij aan de arrondissementele directie Brussel die 
capaciteit wordt toegewezen die nodig is voor de uitvoering van de opdrachten 
van de federale procureur in het militaire milieu. Deze onderzoekscapaciteit kan 
ook worden aangewend voor de strafonderzoeken internationaal humanitair 
recht. 
 
Het principe “eenheid van commando”, het aantal onderzoeken dat de voorbije 
jaren gevoerd werd door de FGP Brussel in verhouding tot de andere FGP’s (zoals 
moge blijken uit de jaarrapporten van het federaal parket) en de noodzaak om een 
voldoende kwaliteitsvolle onderzoekscapaciteit op een snelle en efficiënte wijze 
aan de federale procureur ter beschikking te kunnen stellen, maken dat de 
gespecialiseerde federale onderzoeken inzake terrorisme (naar de misdrijven 
bedoeld in de artikelen 137 – 141 SWB), op vordering van de federale procureur, 
steeds dienen uitgevoerd te worden door de arrondissementele directie Brussel. 
De huidige onderzoekscapaciteit, ten belope van 196 onderzoekers, verspreid over 
alle FGP’s, dient daarom in het operationeel kader van de arrondissementele 
directie ‘Brussel’ te worden opgenomen. Waar en indien nodig, kan de federale 
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procureur voor zeer specifieke onderzoeken uiteraard ook steeds een beroep doen 
op de algemene HYCAP JUD in elke arrondissementele directie (5% - zie verder) 
om bijstand te verlenen aan een gespecialiseerd federaal onderzoek inzake 
terrorisme.  
Indien het federaal parket een gespecialiseerd strafonderzoek terrorisme 
(artikelen 137 – 141 SWB) opent, vertrouwt het dit ter uitvoering toe aan de 
arrondissementele directie Brussel. Het politioneel onderzoek gebeurt onder de 
leiding van de arrondissementeel directeur van de federale politie, aan wie de 
federale procureur zijn vorderingen richt (artikel 110 WIP) en die deze 
strafonderzoeken onder de leiding en het gezag van de federale procureur voert.  
 
De functionaliteiten (coördinatie –met uitzondering van de coördinatie van de 
onderzoeken zelf die gebeurt door de federale procureur-,  steun en expertise, 
conceptie en controle) blijven behouden op het centrale niveau.  
 
Het is tegelijk van het grootste belang dat de andere arrondissementele directies 
én de lokale politiediensten in hun geografische omschrijving belast blijven met: 

o het uitbouwen van een informatiepositie en het inwinnen en delen (via de 
AIK) van informatie inzake extremisme, radicalisme en terrorisme; 

o het opvolgen van de lijst van te volgen personen en groeperingen 
(bestuurlijke politie) overeenkomstig de vigerende richtlijnen van de MFO3 
en onder de coördinatie van de arrondissementeel directeur; 

o het voeren van strafonderzoeken gelinkt aan de materie van het terrorisme 
onder leiding van de lokale procureur (bijv. inzake inbreuken op de wet van 
30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie 
ingegeven daden of op de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde 
vormen van discriminatie) conform aan de COL 2/2002. 

 
Wat de “niet-exclusieve” materies betreft: 
Ook hier stelt zich de vereiste om een voldoende en kwaliteitsvolle 
onderzoekscapaciteit op een snelle en efficiënte wijze aan de federale procureur 
ter beschikking te kunnen stellen. De ervaring leert dat dit vandaag niet steeds het 
geval is.  
 
Er kan verwacht worden dat grotere gedeconcentreerde eenheden er vanzelf 
zullen voor zorgen dat er minder een beroep gedaan moet worden op de 
onderlinge solidariteit van de HYCAP JUD en dat het personeel op de normale 
plaats van tewerkstelling kan functioneren. Voor het aantal overgebleven 
steunaanvragen, dient telewerken te worden gepromoot en gefaciliteerd. De 
personeelsleden die in versterking komen, blijven daarbij actief op de gewone 
plaats van het werk, maar worden aangestuurd en tijdelijk beheerd door de 
entiteit die de versterking ontvangt. 
 
Om deze reden (grotere arrondissementele directies) en aangezien de 
problematiek van de HYCAP JUD zich vooral scherp stelt in het domein van het 
terrorisme waarvoor een sui-generis-regeling werd uitgewerkt, geldt voor alle 
gedeconcentreerde directies een standaardnorm HYCAP JUD van 5%, met 
mogelijkheid voor de directeur-generaal DGJ dit percentage tijdelijk te verhogen, 
op vraag van de federale procureur en na overleg met de gerechtelijke directeur. 
Wanneer de HYCAP JUD van de arrondissementele directie waar het onderzoek 
gevoerd wordt, niet volstaat, is het basisprincipe dat de HYCAP JUD van de andere 
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arrondissementele directies ter beschikking is van de directeur-generaal en dat hij 
deze in voorkomend geval aan het desbetreffende onderzoek zal toewijzen.  
 
Zolang de HYCAP JUD niet wordt aangewend door de federale procureur, staat zij 
in de tussentijd ter beschikking van de lokale procureur des Konings.  
 
 
6. De interne rationalisering, afschaffing en overheveling van diensten  
 
 De interne rationalisering 
De oefening ter rationalisering en optimalisering van de structuur en de werking 
van de centrale directies zal gebeuren in samenwerking met de huidige centrale 
directies. De bedoeling is om een volledige analyse uit te voeren van de huidige 
opdrachten, taken en functionaliteiten en dit rekening houdend met onder meer 
de volgende criteria:  
  
o de meerwaarde van de dienstverlening 
o de oriëntatie naar de prioriteiten van het Nationale Veiligheidsplan 
o het te behouden expertiseniveau 
o de wettelijke verplichtingen (nationaal en internationaal) 
o (een zelfde) core-business 
o de optimalisatie van de middelen door een centraal beheer op DGJ 

(secretariaat, logistiek en financiën) 
o vermindering van overhead 
o interne coherentie en ten opzichte van externe diensten 

 
Na deze analyse, kan de structuur van de centrale directies worden aangepast en 
de noodzakelijke capaciteiten bepaald. De winst in capaciteit kan vervolgens 
aangewend worden op het gedeconcentreerde niveau en ter versterking van 
entiteiten in ontwikkeling, namelijk CCU, financiële onderzoekseenheden en 
operationele misdrijfanalisten. 
 
 Overheveling 
De zuivere onderzoekscapaciteit van DJF met betrekking tot de diensten CDGEFID 
en FCCU wordt gedeconcentreerd naar de arrondissementele directies van bij 
voorrang de ressortelijke hoofdplaatsen. 
 
DGJ neemt CGSU (met uitzondering van de protectie VIP, de protectie aangaande 
de overbrenging van gevangenen niveau 4 en het beheer van de 
explosievenhonden dat in DGA wordt opgenomen) op in haar diensten omdat de 
aard van haar opdrachten vooral gerechtelijk is. Deze situatie laat ineens toe 
bepaalde functionaliteiten te rationaliseren:  

o de fusie van zekere diensten van de NTSU in de schoot van de FCCU; 
o de fusie van DVI en de cel verdwijningen; 
o de fusie van de Witness Protection (DJC/WP) bij DJO die dan 

verantwoordelijk wordt voor de sturing, controle en coördinatie in dit 
verband  De uitvoering  gebeurt door de diensten van CGSU. 

Deze samenvoegingen zullen leiden tot een beperkte capaciteitswinst en een 
grotere coherentie. 
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De werkgroep vraagt dat een eventuele uitbreiding van het veiligheidskorps zou 
bekeken worden. Dit zou hen toelaten hun opdrachten zoals voorzien in de 
ontwerp-MFO1 naar behoren te kunnen uitvoeren zodat de politie niet meer moet 
inspringen. Bovendien dient in het kader van de toenemende internationalisering 
(en het toenemend aantal seiningen in het kader van de strafuitvoering) 
bijkomende aandacht te worden besteed aan de internationale overbrengingen, 
die capaciteitverslindend zijn en geen meerwaarde opleveren voor de politie. Het 
zou goed zij om de mogelijkheid te voorzien dat dit korps ook uitleveringen van en 
naar het buitenland kan uitvoeren.  
 
Voor wat de moraliteitsonderzoeken betreft, stelt zich de vraag of die per se door 
politiefunctionarissen moeten gevoerd worden. Immers, het gaat om de 
beeldvorming van slachtoffers of verdachten met betrekking tot hun levensloop op 
basis van onder andere moraliteitsgetuigen en dit in een dossier dat tot een 
assisenproces leidt. Maatschappelijke assistenten zijn goed geplaatst om dergelijk 
soort onderzoek uit te voeren. Hiervoor zou een beroep kunnen gedaan worden op 
medewerkers van de Justitiehuizen of externen. 
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BIJLAGE 5 
Een vernieuwde Algemene Directie 
Bestuurlijke politie  
 

 
 

1. De huidige situatie 
 
De Algemene Directie Bestuurlijke politie bestaat vandaag uit centraal 
aangestuurde steun- en eerstelijnsentiteiten die eveneens alle onder een centraal 
commando werken.  
 
De steundiensten omvatten de gespecialiseerde interventie, de politie te paard, de 
hondensteun en de luchtsteun. Voor alle steunprocessen, houdt DAO het overzicht 
over de steunaanvragen en –toekenningen. DGA onderhoudt hiervoor sterke 
banden met de DirCo’s. Daarnaast heeft DAO een rol in de centralisering en ter 
beschikking stelling van de informatie van bestuurlijke politie. In die hoedanigheid 
is zij verantwoordelijk voor het beheer van de personeelsleden binnen de AIK die 
instaan voor de bestuurlijke informatiehuishouding. 
 
De eerstelijnsdiensten omvatten de wegpolitie (DAH), de spoorwegpolitie (SPC), 
luchtvaartpolitie (LPA) en de scheepvaartpolitie (SPN). Daarnaast zijn er twee 
bijzondere detachementen in een specifieke omgeving en met een eigen 
aansturing: de SHAPE en de Koninklijke Paleizen.  
 
In wat volgt, bespreken we de principes voor de toekomstige werking binnen DGA 
en de gedeconcentreerde en centrale processen die daarmee verband houden. We 
gaan in op de interne rationalisering, afschaffing en overheveling van diensten.  

 
2. De toekomstige werking binnen DGA 
 
DGA heeft een breed en gediversifieerd aanbod. Zoals reeds vermeld, worden de 
steunprocessen in dit aanbod maximaal gedeconcentreerd en onder de leiding 
geplaatst van de arrondissementeel directeurs. DAO krijgt hierbij een versterkte 
coördinatierol. De steunprocessen die niet kunnen worden gedeconcentreerd, 
worden ondergebracht in centrale ‘units’ of bedrijfseenheden.  
 
De eerstelijnsdiensten van DGA worden gekenmerkt door twee bijzondere 
aspecten: de uitoefening van de basisfunctionaliteiten en hun territoriale 
organisatie. De eerstelijnsdiensten behouden een centraal commando met een 
decentrale inplanting.  
 
De eerstelijnsdiensten blijven bijgevolg onder een centraal commando. Maar: 
rekening houdend met de bijkomende capaciteit die zal toegekend worden in het 
raam van de optimalisatie, zal de arrondissementeel directeur kunnen rekenen op 
een gewaarborgde capaciteit van deze diensten ter ondersteuning van de 
politiezones en de bestrijding van de prioritaire fenomenen in het 
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arrondissement. 
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3. De gedeconcentreerde processen 
 

De gedeconcentreerde processen worden ondergebracht bij de arrondissementeel 
directeurs. Voor een beschrijving van een versterkt steunaanbod in het domein 
van bestuurlijke politie, zie 4.3.5. 
 
4. De centrale processen  
 
4.1 Met betrekking tot de steun  
 
Wat volgt, is een overzicht van de centrale steunprocessen, ondergebracht in 
nieuwe ‘units’ of bedrijfseenheden.  

 
 Het proces van gespecialiseerde interventie bij preventie en bestuurlijke 

handhaving (‘openbare veiligheid’) 
In deze bedrijfseenheid voegen we de steunprocessen samen van de huidige 
dienst ‘gespecialiseerde interventie’ (al wat niet gedeconcentreerd werd) en de 
dienst ‘politie te paard’.  
 
Het dienstverleningsaanbod op centraal niveau omvat :  
o de lock-on teams; 
o het beheer en ter beschikking stelling van het centrum voor aangehouden 

personen; 
o het beheer van een beperkt aantal politiehindernissen en de daarmee 

verbonden transportmiddelen; 
o het logistiek beheer van de sproeiwagens, de opleiding en training van de 

sproeiwagen-teams;  
o het beheer en de steun van gespecialiseerde voertuigen (sanitaire camion, bus 

aangehouden personen, geblindeerde voertuigen APC,…);  
o de gespecialiseerde commandocellen; 
o de teams te paard.   

 
 Het proces met betrekking tot de hondensteun 
De actieve drughonden worden onder de operationele verantwoordelijkheid 
geplaatst van de arrondissementele directies.  
 
Voor wat de andere honden betreft, de passieve drughonden, de speurhonden, de 
branddetectiehonden, de explosievenhonden of de honden menselijke resten –alle 
beperkt in aantal- blijft het hondencentrum instaan voor de operationele 
aansturing maar onder toezicht van DAO.  
 
 Het proces met betrekking tot de luchtsteun 
De luchtsteun, in casu de helikopters, kan niet anders dan centraal aangeboden 
worden. De eenheid telt een beperkt aantal medewerkers maar wordt veel 
gevraagd door politiezones en gespecialiseerde diensten van de federale politie.  
 
 Het proces met betrekking tot ‘protectie’  
Vandaag staan diverse federale diensten in voor de bescherming van personen 
namelijk CGSU, GIS, VDKP (de Koninklijke familie) en de SHAPE (Saceur). Buiten 
de federale politie, bestaat de opdracht eveneens in de Staatsveiligheid met een 
duidelijk afgelijnde capaciteit die aan deze opdracht is toegewezen.  
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De werkgroep suggereert de oprichting van een bedrijfseenheid bij DGA die deze 
verschillende protectie-opdrachten groepeert en waarvan de vandaag over diverse 
diensten en instanties verspreide capaciteit in één pool wordt ondergebracht.  
 
Voor alle duidelijkheid: deze bedrijfseenheid zal personen beschermen waarop 
een dreiging11 rust en dus niet personen die om protocollaire redenen een escorte 
willen. Dit laatste beschouwen we niet als een politietaak.  

 
 Het proces met betrekking tot de coördinatie van operaties  
Gezien de deconcentratie van middelen en mensen is het aangewezen de rol van 
DAO als coördinerend orgaan te versterken en duidelijke ‘rules of engagement’ te 
bepalen. Een CENTREX bestuurlijke politie zal eveneens worden opgericht in DAO. 

 
 
4.2. De interne rationalisering, afschaffing en overheveling van diensten 
verbonden met de steun 

 
 Interne rationalisering 
 
Met betrekking tot de ‘politie te paard’ 
De operationele capaciteit van de politie te paard wordt verminderd met 32 FTE 
om het equivalent van twee pelotons voor steunopdrachten in het kader van het 
genegotieerd beheer te waarborgen. Het aantal paarden vermindert van 20312 
naar 150. Deze verminderingen impliceren het herleiden van de grote Koninklijke 
escorte (132 ruiters) van 4 naar 2 pelotons. De grote Koninklijke escorte rijdt uit 
op 21 juli en voor uitzonderlijke aangelegenheden. De kleine escorte – die één 
maal per maand uitrijdt voor protocollaire aangelegenheden - wordt herleid van 2 
pelotons naar 1.  
 
Daarnaast wordt ook de niet-operationele capaciteit van de politie te paard of 
deze verbonden met de hoefsmederij, het beheer van de paarden, de logistiek van 
de stallen en hun onderhoud verminderd.  
 
Het systeem van de buiten dienst gestelde paarden wordt gewijzigd. Vandaag 
staat de federale politie in voor alle kosten die met de zorg voor paarden verband 
houden en dit tot aan hun dood. De paarden verkopen is een meer kost-effectieve 
oplossing.   

 
De combinatie van deze rationaliseringsmaatregelen en vermindering van kosten 
zal in totaal een besparing van 52 FTE opleveren. 
 

                                                        
11Concreet betreft het de bescherming van de leden van de Koninklijke familie, de SACEUR, de escortes 
BNB, de intercity en intracity, de personen van niveau 2,3,4 en de overbrenging van gevaarlijke 
gevangenen van niveau 2,3 en 4. 
12Overeenkomstig de dotatietabel heeft de federale politie 203 paarden, het reële cijfer vandaag is 165. 
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Met betrekking tot de ‘hondensteun’ 
Het hondencentrum van de federale politie is zowel opleidingscentrum als zij 
instaat voor operationele steun. Tegelijkertijd worden niet alle honden in de 
federale politie beheerd door het hondencentrum, noch hebben zij alle hetzelfde 
statuut.  
 
In het kader van de optimalisatie zou het hondencentrum het beheer van alle 
honden bij de federale politie (met uitzondering van de aanvalshonden van de 
speciale eenheden) centraal moeten waarnemen, zelfs al blijven de honden deel 
uitmaken van een specifieke entiteit voor de uitoefening van hun dagelijkse 
opdrachten 13 . Concreet gaat het om de toewijzing van een ganse reeks 
gemeenschappelijke en transversale processen zoals selectie, opleiding, training, 
logistiek, uitrusting en het unieke statuut van de honden.  

 
Om de operationele capaciteit te verhogen, zullen alle leden van het 
hondencentrum hondengeleider moeten zijn en slechts complementair aan die 
functie, ook opleider. Vandaag zijn dit nog grotendeels onderscheiden functies. 
 
Met betrekking tot de ‘luchtsteun’ 
Om redenen van interne rationalisering is het relevant om een evaluatie uit te 
voeren betreffende de opportuniteit van de opdrachten die vandaag verzekerd 
worden en de prioriteitsstelling die daarmee gepaard gaat.  
 
Met betrekking tot de ‘protectie’ 
Het organiseren van deze opdracht vanuit één gecentraliseerde bedrijfseenheid 
moet leiden tot een optimalisatie van de operationele capaciteit maar ook tot een 
rationalisering van de opleiding en training of van de aankoop van gespecialiseerd 
materieel (bijvoorbeeld gepantserde wagens).  
 
 De afschaffing en overheveling van diensten 
 
Met betrekking tot de ‘politie te paard’ 
De steun van teams te paard voor public relations activiteiten wordt afgeschaft14.  

 
Met betrekking tot ’protectie’ 
Vandaag vervult de dienst ‘gespecialiseerde interventie’ (GIS) heel verscheiden 
beschermingsopdrachten die niet altijd personen betreffen ‘waarop een dreiging 
rust’ of waarvoor diensten bestaan die beter geplaatst zijn om de opdracht op zich 
te nemen. Het gaat om een reeks transporten, overbrengingen en 
bewakingsopdrachten. Daar ze als oneigenlijke politietaken worden beschouwd, 
gaat de eventuele overheveling van de opdrachten niet gepaard met een transfer 
van capaciteit.  
 
Voor wat betreft de waardentransporten (BNB, Intercity en Intracity) stellen we 
voor om: 
o de rationalisering van de Intercity escortes in partnerschap met de BNB te 

onderzoeken (de BNB kan het ophalen van geld en andere waardepapieren in 
haar installaties bijvoorbeeld centraliseren zodat Intercity irrelevant worden) 
en  

                                                        
13

Bijvoorbeeld de explosievenhonden van SPC. 
14 De steun in het kader van het laatste eerbetoon bij een begrafenis, blijft wel behouden . 
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o de reële kost aan te rekenen aan de bedrijven die de geldtransporten uitvoeren 
en dus het huidige bedrag te verhogen.  

 
De bescherming van transporten van diamant, organen of kunstwerken is geen 
politietaak en dient overgeheveld te worden naar private 
bewakingsmaatschappijen. De bescherming van nucleaire transporten via de weg 
kan overgeheveld worden naar Defensie overeenkomstig de Wet op giftige afval 
van 22.07.197415. Defensie zou eveneens kunnen instaan voor de escortes om 
protocollaire redenen.  
 
De dienst ‘gespecialiseerde interventie’ en het CIK staan vandaag in voor de 
overbrenging van minderjarigen en nationale transfers. Het veiligheidskorps bij 
justitie is hiervoor beter geplaatst.  
 
Voor wat bewakingsopdrachten betreft, stelt de werkgroep voor om Defensie in te 
schakelen voor de statische bewakingsopdrachten aan de ambassades, de NAVO 
en het Europese parlement. Een ander pijnpunt zijn de opdrachten in de 
penitentiaire instellingen bij staking van de cipiers. In dit kader beveelt de 
werkgroep aan om het principe van de minimale dienstverlening en opvordering 
in te voeren.  

 
De bescherming en escorte van personen (waarop een dreiging berust) is ook een 
taak van de Veiligheid van de Staat. De vraag stelt zich in welke mate deze 
instantie zou kunnen akkoord gaan met een overheveling van die taak naar DGA.  

 
De werkgroep stelt voor dat er onderhandeld wordt met de Staatsveiligheid voor 
de overbrenging van de capaciteit specifiek voorzien voor de bescherming van 
personen (ongeveer 65 FTE)16.  

 
4.3 Met betrekking tot de eerstelijnsentiteiten 
 
De eerstelijnsdiensten vervullen in de eerste plaats de basispolitiezorg op hun 
actieterreinen. Voor wat de lokale recherche betreft, bevestigt de werkgroep de 
filosofie die binnen DGA wordt gehanteerd conform de suggesties aangereikt via 
de omzendbrief Schins:  

 
“… De bijzondere diensten van DAC moeten in staat zijn om verder kwalitatief 
hoogstaande initiële vaststellingen te doen, zowel in eigen specialisatiedomeinen 
als inzake fenomenen waarmee ze te maken krijgt.  Daar wij zij door hun 
gespecialiseerde kennis en middelen ongetwijfeld als ondersteuning voor andere 
politiediensten een meerwaarde kunnen betekenen, komt het niet aan deze 
diensten toe om belast te worden met de volledige behandeling van een 
onderzoek. 
Teneinde te kunnen blijven voldoen aan de vragen van de gerechtelijke overheid, 
werden daarom aan de commando’s van WPR, SPC en SPN een aantal 
basisprincipes aangereikt inzake gerechtelijke taken.  In die zin werd hen 
opgedragen: 

                                                        
15

Deze wet voorziet dat de bestuurlijke overheden kunnen beroep doen op de gewapende machten om 
gevaarlijke producten te transporten of te escorteren.  
16

Indicatiefcijfer gebaseerd op de jaarrapporten van de staatsveiligheid. 
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o Gerechtelijke opdrachten en sommige onderzoeksdaden nog verder uit te 
voeren maar uitsluitend op hun eigen werkterrein; 

o Blijvend bepaalde fenomenen aan te pakken, echter zonder oprichting van 
een eigen gerechtelijke sectie of recherchedienst; 

o De beschikbare capaciteit strikt te beheren; 
o Hierover duidelijke afspraken te maken met de GDA’s en de lokale politie.” 

 
“… Opdat de beperkte capaciteit van deze gespecialiseerde politiediensten blijvend 
prioritair moet kunnen worden ingezet voor hun kerntaken, is het aangewezen 
navolgende onderzoeksverrichtingen en de eventuele afronding van een 
onderzoek toe te vertrouwen aan de lokale politie of aan de GDA’s, conform de 
algemene principes van voormelde omzendbrief nr COL 2/2002 en de bijzondere 
politiedienst slechts te gelasten met opdrachten, wanneer hun gespecialiseerde 
tussenkomst een belangrijke meerwaarde heeft voor het onderzoek.” 

 
In de tweede plaats moet een gewaarborgde capaciteit van de eerstelijnsdiensten 
ter beschikking staan van de arrondissementeel directeur. In wat volgt, bespreken 
we de specifieke modaliteiten voor elke eerstelijnsentiteit.  
 
 De wegpolitie (DAH) 
De werkgroep stelt voor om de wegpolitie, omwille van het feit dat de 
autosnelwegen –haar actieterrein– de provinciale omschrijving overstijgen en 
omwille van de nationale en internationale opdrachten die zij verzekert, te 
reorganiseren in 6 grote mobiliteitszones met telkens een centrum bij de 
belangrijkste verkeersknooppunten op de Belgische autosnelwegen. Bovenop deze 
centra –één per mobiliteitszone- zullen een aantal antennes behouden blijven.   
 
De federale wegpolitie zal haar interventieploegen in de toekomst laten beheren 
door de twee gewestelijke centra (Vlaams Verkeerscentrum voor het Vlaamse 
Gewest en Perex voor het Waalse). Beide centra dienen, met het oog op de 
geïntegreerde werking, een sterke link met de CIC te onderhouden (in het 
bijzonder voor de inkomende oproepen, de ‘call taking’). In dat kader zal een 
duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de patrouillesector (die zal 
overeenstemmen met de mobiliteitszone) en de interventiesector 
(overeenkomstig het principe van de meest snelle en adequate hulp, reeds in 
gebruik in de civiele veiligheid). De dienst die ter plaatse wordt gestuurd is niet 
noodzakelijk diegene die bevoegd is voor het territorium, maar wel degene die in 
staat is om de interventie op de meest snelle en adequate manier uit te voeren 
zelfs buiten de mobiliteitszone.  
 
Het provinciaal niveau en de posten worden dus afgeschaft. Op middellange 
termijn is het verkieslijk om de nog nuttige politieposten langs de autosnelwegen 
in te planten (bijvoorbeeld door zich in te schrijven in het systeem van concessies 
op de parkings).   
 
Naast de vervulling van de eigen opdrachten op autosnelwegen, zal de wegpolitie 
een gegarandeerde capaciteit ter beschikking stellen van de arrondissementeel 
directeur voor wat betreft de steunopdrachten ten behoeve van de lokale 
politiezones en de bestrijding van de prioritaire fenomenen.  
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Om deze hervorming te kunnen realiseren, heeft de wegpolitie bijkomend 136 FTE 
nodig (te realiseren via de optimalisatie-oefening) waarvan een bijkomende 
gewaarborgde capaciteit van 44 FTE ter beschikking worden gesteld van de 
arrondissementeel directeur. Dit brengt het totaal aan gewaarborgde capaciteit op 
112 FTE (in het raam van de specificiteit, expertise en kennis van de wegpolitie).  

 
 De spoorwegpolitie (SPC) 
De spoorwegpolitie blijft eveneens onder een centraal commando opereren. Er 
moet echter ook een functionele link bestaan met de arrondissementeel directeur. 
Dit is relatief eenvoudig te organiseren omdat in bijna alle toekomstige 
arrondissementen een post van SPC aanwezig is.  
 
 De scheepvaartpolitie (SPN) 
De scheepvaartpolitie behoudt een centrale aansturing maar zal in een beperkt 
aantal posten worden opgedeeld: SPN Kust, SPN Antwerpen, SPN Gent, SPN Zuid 
(waterwegen in het Waals Gewest).  
 
De enige post in het Waals Gewest -SPN Zuid- is vandaag niet in staat om alle taken 
van de scheepvaartpolitie te kunnen verzekeren op de waterwegen. 16 
bijkomende FTE en een bijkomende entiteit in Bergen zijn nodig om deze situatie 
op te lossen. Zij zullen gehaald worden uit de optimalisatie-oefening.  

 
 De luchtvaartpolitie (LPA) 
De luchtvaartpolitie blijft onder centraal commando en heeft haar posten op 5 
luchthavens: Zaventem, Gosselies, Deurne, Bierset, Oostende.  
 
De luchtvaartpolitie moet zich organiseren om aan de nieuwe Europese richtlijn 
PNR (Passenger Name Record), die in de helft van 2013 zou verschijnen, tegemoet 
te komen en wil hiervoor een ‘Passenger Information Unit’ creëren. 10 bijkomende 
FTE’s zijn hiervoor nodig. 
 
De luchtvaartpolitie van Gosselies wordt de laatste jaren geconfronteerd met een 
snel stijgend aantal passagiers. Dit heeft een grote impact op de werklast van het 
personeel ter plaatse (rapporten voor DVZ, opstellen van processen-verbaal, 
verblijven in INAD-centra, terugdrijvingen, …). 26 bijkomende FTE zijn nodig om 
deze werklast op te vangen waarvan 12 te voorzien via deze 
optimalisatieoefening17.  
 
 Het detachement bij de Koninklijke paleizen (VDKP) 
De opdrachten ter bescherming van de Koninklijke familie, blijft een taak voor de 
federale politie (zie eerder de oprichting van een proces ‘protectie’). 
 
 Het detachement SHAPE 
Vooraleer DGA zich kan buigen over een optimalisatie, dient ze de uitkomst af te 
wachten van de actuele besprekingen op ministerieel niveau in het raam van de 
‘host nation support’. Ze betreffen namelijk de opdrachten die aan België zijn 
toevertrouwd, i.e. de ‘gate control’, de bescherming van de site en de bescherming 
van de SACEUR.  

                                                        
1714 FTE zijn al ter plaatse en worden betaald op het budget van de federale politie maar ze werken in 
bovental. Hun situatie zou via deze oefening moeten geregulariseerd geraken. 



 

 63 

4.4. De interne rationalisering, afschaffing en overheveling van diensten 
verbonden met de eerstelijnsentiteiten 

 
 Interne rationalisering 

 
De wegpolitie (DAH) 
De wegpolitie is vandaag samengesteld uit 9 provinciale diensten en 26 
verkeersposten. Daarbij komen 9 cellen voor toezicht en patrouilles, 9 technische 
secties, 9 cellen voor verkeerseducatie en preventie, 3 gewestelijke 
verwerkingscentra en een antenne in de gewestelijke mobiliteitscentra (VVC en 
Perex). Dit geeft een totaal van 67 entiteiten op 2 verschillende niveaus. De 
toekomstige reorganisatie in 6 mobiliteitszones en de gewestelijke aansturing van 
de interventieploegen zullen dit aantal gevoelig verminderen. 
 
Een tweede maatregel bestaat erin om in de toekomst met 2 profielen te werken: 
een ‘generalistisch’ en een ‘specialistisch’ (= motorrijder) profiel. Deze laat toe om 
de kosten te rationaliseren (selectie, opleiding, uitrusting) en de termijnen voor 
selectie en opleiding te verkorten. De bijkomend gevraagde capaciteit betreft 
voornamelijk mensen met een ‘generalistisch’ profiel. 
 
De werkgroep wil tevens aanstippen dat de wegpolitie, ook binnen het 
specialistisch profiel, de polyvalentie moet versterken en de opdeling van het 
personeel in aparte cellen vermijden.  
 
De scheepvaartpolitie (SPN) 
De oprichting van een post ‘SPN Kust’ is een rationalisering van de aanwezige 
capaciteit die vandaag verdeeld is over 3 posten: Zeebrugge, Oostende en 
Nieuwpoort.  

 
Specifieke steunentiteiten als het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) en het 
technisch steunteam (radar, sonar, ….) zullen rechtstreeks worden aangestuurd 
vanuit het centrale commando van SPN. 

 
Daar SPN op haar specifiek actieterrein een groot deel van haar werking ten 
behoeve is van private bedrijven, dringt een bijkomende studie zich op naar 
mogelijk rationalisering via uitbesteding dan wel facturatie van taken.  

 
 De afschaffing en overheveling van diensten 
 
De wegpolitie (DAH) 
.In het kader van de structurele hervorming van de directie van de wegpolitie –ter 
herinnering: de afschaffing van de huidige provinciale commando’s en de creatie 
van 6 mobiliteitszones- zal het beheer van de interventieploegen voortaan 
gebeuren op het niveau van de gewestelijke dispatchings.  
 
De wegpolitie vervult een aantal taken die niet echt politietaken zijn en eerder de 
wegbeheerder toekomen. Bij eventuele overheveling kan DGA capaciteit 
terugwinnen. Concreet gaat het, telkens voor de autosnelwegen en de daarmee 
gelijkgestelde wegen, om:  
o opdrachten van signalisatie; 
o het verwijderen van afval of voorwerpen op de weg; 
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o de vaststelling van ongevallen met enkel materiële schade; 
o het personeel in de gewestelijke verwerkingscentra.  

 
De drie eerste punten zouden kunnen opgenomen worden door de wegbeheerder; 
het laatste punt kan overgelaten worden aan private bedrijven en/of 
incassobureaus. Onder voorbehoud van het verder ter beschikking stellen van het 
boetefonds en mits de nodige wetgevende aanpassingen kan het laatste punt 
overgelaten worden aan private bedrijven en/of incassobureaus. Zonder 
financiering, dient de taak te worden afgeschaft. 

 
In het domein van preventie en bestuurlijke handhaving neemt de wegpolitie een 
aantal taken waar die geen verband hebben met haar specifiek actieterrein en die 
tot de verantwoordelijkheid van de organisator behoren. We denken hierbij aan 
niet-repressieve ordediensten op een privé terrein of binnen een gesloten circuit 
(wielerkoersen, voetbalmatchen, …). De werkgroep beveelt aan dat dergelijke 
taken door privé bewakingsmaatschappijen of eventueel vrijwilligers worden 
overgenomen.  

 
De luchtvaartpolitie (LPA) 
Een aantal taken lijken beter op hun plaats in de dienst vreemdelingenzaken dan 
bij de politie. De werkgroep stelt voor om volgende taken over te hevelen:  
 de transfer van illegaal in het land aanwezige personen van en naar de gesloten 

centra;  
 de administratieve behandeling van illegaal in het land aanwezige personen; 
 het beheer van de INAD-centra op de regionale luchthavens (in het bijzonder 

Gosselies en Bierset). 
 
Het detachement bij de Koninklijke paleizen (VDKP) 
De bescherming van de Koninklijke familie en de capaciteit die daarmee gepaard 
gaat, wordt overgeheveld naar de ‘protection unit’ (75 in totaal).  
 
De bewaking van de Koninklijke domeinen kan uitbesteed worden aan defensie of 
de private sector. Gezien de gemiddelde kost van het politiepersoneel18, kan dit 
een aanzienlijke besparing opleveren.  
 
De opdrachten met betrekking tot de estafette van de motorrijders dienen te 
worden afgeschaft. Escorteopdrachten kunnen door de wegpolitie worden 
overgenomen met overheveling van capaciteit die daarvoor bestemd is.  
 
Het detachement bij de SHAPE 
De personen die instaan voor de bescherming van de SACEUR worden 
overgeheveld naar de ‘protection unit’. 
 
Een transfer van de basisfunctionaliteiten naar de zones is te overwegen maar 
dient rekening te houden met een aantal specifieke criteria: de kennis van het 
Engels, het specifieke statuut van de ‘shapiens’ en  de aanwezigheid van de site op 
het grondgebied van 3 politiezones.  Een beslissing moet genomen worden in 
functie van de ‘Host Nation Support’. 

                                                        
18In de private bewakingssector heeft men bovendien 5 man nodig voor het verzorgen van een dienst 
24/7. Bij de politie is dit 6,5. 
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Naast het detachement van de federale politie bij de SHAPE heeft de federale 
politie tevens een nationale vertegenwoordiger bij de SHAPE die op zijn beurt kan 
rekenen op een beperkte capaciteit. De werkgroep stelt voor om deze 
functionaliteit af te schaffen en toe te wijzen aan het diensthoofd van het 
detachement. Dit levert een besparing op van 5 FTE.  
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BIJLAGE 6:  
Een functionele niet-operationele 
ondersteuning 
 
 
1. De huidige situatie  
 
De Algemene directie van de ondersteuning en het beheer telt vandaag 12 centrale 
directies en een aantal diensten: de Directie van de rekrutering en selectie (DSR), 
de Directie interne relaties (DSI), de Directie opleiding (DSE), de Directie van de 
mobiliteit en het personeelsbeheer (DSP), de Directie van de juridische dienst, 
geschillen en statuten (DSJ), de Directie van de aankopen (DSA), de Directie van de 
infrastructuur en de uitrusting (DSM), de Directie van de telematica (DST), de 
Directie van de logistieke steun (DSL), de Directie financiën (DSF), de Directie voor 
de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (DSW), de (directie 
van de) medische dienst (DSDM), de dienst toezicht op de interne werking en de 
kwaliteit (TIWK), de dienst niet-operationele gegevens (DSD) en 
politiebeleidsondersteuning (PBO).  
 
2. De toekomstige werking binnen DGS 
 
De beweging tot fusie van directies is, binnen DGS, al enige tijd geleden ingezet. 
Het voorstel bestaat erin om, analoog aan het FOD-model, de werking om te turnen 
naar 4 horizontale directies: personeel en organisatie, logistiek, ICT en budget en 
beheerscontrole.  

 
In wat volgt, bespreken we de principes voor deconcentratie bij DGS en de 
resultaten van de oefening voor rationalisering, afschaffing en overheveling.  

 
3. De gedeconcentreerde processen 
 

Op gedeconcentreerd niveau kan de niet-operationele ondersteuning voor de 
federale en lokale politie georganiseerd worden op basis van gedeconcentreerde 
beheerders die onder het gezag staan van de gedeconcentreerde directies maar 
een functionele link behouden met de directeur en beheerders van het domein 
waaraan ze verbonden zijn.  
 
De gedeconcentreerde beheerders zullen onder meer instaan voor de volgende 
activiteiten: 
o in het personeelsbeheer, bijvoorbeeld de behandeling van de dossiers voor 

mobiliteit, benoeming/promotie, tucht en evaluatie voor alle personeelsleden 
van de federale diensten binnen eenzelfde arrondissement; 

o in de logistiek: het houden van de inventaris (inschrijving, opvolging, 
toekenning) en de uitvoering van de procedures voor het onderhoud, de 
herstelling, de buitendienststelling en de verwijdering van middelen 
(voertuigen, materieel, bewapening, infrastructuur en functie-uitrusting); 

o in het domein van financiën: de steun voor de redactie van bestelbonnen, de 
ontvangst van bestellingen en de micro-uitvoering van het budget. 



 

 67 

 
4. De centrale processen 
 
De directeur-generaal van de niet-operationele ondersteuning is verantwoordelijk 
voor de transformatie naar 4 horizontale directies. In een tweede fase worden zij 
opgenomen op het niveau van het Commissariaat-generaal.  
 
De 4 directeurs worden op hun beurt verantwoordelijk voor de aansturing van de 
4 ondersteunende processen.  
 
Elke directeur beheert zijn eigen centrale bedrijfseenheid (bijvoorbeeld, 
personeel, logistiek, ICT of financiën) en zorgt voor de implementatie van het 
beleid dat wordt bepaald binnen het directiecomité. 
 
De directies omvatten op centraal niveau telkens één of meerdere expertisecellen 
en dienstencentra die instaan voor de ontwikkeling en uitvoering van de 
dienstverlening en een klantverantwoordelijke die instaat voor de coördinatie en 
uitvoering van de steunaanvragen vanop gedeconcentreerd niveau. De 
klantverantwoordelijke zorgt dus voor de coördinatie tussen de expertisecellen en 
dienstencentra op centraal niveau enerzijds en de klantenbeheerders op 
gedeconcentreerd niveau anderzijds. Op deze manier wordt er zowel op centraal 
als op gedeconcentreerd niveau gewaakt over de eenvormigheid en de kwaliteit 
van de niet-operationele steun. 
 
Op het vlak van personeel wordt hoofdzakelijk centraal de rekrutering, de 
federaal georganiseerde  politieopleidingen,  het beheer van de mobiliteit, het 
beheer van de pool van gedetacheerden, de medische dienstverlening, het 
welzijnsbeleid, de juridische ondersteuning en het diversiteitsbeleid aangeboden.  
De expertisecellen ‘personeel en organisatie’ zijn actief in competenties, 
pedagogische ondersteuning, diversiteit en nieuwe HRM methoden. De 
dienstencentra omvatten de activiteiten aangaande rekrutering en selectie, 
opleiding (de scholen), het kenniscentrum, de medische dienst, de 
loopbaanbegeleiding en de individuele psychosociale begeleiding.  

 
Op het vlak van logistiek & aankoop van goederen en diensten wordt centraal 
het gebouwbeleid en beheer, het aankoopbeleid en -beheer en het beheer van de 
logistieke middelen aangeboden. Voor het proces logistiek omvatten de 
dienstencentra de aankoop van materieel, alsook hun stockage en herstel. De 
federale beheerders verzekeren de coördinatie van de aspecten verbonden met 
het beheer van de volgende producten : voertuigen, materieel, bewapening, 
infrastructuur, functie-uitrusting, basisuitrusting, meubilair, carburant, CS . 

 
Op het vlak van ICT wordt centraal voornamelijk in de ondersteuning van de 
noden in verband met telematica voorzien. Hier worden de telematicasystemen 
ontwikkeld en beheerd ter ondersteuning van de nationale en internationale, 
operationele en niet-operationele, bestuurlijke en gerechtelijke 
informatiehuishouding die op haar beurt wordt aangestuurd door CGO. 
 
Op het vlak van financiën wordt het beheer van alle financiële afwikkelingen en 
transacties van de federale politie centraal georganiseerd en opgevolgd. Zowel het 
budgetbeheer, de facturatie als de bepaling van de begroting gebeurt centraal. De 



 

 68 

financiële processen noodzaken een minimaal aantal expertisecellen waaronder 
de uitwerking van het budget, de budgettaire afsluiting, de gespecialiseerde 
financiële activiteiten, de betaling van facturen, de budgettaire analyses. Een 
centraal beheer in termen van coördinatie blijft nodig voor de reservatie van de 
kredieten, de vastlegging en liquidatie, de macro-opvolging van de budgetten of 
voor de opvolging van de DMAT.  

 
Alle centrale directies hebben een coördinator-klantverantwoordelijke die instaat 
voor de coördinatie van de niet-operationele klantenbeheerders in de 
gedeconcentreerde directies en in de centrale diensten van de CG, DGJ en DGA. 
 
5. De interne rationalisering, afschaffing en overheveling van diensten 
 
 De interne rationalisering 
 
Alle bestaande directies in DGS worden afgeschaft en geïntegreerd in de nieuwe 
horizontale directies.  
 
Voor het luik personeel stelt de werkgroep voor om de drie federale scholen in één 
federaal opleidingscentrum onder te brengen. Eveneens raadt ze aan om de gratis 
ter beschikking stelling van 65 opleiders aan de provinciale scholen te beëindigen. 
 
Wat ICT betreft, draait de huidige directie telematica op ‘maintenance’, 
noodzakelijk voor de werking van de geïntegreerde politie. De nieuwe 
informatiehuishouding en ICT worden via het programma ISIS voorbereid en 
ontplooid.  
 
Fedcom is reeds een grootschalig rationaliseringsvoorstel voor financiën. 
Daarnaast wordt een optimalisatiesecretariaat ingericht dat permanent streeft 
naar besparingen.  
 
 De afschaffing of overheveling van diensten 
 
De directie van de niet-operationele gegevens (DSD) wordt toegevoegd aan CGO. 
De dienst politiebeleidsondersteuning (PBO) wordt overgeheveld naar het 
commissariaat-generaal. Voor wat tucht en intern toezicht betreft, wordt de 
functionaliteit ‘tucht’ bij de directie personeel en organisatie ondergebracht en het 
interne toezicht op het niveau van de commissaris-generaal geplaatst.  
 
De curatieve geneeskunde wordt afgebouwd zonder afbreuk te doen aan de 
huidige principes van de gratis medische verzorging. Worden behouden: de 
arbeidsgeneeskunde, de controlegeneeskunde en de operationele geneeskunde 
(bijvoorbeeld de bijstand CGSU) en expertise (bijvoorbeeld het beheer medische 
geschiktheidsdossiers).  
 
Vervolgens zijn er een aantal taken binnen het personeelsproces19 die beter 
kunnen uitbesteed of afgeschaft worden: 

                                                        
19 Voor wat de opleiding of de vernieuwing van de opleiding in zijn geheel betreft, verwijzen we naar het 
lopende project van de Federale Politie en de Vaste Commissie. In een eerste fase wordt de 
basisopleiding voor de inspecteurs vernieuwd.  



 

 69 

o de organisatie van modules en opleidingen ter voorbereiding van de proeven 
voor het basiskader: overheveling naar het 7de jaar; 

o de ‘organisatie van testexamens taal’: overheveling naar Selor; 
o de ondersteuning door de sportmonitoren bij teambuildingsactiviteiten: 

afschaffen en inzetten van de vrijgekomen capaciteit in het raam van het 
functioneel parcours en de nieuwe opleidingstrajecten. 

 
Ook de logistiek kent taken die rijp zijn voor afschaffing of overheveling: 
o het beheer en onderhoud van de operationele doorgangskamers: overheveling 

van het beheer naar SSDGPI en het onderhoud naar de private sector; 
o het beheer van de overblijvende staatslogementen: uitdoving van deze 

‘historische’ faciliteit en bijgevolg afschaffing van het beheer; 
o groenonderhoud en onkruidbestrijding: uitbesteding aan de private sector via 

1 globale markt voor gans België; 
o verhuizen: uitbesteden aan de private sector; 
o de controle en evacuatie van blusapparaten: uitbesteden aan de private sector 

via 1 globale markt; 
o de drukkerij: partnerschap aangaan met de FOD Financiën die beschikt over 

een grote drukkerij en afbouw van de eigen activiteiten. 
 

Met betrekking tot ICT zijn de volgende taken af te schaffen of over te hevelen: 

o het opstellen van de technische specificaties voor IT-materiaal: wordt 

opgenomen in een transversaal logistiek proces – wordt afgebouwd gezien 

FOR-CMS en andere federale markten; 

o de vatting van de verkeersformulieren van de wegpolitie: wordt afgebouwd en 

dus op termijn afgeschaft; 

o het ontwikkelen van eigen tools en programma’s. 

 

Voor wat het beheer van externe diensten betreft, stelt de werkgroep voor om: 

o Door de oprichting van het uitgebreide directiecomité, wordt de vraag gesteld 
naar de noodzaak en het behoud van de twee technische en administratieve 
secretariaten (SAT). Omwille van de rationaliseringsoefening, adviseert de 
werkgroep veeleer een verbindingsofficier bij de ministers dan een volledig 
secretariaat; 

o de algemene inspectie onder te brengen bij de FOD Binnenlandse Zaken. 
Immers, vandaag is de organisatieafdeling van de Algemene Inspectie 
opgenomen in dezelfde sectie van het budget (17) als de rest van de werking 
van de federale politie. Hetzelfde geldt voor het secretariaat geïntegreerde 
politie. Vanuit democratisch standpunt is het wenselijk om deze afdelingen met 
capaciteit én budget over te hevelen naar Binnenlandse Zaken; 

o de functionaliteit met betrekking tot de eenvormige interpretatie van het 
statuut over te hevelen naar de FOD Binnenlandse Zaken. Ook dit is een 
bevoegdheid die de federale politie niet toekomt daar zij de volledige 
geïntegreerde politie aanbelangt en de interpretatie ook vanuit dit standpunt 
moet gebeuren. De federale politie zou wel een (deel van de) juridische dienst 
behouden ter formulering van adviezen inzake operationele materies en voor 
de opmaak van de statutaire bepalingen;  

o de kwaliteitscontrole van de politiescholen eveneens over te dragen naar de 
FOD Binnenlandse Zaken, met een overdracht van capaciteit. De federale 
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politie kan nog steeds instaan voor de ondersteuning en de kwaliteitszorg; de 
controle dient echter door een andere instantie te gebeuren; 

o de verbindingsambtenaren bij de provincie af te schaffen. Het aanspreekpunt 
voor de gouverneur wordt immers de arrondissementele directeur.  
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BIJLAGE 7: 
Een aantal specifieke diensten of entiteiten 

 
 
1. De haven van Antwerpen 
 
De haven van Antwerpen kent een complexe geografische inplanting en valt onder 
de bevoegdheid van verschillende gerechtelijke en bestuurlijke overheden. Door 
de tussenkomst van verschillende politiediensten, stelt er zich vandaag een 
probleem van coherentie en coördinatie, zowel voor wat de basispolitiezorg 
betreft als voor de gespecialiseerde politiezorg. 
 
De werkgroep stelt voor om de haven van Antwerpen als een aparte 
bedrijfseenheid te beschouwen en er het principe ‘eenheid van terrein, eenheid 
van commando’ toe te passen. In die redenering is de scheepvaartpolitie 
Antwerpen de enige organisatie die bevoegd is in het volledige havengebied. Ze is 
echter niet in staat om alle basisfunctionaliteiten op dit terrein afdoende waar te 
nemen en werkt bijna uitsluitend reactief. De omliggende politiezones springen bij 
in de vervulling van de meest essentiële basisfunctionaliteiten. Om die 
basispolitiezorg in de haven op een betere manier te kunnen opnemen en ook 
ondersteunend te kunnen werken naar de gespecialiseerde politiezorg in de 
haven, is een bijkomende investering in SPN Antwerpen van 39 FTE aangewezen. 
Voor de recherche-activiteiten werkt SPN overeenkomstig de COL Schins (zie in 
bijlage 5 bij DGA). Dit betekent dat het navolgend onderzoek, voor zover dit niet 
plaatsvindt op het terrein van SPN, door de federale of de lokale recherche zou 
moeten opgenomen worden en in overeenstemming met de principes van de COL 
2/2002.  
 
De gespecialiseerde politiezorg is een tweede probleem: twee FGP’s – in de 
toekomst twee arrondissementele directies - zijn er verantwoordelijk voor de 
gespecialiseerde politiezorg. In de aanpak van de havencriminaliteit zijn daarnaast 
een reeks andere spelers van belang: de reeds genoemde scheepvaartpolitie, de 
douane, de havenautoriteit, de private bedrijven en de beveiligingsfirma’s. Tussen 
beide FGP’s werd in het verleden al een verdeling van bevoegdheden 
overeengekomen maar die heeft om meerdere redenen niet tot de verhoopte 
resultaten geleid. Daarnaast is het niet mogelijk om aan de partners in de haven 
noch aan partners in een internationaal samenwerkingsverband uit te leggen dat 
nu eens de ene directie dan weer de andere zich met een bepaald onderzoek 
bezighoudt.  
 
Rekening houdend met de noodzaak van een geïntegreerde en integrale aanpak 
van de havencriminaliteit en met het gegeven dat het havengebied een 
geografische entiteit vormt die in een sterke interactie staat met de metropool 
Antwerpen, is het daarom aangewezen om de FGP Antwerpen de gespecialiseerde 
politiezorg toe te vertrouwen voor het volledige havengebied. In dat geval zullen 
er capacitaire consequenties aan verbonden zijn; hierbij moet men rekening 
houden bij het herbekijken van de capaciteit intern DGJ.  (FGP + 14 FTE)  Deze 
regeling hoeft in het kader van het huidig en het toekomstig justitielandschap geen 
operationele problemen op te leveren. Aan de bevoegdheden van de procureurs 



 

 72 

des Konings wordt immers niet geraakt. Wel zullen ze beide in dit scenario, met 
dezelfde arrondissementele directie werken. 
 
2. De luchthaven van Zaventem 
 
De luchthaven van Zaventem telt twee politiediensten. Gegeven het principe van 
‘eenheid van terrein, eenheid van commando’ en rekening houdend met de 
specifieke situatie op de luchthaven, stelt de werkgroep voor dat LPA Brunat het 
geheel van de basisfunctionaliteiten, met uitzondering van een recherchedienst,  
vervult op het grondgebied van de luchthaven.  
De toekomstige arrondissementele directie (in de overgangsfase, de FGP Asse) zal 
zorgen voor de nodige ondersteuning op het vlak van de gespecialiseerde 
recherche ter ondersteuning van LPA Brunat en overeenkomstig de principes van 
de COL 2/2002.  

 
3. Het Nationale Invalspunt 

 
De rol van het Nationale Invalspunt met daarin DAO, DJO en CGO is aan herziening 
toe in de richting van meer integratie. Hierbij moeten we rekening houden met de 
informatie-uitwisseling op arrondissementeel niveau en de eventuele integratie 
van de functionaliteiten (niet noodzakelijk de diensten) AIK/CIC/strategische 
analyse.  
 
In diezelfde orde dient het luik van de coördinatie of de aansturing van de supra-
provinciale gebeurtenissen sterker naar voor te komen. Het NIP kan dan in 
voorkomend geval en op subsidiaire wijze de rol opnemen van een soort 
‘nationaal’ CIC voor wat de dispatching betreft. 
 
 
4. De programmawerking 
 
De programmawerking (art 95 WGP) wordt georganiseerd rond de prioriteiten 
van het Nationale Veiligheidsplan. Naargelang de algemene directie die het meest 
betrokken is in de materie of het fenomeen, kan het programma ondergebracht 
worden bij hetzij de algemene directie van gerechtelijke politie, hetzij de algemene 
directie van bestuurlijke politie.  
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BIJLAGE 7: 
Organogram van de federale politie inclusief 
de mandaathouders 
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