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Samenvatting

Twee jaar na de hervorming van de politiediensten stelt het Rekenhof vast dat
de normen die sinds 2001 bepalen wat de minimale dienstverlening inzake
basispolitiezorg moet zijn en de normen die de minimale bezetting in elke poli-
tiezone bepalen, niet coherent zijn. Ze zijn dat niet onderling, en ook niet ten
aanzien van de nagestreefde doelstellingen. Bovendien wordt niet gewaakt
over de naleving ervan.

Aangezien de affectatie van politiemannen in een politiezone uitsluitend op vrij-
willige basis gebeurt, beschikt niet elke zone altijd over de minimumbezetting. 

De doelstelling om aan de bevolking een gelijkwaardige minimale politiezorg
over het gehele grondgebied te waarborgen, zal slechts kunnen worden bereikt
door het nemen van nieuwe maatregelen en door een betere opvolging door de
federale overheid.

De hervorming van de politiediensten

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, die in 2001 en 2002 concrete vorm kreeg, heeft
de politiediensten in België volledig gereorganiseerd. Sindsdien hebben de 196
politiezones die de lokale politie vormen, de volledige verantwoordelijkheid voor
de basispolitiezorg. Dat betekent dat ze alle opdrachten uitvoeren die nood-
zakelijk zijn voor het beheersen van de lokale gebeurtenissen en fenomenen. Ze
kunnen eveneens belast worden met de uitvoering van bepaalde federale taken.
De federale politie van haar kant verricht over het hele grondgebied gespeciali-
seerde en ondersteunende opdrachten.

De geïntegreerde politiedienst moet aan de overheden en de burgers een gelijk-
waardige minimale dienstverlening over het hele grondgebied van het Rijk waar-
borgen.

De wetgever heeft aan de federale uitvoerende overheid talrijke bevoegdheden
toegekend, onder meer inzake personeel en werking van de politiezones. De uit-
oefening van die bevoegdheden is bepalend voor de doeltreffendheid van de
lokale politie. 

De audit van het Rekenhof

In het kader van zijn bevoegdheid om de goede aanwending van de overheidsgel-
den te controleren, heeft het Rekenhof een audit uitgevoerd van de coherentie en
de opvolging van de federale normen betreffende de minimale basispolitiezorg en
de minimumbezetting van de politiezones. De audit, die van september tot
december 2003 werd uitgevoerd, omvat eveneens een analyse van de doel-
treffendheid van de gecentraliseerde aanwerving en van de invulling van de per-
soneelsbehoeften van de politiezones via het stelsel van de vrijwillige mobiliteit.
Meer specifiek werden de gevallen onderzocht waarin de bezetting ervan niet het
vereiste minimum bereikt.

Het onderzoek van het Rekenhof past binnen het leerproces dat voortvloeit uit de
uitvoering van de hervorming van de politiediensten. Het wil de progressie-
factoren identificeren en onderzoeken of het gehanteerde begeleidingsstelsel
bevredigend is. 
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De normen van de minimale basispolitiezorg 

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de federale normen inzake minimale basis-
politiezorg betrekking hebben op de organisatie van de diensten en niet op de
verwachte en meetbare resultaten. Bovendien zijn de eisen die ze opleggen iden-
tiek voor de 196 politiezones en houden ze geen rekening met de specifieke
karakteristieken van elke zone. Voor sommige functies van de basispolitiezorg,
wordt de minimale dienstverlening niet in kwantitatieve gegevens uitgedrukt.

De naleving van die normen waarborgt derhalve niet dat een gelijkwaardige mini-
male basispolitiezorg over het hele grondgebied wordt verzekerd. 

De noodzakelijke politiecapaciteit om de normen van de minimale politiezorg na
te leven

Steunend op voorzichtige hypotheses heeft het Rekenhof de politiecapaciteit
berekend die elke politiezone moet bezitten om de normen over de minimale
dienstverlening inzake politiezorg na te leven. Die capaciteit, verder ‘kritische
grootte’ genoemd, maakt het mogelijk te beoordelen of de minimumbezetting die
de Koning voor elke zone heeft vastgesteld, met die normen in overeenstemming
is. Bijkomend kan door de resultaten van die raming met de werkelijke bezetting
van de politiezones te vergelijken, de concrete toestand waarin ze verkeren ten
aanzien van de geraamde vereiste minimumcapaciteit worden geëvalueerd.

De minimumbezetting van de politiezones tegenover de kritische grootte

Zoals ze reglementair is vastgesteld, heeft de ingevoerde minimumbezetting van
het operationele korps van de politiezones slechts in 22 van de 196 politiezones
een verbetering teweeggebracht tegenover de bezetting vóór de hervorming.
Rekening houdend met de kritische grootte ervan zou de minimumbezetting van
de politiezones voldoende zijn om de normen inzake minimale basispolitiezorg na
te leven in 142 zones. Die 142 zones vertegenwoordigen ongeveer 84% van de
bevolking en 76% van het grondgebied. Voor 54 politiezones ligt de minimumbe-
zetting onder de kritische grootte die door het Rekenhof geraamd wordt. 

De federale overheid heeft derhalve niet nagegaan of voor elke politiezone de
opgelegde minimumbezetting voldoende is om het minimale pakket van diensten
te organiseren. 

De werkelijke bezetting van de politiezones ten aanzien van de kritische grootte
ervan

Rekening houdend met de werkelijke bezetting op 1 november 2003 lijkt het nale-
ven van de normen inzake minimale dienstverlening in theorie onmogelijk voor 39
politiezones en is het hoe dan ook niet mogelijk te komen tot een lokaal politie-
beleid. De werkelijke bezetting van die zones lag op dat ogenblik immers 5%
onder de kritische grootte ervan.

De federale overheid en de bevrediging van de personeelsbehoeften van de
politiezones

De federale overheid is verantwoordelijk voor het vaststellen van het jaarlijkse
contingent voor de aanwerving van aspirant-politie-inspecteurs en voor het orga-
niseren van het stelsel van vrijwillige mobiliteit waardoor 36.500 personeelsleden
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van het operationele korps een toewijzing kunnen krijgen of een nieuwe kunnen
vragen. 

De benoeming van een politieagent bij de lokale politie is het resultaat van het op
elkaar afstemmen van twee vragende partijen: de vraag van een politiezone die
een behoefte heeft meegedeeld en de vraag van politieagenten die hun kandida-
tuur hebben gesteld. De jonge rekruten zijn echter niet verplicht te postuleren
naar een vacant ambt en krijgen de garantie dat ze na het beëindigen van hun
opleiding ambtshalve bij de federale politie worden ingedeeld.

De invulling van de vacante posten vereist dus dat er voldoende jonge rekruten
zijn, voldoende kandidaten voor het geheel van de in te vullen posten en, per
vacante post, voldoende kandidaturen.

De bepaling van het jaarlijkse contingent jonge rekruten

De bepaling door de federale overheid van het jaarlijkse contingent jonge
rekruten berust nog niet op een informatie- en beheerssysteem. De informatie-
verzameling van de algemene directie Personeel van de federale politie in oktober
2003 zou het mogelijk moeten maken die toestand in 2004 te verbeteren.

De kandidaten, de kandidaturen en de graad van invulling van de vacante
ambten

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat, hoewel voldoende personen een toewijzing
of een wijziging ervan wensten, voor 40% van de ambten die bij de lokale politie
naar aanleiding van de drie mobiliteitscycli van het jaar 2002 vacant waren ver-
klaard, geen enkele kandidatuur werd ingediend. Dat had een aanzienlijke weer-
slag op de invulling van de opgegeven behoeften. Dat gebrek aan kandidaturen
gold voor 72% van de ambten die in het Brussels Gewest vacant werden ver-
klaard terwijl maar 23% van de politiezones van de andere Gewesten met dat
probleem werden geconfronteerd. 

Globaal konden slechts 43% van de ambten bij het operationele korps die naar
aanleiding van de mobiliteitscycli van het jaar 2002 bij de lokale politie vacant
waren verklaard, worden ingevuld. Bovendien resulteert een groot gedeelte van
de ambten uit transfers tussen politiezones. Voor de mobiliteitscycli van het jaar
2002 dienden voor tien ingevulde ambten nagenoeg zeven ambten bij een
volgende cyclus dan ook opnieuw vacant te worden verklaard.

Het stelsel van de vrijwillige mobiliteit en de minimale bezetting van de politie-
zones

Zoals het stelsel van de mobiliteit thans georganiseerd is, houdt het geen reke-
ning met de verplichting die de politiezones hebben om over een minimumbezet-
ting te beschikken. Het laat ook niet toe te voorkomen dat de toestand van een
politiezone met een bezetting die onder het minimum ligt, verergert. Een zone die
weinig attractief overkomt, ondervindt meer moeilijkheden bij de aanwerving. Ook
loopt ze meer het risico dat haar mensen massaal vertrekken naar andere zones.

Onder de 55 zones die op 1 november 2003 niet over de vereiste minimumbezet-
ting van het operationele korps beschikten, hebben 12 politiezones bij elke mobi-
liteitscyclus personeel verloren. Het gaat om 4 zones van het Brussels Gewest en
om 8 andere zones uit hetzelfde arrondissement.
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Om de zones in moeilijkheden te steunen heeft de federale overheid een reeks
maatregelen genomen voor het Brussels Gewest en stelt ze tegen betaling jonge
federale politieagenten ter beschikking.

De maatregelen om de zones van het Brussels Gewest te steunen

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de maatregelen om de politiezones van het
Brussels Gewest te ondersteunen de problemen ongedifferentieerd aanpakken en
niet worden toegepast voor andere politiezones die gelijkaardige moeilijkheden
hebben. 

Elke maatregel om politiezones te helpen die rekruteringsmoeilijkheden ondervin-
den, zou moeten aansluiten bij de verplichting over een minimumbezetting te
beschikken en zou moeten worden veralgemeend naar alle zones. De toekenning
aan het personeel van een eenmalige premie bij aanwerving in die zones zou doel-
treffender zijn om het tekort aan manschappen in die zones te helpen wegwerken
dan het toekennen van een recurrente vergoeding.

Het huren van jonge federale politiebeambten

Wat het ter beschikking stellen van jonge federale politiebeambten tegen beta-
ling betreft, zou een omzendbrief van de algemene directie Personeel van de
federale politie de huidige ondoorzichtigheid moeten doorbreken. Die omzend-
brief zou de algemene principes van de detacheringen tegen betaling moeten
beschrijven en de criteria voor de beslissing moeten preciseren.

Het Rekenhof is evenwel van mening dat de ontwikkeling van dat stelsel welis-
waar een tijdelijke oplossing kan aanreiken voor de politiezones met een tekort
aan personeel, maar dat het ook risico’s inhoudt. Het behoud van personeel in
overtal bij de federale politie vertegenwoordigt immers een budgettair risico.
Bovendien kan de veralgemening van dat stelsel ertoe leiden dat de gedeta-
cheerde jonge federale politiebeambten een aanzienlijk gedeelte gaan vertegen-
woordigen van de bezetting van de politiezones in moeilijkheden. 

De beheersing van de normen door de federale overheid

Het Rekenhof heeft onderzocht of de federale overheid een opvolgingssysteem
heeft uitgewerkt om de naleving en de pertinentie te kunnen beoordelen van de
normen over de minimale bezetting en de minimale dienstverlening inzake basis-
politiezorg. 

Het heeft vastgesteld dat de federale overheid niet kan waarborgen dat de mini-
male dienstverlening inzake basispolitiezorg aan de bevolking verzekerd is. Geen
enkele federale dienst heeft verklaard verantwoordelijk te zijn voor de opvolging
noch van de organisatie van die dienstverlening, noch van de naleving van de
minimumbezetting. Bovendien bestaan de gegevens over de organisatie van de
functies van de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg uitsluitend uit
verklaringen.

Het verslag van het Rekenhof bevat verschillende aanbevelingen die een herzie-
ning van de federale normen en de organisatie van een opvolging van de naleving
ervan moeten mogelijk maken. Die opvolging zou er inzonderheid moeten toe die-
nen de politiezones te helpen of ertoe aan te zetten de federale normen in acht
te nemen. Indien nodig zou de federale overheid een mechanisme van beloning
en/of bestraffing in de berekening van de federale dotatie kunnen invoeren.
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Standpunt van de geraadpleegde administratieve diensten

De algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid van de federale overheids-
dienst Binnenlandse Zaken heeft de resultaten meegedeeld van een haalbaar-
heidsstudie over het te organiseren federale toezicht om een opvolging van de
normen uit te voeren, zoals het Rekenhof heeft aanbevolen. Ze wijst erop dat de
vereiste informatie meestal reeds wordt ingezameld, maar dat de federale politie
ertoe verplicht zou moeten worden haar die inlichtingen mee te delen. Die alge-
mene directie wijst erop dat het delicaat is al te vaak een dwingend toezicht uit
te oefenen en ze beveelt de invoering aan van een preventief toezicht door middel
van een monitoringinstrument dat het mogelijk maakt de lokale overheden te
responsabiliseren voor de goede werking van hun politiezone.

Volgens de directie van de Relaties met de Lokale Politie toont de studie duide-
lijk aan dat de federale normen onvoldoende aangepast zijn aan de doelstelling
een minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg te verzekeren. De directie
van de Relaties met de Lokale Politie maakt evenwel voorbehoud bij het model
voor de berekening van de kritische grootte. 

In verband met de opvolging van de federale normen onderstreept de directie van
de Relaties met de Lokale Politie dat ze een aanzienlijke meerwaarde kan bieden
door aan de toezichthoudende overheid de vereiste gegevens te verstrekken. Die
directie preciseert evenwel dat ze over geen enkele wettelijke bevoegdheid
beschikt om toezicht of controle op de lokale politie uit te oefenen.

Tot slot heeft de algemene directie Personeel van de federale politie meegedeeld
dat ze geen opmerkingen had wat de grond van de zaak betreft. 

Standpunt van de Minister van Binnenlandse Zaken

Bij brief van 28 april 2004 heeft het Rekenhof het onderzoeksverslag samen met
de ontvangen antwoorden van de betrokken diensten toegestuurd aan de
Minister van Binnenlandse Zaken. In die brief werd de minister ervan op de
hoogte gebracht dat hij zijn commentaar en zijn eventueel actieplan om de vast-
gestelde problemen op te lossen, kon meedelen binnen de termijn van één
maand, zoals bepaald in artikel 5bis, derde lid, van de wet van 29 oktober 1846
op de inrichting van het Rekenhof.

Daar de minister na afloop van die termijn nog steeds niet had gereageerd, heeft
het Rekenhof de tegensprekelijke procedure afgesloten.
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Conventies

• Onder ‘minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg’ wordt de organisatie
verstaan van een minimale dienstverlening die de lokale politie aan de over-
heid en aan de burgers moet waarborgen, op een gelijkwaardige manier
over het gehele grondgebied van het Rijk (zie de artikelen 3 en 142 van de
wet van 7 december 1998). Het koninklijk besluit van 17 september 2001
legt deze minimale dienstverlening vast voor de zes functies van basis-
politiezorg: wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbeje-
gening, lokale opsporing en lokaal onderzoek, en handhaving van de open-
bare orde. De minimale dienstverlening die voor andere politiefuncties dan
de basispolitiezorg ingesteld zou kunnen worden, wordt in dit onderzoek
niet onderzocht.

• De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie-
dienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt de ‘wet van 7 december
1998’ genoemd.

• Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie
van het personeel van de politiediensten (soms ‘mammoetbesluit’
genoemd) wordt het ‘besluit van 30 maart 2001’ genoemd.

• De uitdrukking ‘federale overheid’ staat voor de federale uitvoerende macht
of een van haar componenten, optredend binnen de bevoegdheden toe-
gekend door de wet van 7 december 1998, ongeacht van de juridische vorm
van de handeling waartoe machtiging werd verleend.
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Inleiding

0.1 De nieuwe structuur van de politie

1 De hervorming van de politie is in 2001 en 2002 doorgevoerd. Ze heeft de
bestaande politiediensten gereorganiseerd tot een geïntegreerde politie-
dienst, gestructureerd op twee niveaus.

Als gevolg van die hervorming werden meer dan 8.500 personen die bij de
rijkswacht in dienst waren, overgeheveld naar de lokale politiezones. Samen
met de ongeveer 21.000 leden van de gemeentelijke korpsen vormen zij
voortaan de lokale politie. Het tweede niveau van de geïntegreerde politie
wordt gevormd door de federale politie, die ongeveer 13.500 manschappen
telt. 

De ongeveer 43.000 personeelsleden politiemensen en burgerpersoneel zijn
sindsdien aan een eenheidsstatuut onderworpen.

2 De reorganisatie van de politie vloeit voort uit de werkzaamheden van ver-
scheidene parlementaire onderzoekscommissies die in de loop van de jaren
negentig diverse tekortkomingen bij of rivaliteiten tussen politiediensten
aan het licht hadden gebracht die contraproductief werkten1. Er werd toen
geponeerd dat communicatie- en coördinatieproblemen tussen organiek
onderscheiden diensten moesten worden vermeden. Daarbij kwam ook de
doelstelling om een gelijkwaardige minimale politiedienstverlening aan de
bevolking op het gehele grondgebied te verzekeren. 

In april 1998 werd bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wets-
voorstel ingediend2 dat de wet van 7 december 1998 is geworden. Die wet
voert een nieuwe politiestructuur in die de risico’s op naijver tussen politie-
korpsen drastisch moet verkleinen en de dienstverlening aan de bevolking
moet verbeteren. 

3 Het federale niveau en het lokale niveau moeten samen de geïntegreerde
politiefunctie verzekeren en aan de overheden en de burgers een gelijk-
waardige minimale politiedienstverlening over het hele grondgebied van het
Rijk waarborgen.

De lokale politie is volledig verantwoordelijk voor de functie basispolitie-
zorg, die alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie omvat die
vereist zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen. De
lokale politie kan eveneens belast worden met de uitvoering van bepaalde
politieopdrachten van federale aard. 
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1 Verslag van de Parlementaire onderzoekscommissie over de manier waarop de strijd tegen het
banditisme en het terrorisme werd georganiseerd, Parl. St. Kamer 1989-1990, nr. 59/8, 59/9 en
59/10; verslag van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de wijze
waarop het onderzoek door politie en gerecht werd gevoerd in de zaak ‘Dutroux-Nihoul en consor-
ten’, Parl. St. Kamer 1996-1997, nr. 713/6; verslag van de parlementaire onderzoekscommissie
naar de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en de werking van het politie- en justitie-
wezen op basis van de moeilijkheden die gerezen zijn bij het onderzoek naar de ‘Bende van Nijvel’,
Parl. St. Kamer 1997-1998, nr. 573/7 en volgende, goedgekeurd op 23 oktober 1997. De com-
missie herneemt de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie over de manier
waarop de strijd tegen het banditisme en het terrorisme werd georganiseerd.

2 Wetsvoorstel tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1676/1.



De federale politie verzekert over het gehele grondgebied, met inachtne-
ming van de principes van specialiteit en subsidiariteit, de gespecialiseerde
en supralokale opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, evenals
de ondersteunende opdrachten.

De twee niveaus zijn autonoom en ressorteren onder afzonderlijke overhe-
den. Aangezien het grondgebied in 196 politiezones werd onderverdeeld,
bestaat de geïntegreerde politie, inclusief de federale politie, dus uit 197
korpsen. Elk politiekorps bestaat enerzijds uit een operationeel kader van
politieambtenaren en hulpagenten, en anderzijds uit een administratief en
logistiek kader. 

4 De wet van 7 december 1998 is een kaderwet. Dat blijkt uit de talrijke
besluiten die zijn genomen krachtens de aanzienlijke delegaties die de wet-
gever aan de federale overheid heeft toegekend, onder meer wat betreft de
normen voor de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg en wat
betreft de minimale personeelsbezetting van elke zone. De wet bevat even-
eens bepalingen voor het verzekeren van de coördinatie en de integratie
van de politiekorpsen.

5 De coördinatie van het algemene politiebeleid en het beheer van de fede-
rale politie en van de lokale politie werden toevertrouwd aan de Ministers
van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Zij stellen periodiek3 een nationaal
veiligheidsplan op en moeten daarnaast ook de zonale veiligheidsplannen
goedkeuren. Die zonale veiligheidsplannen houden rekening met de prio-
riteiten van het nationale veiligheidsplan en passen ze aan de lokale behoef-
ten aan. 

Op het gebied van de integratie van de politiediensten zijn door of krach-
tens de wet diverse bepalingen vastgesteld, zoals:

• het eenheidsstatuut van het personeel4;

• een gemeenschappelijke procedure voor de aanwerving, selectie en
opleiding;

• het algemene stelsel voor mobiliteit tussen de 197 politiekorpsen;

• de arrondissementele informatiekruispunten en de communicatie- en
informatiecentra.

6 Sinds de afkondiging van de wet van 7 december 1998 is de uitvoering van
de hervorming schematisch als volgt verlopen:

a. De verdeling van het grondgebied in politiezones werd in de loop van het
tweede semester 2000 gefinaliseerd.

b. De federale politie werd op 1 januari 2001 opgericht.

c. De besluiten tot vaststelling van de oprichting van de politiezones
werden in de loop van 2002 genomen, met uitwerking vanaf 1 januari 2002.

d. De politiezones hebben een zonaal veiligheidsplan opgesteld voor het
jaar 2003 (dat derhalve tot het jaar 2004 kan worden uitgebreid).
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3 Oorspronkelijk ging het om een jaarlijks plan. Die frequentie werd vervolgens op twee jaar jaar
gebracht door de wet van 2 april 2001. De geldigheid van het eerste nationale veiligheidsplan,
gepland voor het jaar 2001, werd uitgebreid tot het jaar 2002. Het nationaal veiligheidsplan 2003-
2004 werd in maart 2003 goedgekeurd. Artikel 411 van de programmawet van 22 december 2003
brengt de frequentie van het nationale veiligheidsplan op vier jaar.

4 Krachtens artikel 119 van de wet van 7 december 1998.



0.2 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg 

0.2.1 Vóór de hervorming van de politiediensten

7 De bezorgdheid om de bevolking een volwaardige lokale politiedienst-
verlening aan te bieden werd in de loop van de jaren negentig nadrukkelijk
op de agenda geplaatst, zoals onder meer blijkt uit het koninklijk besluit van
10 juni 19945. 

De diagnose van de toestand en de noodzaak werden als volgt geformu-
leerd in de omzendbrief POL 47 betreffende de intergemeentelijke politie-
samenwerking6: Uit sommige belangrijke gebeurtenissen is gebleken dat
door het ontbreken van een permanentiedienst bij vele politiekorpsen, elke
bestuurlijke informatieoverdracht gedurende meer dan 12 uur per dag en
in het weekend onmogelijk was (...) Niet alleen tijdens de kantooruren
heeft de bevolking recht op de onmisbare diensten van de gemeente-
politie.

8 In die periode wilde men de oprichting bevorderen van territoriale interpoli-
tiezones op basis van een vrijwillige samenwerking tussen de gemeentelijke
politiekorpsen en de territoriale rijkswachtbrigades. 

Als de bezetting van het gemeentelijke politiekorps een minimale veilig-
heidsnorm haalde, werd de gemeente beschouwd als een gemeente die een
volledige politiedienstverlening verzekerde7. Daarenboven moest het
gemeentelijke politiekorps een permanente interventiedienst verzekeren,
dag en nacht, het gehele jaar door, alleen of in samenwerkingsverband, of
moest de beschikbaarheid van het korps significant verhoogd zijn als gevolg
van een samenwerkingsakkoord. Het minimale aantal politieambtenaren dat
elke gemeente nodig had, werd berekend volgens een wiskundige formule8

en de naleving van dat minimumaantal vormde een van de voorwaarden om
financiële steun van de Staat te kunnen ontvangen voor de aanwerving van
bijkomend personeel. 

Dat beleid was erop gericht een gelijkwaardige politiedienstverlening voor
de burgers te organiseren en daarbij tegelijkertijd te vermijden dat de rijks-
wacht zou moeten inspringen als de middelen die sommige gemeenten
inzetten, ontoereikend bleken. In september 1998 werden 418 gemeenten
van het koninkrijk (op 589), die 81 % van de bevolking en 67 % van het
grondgebied vertegenwoordigden, beschouwd als gemeenten die een volle-
dige politiedienstverlening aanboden9.
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5 Koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten
een veiligheidscontract kunnen sluiten of een financiële hulp genieten voor de aanwerving van bij-
komend personeel in het kader van hun politiedienst, opgeheven met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2002 door het koninklijk besluit van 27 mei 2002.

6 In werking getreden op 4 oktober 1994.
7 Zoals bepaald in het koninklijk besluit van 9 mei 1994 betreffende het minimumaantal betrekkingen

van de organieke formatie van de politieambtenaren van de gemeentepolitie, in werking getreden
op 10 juli 1994.

8 Koninklijk besluit van 9 mei 1994 betreffende het minimumaantal betrekkingen van de organieke
formatie van de politieambtenaren van de gemeentepolitie en ministeriële omzendbrief van 29 mei
1994.

9 Elk jaar bepaalde de Minister van Binnenlandse Zaken de lijst van de gemeenten die een volledige
politiedienstverlening verzekerden, ter uitvoering van het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot vast-
stelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat
kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid.



0.2.2. De minimale politiedienstverlening als gevolg van de wet van
7 december 1998 

9 Het waarborgen van een minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg is
een van de krachtlijnen van de politiehervorming in de wet van 7 december
199810. 

Artikel 142 van die wet vertrouwt aan de federale overheid de verantwoor-
delijkheid toe de organisatie- en werkingsnormen van de politiediensten te
bepalen om een minimale dienstverlening inzake politiezorg te verzekeren.
Die mogen echter niet de normen overschrijden die noodzakelijk zijn om
een minimale gelijkwaardige politiedienstverlening te waarborgen over het
gehele grondgebied. Voor het overige komt het de lokale overheden toe
(…) de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie vast te
stellen11. Wat de lokale politie betreft, verplicht artikel 10 van die wet de
politiezones minstens één politiepost per gemeente op te richten.

10 Krachtens het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van
de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijk-
waardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren, moet de
lokale politie de volgende zes functies verzekeren: wijkwerking, onthaal,
interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal
onderzoek, en handhaving van de openbare orde.

Die functies moeten binnen elk van die zones concreet geïmplementeerd
worden in overleg met de administratieve en gerechtelijke overheden en
vertaald worden in het zonale veiligheidsplan. Het is precies via de goed-
keuring van dat plan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en van
Justitie dat kan worden onderzocht of die normen worden nageleefd. 

11 De Ministerraad heeft op 20 december 2002 de verplichtingen die het
koninklijk besluit van 17 september 2001 oplegt, onderzocht. Volgens het
goedgekeurde ontwerp tot herziening zou de verplichting om een fysieke
aanwezigheid te verzekeren op het centrale onthaal van de politiezone - nu
twaalf uur per dag - worden teruggebracht tot acht uur. Wel zou de
Minister van Binnenlandse Zaken een afwijking van die verplichting kunnen
toestaan voor zaterdagen, zondagen en feestdagen. Bovendien zou de mini-
male norm voor de functie lokale opsporing en lokaal onderzoek, die nu op
7% van het kader van het operationele korps is vastgesteld, tot 5% worden
verminderd. 

Die beslissing om de diensten die aan de bevolking worden aangeboden
te verminderen, had op 31 december 2003 nog geen concrete invulling
gekregen.

0.3 Het federale belang van de lokale politie

12 De lokale politie bestaat uit 50 eengemeentezones en 146 meergemeen-
tenzones. De politiezones zijn territoriale groepen die over een organieke
autonomie beschikken, maar waarvan de werking door federale normen
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10 Krachtens artikel 3 van die wet moet de geïntegreerde politiedienst aan de overheden en de bur-
gers een minimale gelijkwaardige dienstverlening over het gehele grondgebied van het Rijk waar-
borgen.

11 Wetsvoorstel tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
Parl. St. Kamer 1997-1998, nr. 1676/1, 81-82.



wordt omkaderd. Alle zones beschikken over een specifieke begroting en
een specifieke rekening. Enkel de meergemeentenzones hebben rechts-
persoonlijkheid. In die zones worden de bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad uitgeoefend door een
politiecollege en een politieraad. 

In elke zone kan via een zonale veiligheidsraad overleg worden gepleegd
met de politieoverheden (procureur des Konings en burgemeester) en met
de politiediensten (korpschef van de lokale politie en bestuurlijke directeur-
coördinator van de federale politie). Die veiligheidsraad heeft als belang-
rijkste opdracht de uitvoering van het zonale veiligheidsplan te bespreken,
voor te bereiden en vervolgens te evalueren. Dat plan, dat periodiek wordt
opgesteld12, moet een vorm van controle op en evaluatie van het lokale
politiebeleid door de administratieve en gerechtelijke overheden mogelijk
maken. 

13 Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel dat aan de oorsprong ligt van de
wet van 7 december 1998, is de lokale politie, in zoverre alleen zij instaat
voor het vervullen van de volledige functie basispolitiezorg, eveneens van
federaal belang geworden:

‘De federale politie zal geen bijkomende rol meer vervullen in de basis-
politiezorg, zoals dat thans wordt gedaan door de rijkswacht. Indien de
lokale politie dus niet in staat is om de basispolitiezorg te verzekeren, komt
de veiligheid op het niveau van de zone in gevaar, en zal afbreuk worden
gedaan aan federale belangen vermits de federale opdrachten niet meer
zouden worden uitgevoerd. (…) De organisatie van een lokale politie over-
stijgt de sfeer van de gemeentelijke belangen en vormt derhalve geen
opdracht van uitsluitend gemeentelijk belang.’13

14 Het federale belang van de lokale politie wordt dus gerechtvaardigd door-
dat uitsluitend die politie voor de functie basispolitiezorg verantwoordelijk
is, en ook doordat ze opdrachten van federale aard verricht als ze daartoe
richtlijnen of opvorderingen vanwege de federale overheid ontvangt.

Bovendien kunnen de volgende argumenten ook in aanmerking worden
genomen:

• De lokale politie kan worden opgevorderd buiten het grondgebied van
haar zone om haar medewerking te verlenen aan de uitvoering van
bepaalde opdrachten.

• De lokale politie moet een gelijkwaardige dienst verzekeren over het
gehele rijk.

• De federale overheid stort een toelage aan de politiezones (zie verder).

• De federale overheid heeft een toezichthoudende bevoegdheid ten aan-
zien van de politiezones.

14 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg, juni 2004

12 Naar analogie van het nationale veiligheidsplan werd de frequentie van de zonale veiligheidsplan-
nen, die eerst jaarlijks was, vervolgens op twee jaar gebracht door de wet van 10 april 2003 en nog
later op vier jaar door artikel 412 van de programmawet van 22 december 2003. Zie eveneens
voetnoot 3.

13 Wetsvoorstel tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
Parl. St. Kamer 1997-1998, 1676/1, 7.



De federale toelage 

15 Artikel 41 van de wet van 7 december 1998 luidt als volgt:

‘Per politiezone wordt jaarlijks een toelage uitgetrokken ten laste van de
federale begroting, verder genoemd de federale toelage. De federale toe-
lage wordt bepaald op basis van:

1° het aandeel van de federale overheid in de financiering van de lokale
opdrachten van de politie;

2° de algemene en bijzondere federale opdrachten die binnen de betrok-
ken zone worden vervuld.’

16 Concreet werd vooral rekening gehouden met de kosten voor de rijks-
wachters die naar de lokale politie werden overgeheveld. Die kosten
werden over de politiezones gespreid volgens een model14 voor de verdeling
van de totale personeelsbezetting van de lokale politie, en dus niet van de
reële personeelsbezetting binnen iedere zone. Het ingevoerde financiële
stelsel leidt tot een mechanisme waarbij de gemeenten worden beloond of
bestraft naargelang van de inspanningen die ze in het verleden qua lokale
veiligheid hebben geleverd, hoofdzakelijk wat betreft het inzetten van
politiepersoneel.

Teneinde de gemeenten te hulp te snellen die zich door de hervorming en
de wijzigingen van het personeelsstatuut geconfronteerd zagen met
stijgende budgettaire moeilijkheden, werd de federale toelage verscheidene
malen herzien; bovenop de oorspronkelijk geplande financiële solidariteit
tussen de zones ontvingen ze verhogingen van de tegemoetkoming ten
laste van de federale begroting.

Voor het begrotingsjaar 2004 worden de uitgaven voor die toelage en die
rechtstreeks ten laste van de federale Staat vallen, geraamd op 657 mil-
joen euro. De federale toelage zou meer dan 35% van de gewone begroting
van de politiezones vertegenwoordigen15.

Het federale toezicht 

17 Krachtens artikel 65 tot 89 van de wet van 7 december 1998, worden de
beslissingen van de gemeenteraad of de politieraad over de personeelsfor-
matie, de begroting en de rekeningen voor goedkeuring naar de provincie-
gouverneur verstuurd. 

In het kader van het algemene toezicht kan de gouverneur de beslissingen
van de gemeenteraad of de politieraad schorsen die in strijd zijn met de
normen inzake uitrusting, organisatie en werking. De gemeenteraad of de
politieraad kan tegen de beslissingen van de gouverneur in hoger beroep
gaan bij de Minister van Binnenlandse Zaken. Daarnaast kan de Minister
van Binnenlandse Zaken ook de beslissingen van de gemeenteraad of de
politieraad rechtstreeks vernietigen. 
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14 Het gaat om de verdeelsleutel van de beschikbare politiecapaciteit over de gemeenten van het
Rijk, ook bekend als de ‘KUL-norm’. Die norm maakt het mogelijk de lokale politie van een
gemeente of van een politiezone kwantitatief te situeren ten aanzien van elke andere gemeente op
grond van een aantal variabelen. Een verklaring van dat model is als bijlage opgenomen bij het
koninklijk besluit van 15 januari 2003 houdende de nadere regels inzake de berekening en de ver-
deling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone. 

15 DEXIA Bank, De financiën van de lokale overheden in 2002.



De Minister van Binnenlandse Zaken of de gouverneur kan eveneens een
of meer bijzondere commissarissen ermee belasten zich ter plaatse te
begeven om de gevraagde inlichtingen of opmerkingen in te zamelen of de
maatregelen ten uitvoer te brengen die voortvloeien uit verplichtingen ver-
bonden aan de toepassing van de wet.

0.4 Onderwerp van de audit 

18 In het kader van zijn bevoegdheid om het goede gebruik van overheids-
gelden door de federale diensten te controleren, heeft het Rekenhof de
coherentie en de opvolging van de normen voor de personeelsbezetting van
de operationele korpsen van de politiezones en voor de minimale dienst-
verlening aan de bevolking onderzocht. 

De audit onderzoekt eveneens in hoever de gecentraliseerde werving en
het instellen van de vrijwillige mobiliteit het mogelijk maken tegemoet te
komen aan de behoeften die de politiezones geformuleerd hebben. Er werd
bijzondere aandacht besteed aan de gevallen waarin hun bezetting niet het
vereiste minimum bereikt. De audit behandelt dus niet de werking van de
politiezones en gaat evenmin in op de financiële of budgettaire aspecten
van de hervorming van de politiediensten.

19 De audit past binnen de eerste lessen die getrokken worden uit de door-
voering van de hervorming van de politiediensten; hij onderzoekt of de inge-
voerde begeleidingsstructuur toereikend is en tracht te identificeren welke
factoren eventueel tot het bereiken van de door de wetgever gestelde doel-
stellingen kunnen bijdragen.

Het Rekenhof was immers van mening dat aangezien de federale overheid
ten aanzien van de lokale politie zulke belangrijke bevoegdheden heeft, de
uitoefening daarvan een bepalende weerslag kan hebben op de doeltref-
fendheid van die lokale politie. Daarom is een permanente opvolging ver-
antwoord, die moet nagaan of de federale normen worden nageleefd en die
moet toelaten de vereiste corrigerende maatregelen te nemen en de kwa-
liteit van die normen te verbeteren, zodat de burger een zo goed mogelijke
dienstverlening aangeboden krijgt.

Volgende diensten werden geauditeerd:

20 De algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid (ADVPB) van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken formuleert voorstellen en
bereidt de beslissingen van de Minister van Binnenlandse Zaken voor over
de algemene werking van de instellingen en de structuren van de politie. De
ADPVB bereidt onder meer de beslissingen tot goedkeuring van de zonale
veiligheidsplannen goed.

Hoewel die algemene directie van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken niet langer concreet belast is met de verschillende
materies waarop de auditvragen betrekking hebben, is het toch via dat
kanaal dat de Minister van Binnenlandse Zaken zijn toezicht kan uitoefenen
op de politiezones. Ook kan die directie een belangrijke rol spelen door erop
toe te zien dat het evenwicht tussen de federale en de lokale aspecten van
de nieuwe politiestructuren gerespecteerd blijft.

21 De algemene directie Personeel van de federale politie is verantwoordelijk
voor de opstelling en de uitvoering van het eenheidsstatuut van het politie-
personeel. Die directie houdt zich bezig met de selectie, de opleiding, de

16 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg, juni 2004



aanwerving en de organisatie van de mobiliteit van het personeel. Van elk
voorstel dat de federale politie naar de Minister van Binnenlandse Zaken
zendt, moet een afschrift naar de ADVPB van de FOD Binnenlandse Zaken
worden gezonden.

22 De directie Relaties met de Lokale Politie is een dienst van het commissa-
riaat-generaal van de federale politie. Ze moet bijdragen tot de ontwikke-
ling van de organisatie van de lokale politie. Ze verzekert de opvolging, de
methodologische begeleiding en de coördinatie van de niet-operationele
activiteiten van de politiezones. 

De bevoegdheden van de directie Relaties met de Lokale Politie zijn even-
wel geleidelijk verruimd. Ze is nu ook bevoegd voor het opstellen van de
federale normen, namelijk de bepaling van de minimale personeelsbezetting
en de vaststelling van de normen voor de organisatie en de werking van de
lokale politie om een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevol-
king te verzekeren. Elk voorstel dat daarover aan de Minister van
Binnenlandse Zaken wordt overgezonden, moet ook aan de ADVPB van de
FOD Binnenlandse Zaken worden meegedeeld. 

De directie Relaties met de Lokale Politie geeft eveneens technisch advies
over de zonale veiligheidsplannen. In dat kader onderzoekt ze onder meer of
het zonale veiligheidsplan de normen inzake organisatie en werking van de
lokale politie respecteert16.

Tijdens de periode van oprichting van de lokale politie was de directie
Relaties met de Lokale Politie functioneel toegevoegd aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en werd ze gecoördineerd door het Administratief en
Technisch Secretariaat. 

23 Het Administratief en Technisch Secretariaat, dat ressorteert onder de
Minister van Binnenlandse Zaken, heeft een algemene raadgevende
bevoegdheid over de technische, administratieve en logistieke aspecten van
het dagelijkse beheer en van de operaties in het kader van de geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Het verzekert de verbinding
tussen de politiediensten en de Minister van Binnenlandse Zaken17. 

0.5 Methodologie

24 De audit werd bij brief van 16 juli 2003 aan de Minister van Binnenlandse
Zaken aangekondigd. De voorzitter van het directiecomité van de FOD
Binnenlandse Zaken en de commissaris-generaal van de federale politie
werden eveneens op de hoogte gebracht.

Volgende auditmethodes werden toegepast:

1. gesprekken met het Administratief en Technisch Secretariaat onder de
bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken, de directie
Relaties met de Lokale Politie, de algemene directie Personeel van de
lokale politie, de algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid van
de FOD Binnenlandse Zaken en de Algemene inspectie van de federale
politie en van de lokale politie;
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16 Omzendbrief PLP 26 van 5 juni 2002 betreffende de indiening en de goedkeuring van de zonale
veiligheidsplannen.

17 De kredieten voor het personeel en de werking van de directie Relaties met de Lokale Politie en
van het Administratief en Technisch Secretariaat zijn ingeschreven in sectie 17 van de algemene
uitgavenbegroting, ‘Federale politie en geïntegreerde werking’.



2. opstellen van een theoretisch model voor het evalueren van de minimale
bezetting die vereist is opdat een politiezone een minimale dienstverle-
ning inzake basispolitiezorg kan verzekeren;

3. inzameling en analyse van de gegevens;

4. consistentievragenlijsten (door een vragenlijst aan de betrokken diensten
konden de antwoorden op verscheidene auditvragen uit de gesprekken
tijdens de voorstudie of de auditfase, bevestigd worden).

25 Bij de gebruikte gegevens kunnen de volgende preciseringen worden ver-
strekt. De gegevens over de kaders en de reële personeelsbezetting van de
politiezones op 31 december 2002 zijn afkomstig van het morfologisch
onderzoek van de politiezones en werden meegedeeld door de directie
Relaties met de Lokale Politie.

De gegevens over de mobiliteitscycli werden verkregen uit bevragingen
door de auditeurs van het Rekenhof van de lijsten van het bestand dat de
directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer van de algemene directie Personeel
van de federale politie beheert. Die directie heeft de gegevens ook
bekrachtigd. De gegevens over de aanwervingen sinds 2001 en de deta-
cheringen werden rechtstreeks verstrekt door de algemene directie
Personeel van de federale politie, net zoals de gegevens over de reële per-
soneelsbezetting op 1 november 2003.

Hoewel de betrouwbaarheid van die verschillende bronnen niet grondig
werd nagegaan, kunnen ze in het algemeen toch als voldoende coherent
worden beschouwd om een totaalstudie te maken.

Tot slot zijn de gegevens over de bevolking, de oppervlakte en het aantal
ongevallen afkomstig van de gegevens die het Nationaal Instituut voor de
Statistiek per gemeente publiceert. Die gegevens werden per zone gegroe-
peerd.

26 Bij brief van 19 februari 2004 is het voorlopige rapport van de auditeurs van
het Rekenhof voor advies voorgelegd aan de directie Relaties met de
Lokale Politie, aan de algemene directie Personeel van de federale politie
en aan de algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid van de federale
overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Uittreksels uit de antwoorden van die diensten zijn, eventueel voorzien van
een commentaar, opgenomen in de tekst als het Rekenhof van oordeel was
dat ze het rapport konden verhelderen.

Bij brief van 28 april 2004 heeft het Rekenhof het auditverslag samen met
de ontvangen antwoorden van de betrokken diensten toegestuurd aan de
Minister van Binnenlandse Zaken. In die brief werd de minister ervan op de
hoogte gebracht dat hij zijn commentaar en zijn eventueel actieplan om de
vastgestelde problemen op te lossen, kon meedelen binnen de termijn van
één maand bepaald in artikel 5bis, derde lid, van de wet van 29 oktober
1846 op de inrichting van het Rekenhof.

Daar de minister na afloop van die termijn nog steeds niet had gereageerd,
heeft het Rekenhof de tegensprekelijke procedure afgesloten

27 De audit kon worden verwezenlijkt dankzij de goede medewerking van alle
betrokken diensten, in het bijzonder de dienst Morfologie van de directie
Relaties met de Lokale Politie, de directie Mobiliteit en het Loopbaan-
beheer van de algemene directie Personeel van de federale politie en de
Algemene Inspectie van de federale politie en de lokale politie.

18 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg, juni 2004



Hoofdstuk 1 
Normen voor de minimale dienstverlening inzake basis-
politiezorg en de minimale personeelsbezetting van de
politiezones

28 Het Rekenhof heeft de normen voor de organisatie en de werking van 
de politiezones doorgelicht om te weten te komen of de naleving van die
normen voldoende is om een gelijkwaardige minimale dienstverlening inzake
basispolitiezorg te waarborgen aan de bevolking over het hele land. De
federale normen omvatten echter niet alle activiteiten van de lokale politie.
Naast die minimumverplichtingen inzake dienstverlening aan de bevolking
ontwikkelt elke politiezone een politiebeleid dat is afgestemd op haar eigen
specifieke context. De kenmerken van die federale normen worden nader
onderzocht in sectie 1.1.

Vanuit die normen heeft het Rekenhof vervolgens getracht de politie-
capaciteit (kritische grootte) te ramen die nodig is om de minimale dienst-
verlening inzake basispolitiezorg te organiseren. De voorwaarden, het nor-
matieve kader, de basisparameters en de algemene resultaten van die
raming komen aan bod in sectie 1.2.

29 Om te beoordelen of er een samenhang is tussen de federale normen voor
de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg enerzijds, en de mini-
male personeelsbezetting die de federale overheid voor elke zone heeft
vastgelegd anderzijds, werd die minimale bezetting vergeleken met de
resultaten van de raming van de capaciteit (kritische grootte) die elke poli-
tiezone nodig heeft om die dienstverlening aan de bevolking te organiseren.
Via deze analyse kan men zich een beeld vormen van de mate waarin 
de minimale bezetting een verbetering kan betekenen ten opzichte van de
situatie vóór de hervorming van de politiediensten. Daarnaast kan men
dezelfde resultaten van die raming vergelijken met de reële bezetting van
het operationele korps van de politiezones. Daarmee kan men nagaan in
hoeverre de politiezones bij machte zijn de minimale dienstverlening inzake
basispolitiezorg te organiseren. In sectie 1.3 wordt uiteengezet hoe de
federale overheid de minimale bezetting voor elke politiezone heeft bepaald
en worden de algemene resultaten van die vergelijkingen voorgesteld.

Tot slot worden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek van de
normen en van de minimale bezetting om deze normen na te leven, voor-
gesteld in sectie 1.4.

1.1 Normen voor de minimale dienstverlening inzake basis-
politiezorg 

30 Artikel 142 van de wet van 7 december 1998 draagt de federale overheid
op de normen te bepalen voor de organisatie en de werking van de politie-
diensten om een minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg te verze-
keren (cf. 0.3). De enige voorwaarde die de wetgever daarbij vastlegt, komt
voor in artikel 10 van de wet en slaat op de verplichting voor de politiezones
om minstens één politiepost per gemeente op te richten.

Het koninklijk besluit van 17 september 2001 bepaalt de organisatie- en
werkingsnormen van de lokale politie om een gelijkwaardige minimale
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dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. Krachtens dat koninklijk
besluit omvat de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg die de
politiezones moeten verzekeren, zes functies18:

1° wijkwerking;

2° onthaal;

3° interventie;

4° politionele slachtofferbejegening;

5° lokale opsporing en lokaal onderzoek;

6° handhaving van de openbare orde.

31 Die federale normen moeten worden vertaald in het zonale veiligheidsplan.
Op het ogenblik dat de federale overheid dat plan goedkeurt, kan ze
nagaan of die normen worden nageleefd.

De ministeriële omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 200119 wijst erop dat de
politiezones - om evidente besparingsredenen maar ook om ervoor te
zorgen dat de politiezones een redelijke grootte behouden - niet elk apart
systematisch moeten beschikken over alle vereiste middelen voor het
vervullen van de basispolitiezorgfunctie. Het koninklijk besluit vermeldt
trouwens de basispolitiefuncties die kunnen worden verzekerd in samen-
werking met andere zones (met name de functie permanent onthaal en de
bereikbaarheid en terugroepbaarheid van de medewerker voor slachtoffer-
bejegening). 

Krachtens artikel 3 van de wet van 7 december 1998 moet elke zone echter
in staat zijn de lokale gebeurtenissen en fenomenen op haar grondgebied te
beheren. 

32 Zoals de omzendbrief PLP 10 stelt, spreekt het voor zich dat de bezetting
om een politiezone operationeel te maken, niet het resultaat kan zijn van de
loutere optelling van de functies die de zone vervult. De taken van onder-
steuning en beheer, die niet rechtstreeks tot het publiek gericht zijn, zijn
niet vermeld in het koninklijk besluit. Dat KB heeft trouwens niet tot doel
aanwijzingen te geven over de totale capaciteit die onontbeerlijk is voor een
lokaal politiekorps.

33 Het onderzoek door het Rekenhof van de federale normen heeft tot ver-
schillende kritische vaststellingen aanleiding gegeven. 

1° De normen voor de minimale dienstverlening inzake basispolitie-
zorg slaan op de organisatie van diensten en niet op verwachte
resultaten20.

Er bestaan bijvoorbeeld nog geen kwaliteitsstandaards voor de verstrekte
diensten voor het permanente onthaal in de centrale post van de politie-
zone. Wat de interventiefunctie dag en nacht betreft, die erin bestaat

20 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg, juni 2004

18 In principe heeft bevolking de waarborg in elke zone van het land op die diensten een beroep te
kunnen doen. Zie daarover omzendbrief PLP 27 met betrekking tot de intensivering en stimulering
van de interzonale samenwerking. 

19 Omzendbrief inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het
waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking.

20 Nota over het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en wer-
kingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de
bevolking te verzekeren, voorgelegd aan de Ministerraad van 14 juni 2001.



binnen een passende termijn iedere oproep te beantwoorden die een inter-
ventie ter plaatse van de politie vereist, zijn de criteria, de aard en de kwa-
liteit van die interventie niet gepreciseerd. De minimumnorm bepaalt enkel
dat er permanent, dag en nacht, een ploeg moet worden ingezet en een bij-
komende ploeg gedurende 84 uur per week.

2° De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg werd op iden-
tieke wijze gedefinieerd voor elk van de 196 politiezones, zonder
rekening te houden met de kenmerken van elke zone.

34 Met uitzondering van de functie wijkwerking, waarvoor een minimumnorm
werd vastgelegd op basis van de te bedienen bevolking, vraagt de inacht-
neming van de normen van minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg
van elke politiezone dezelfde inspanning, terwijl hun kenmerken heel ver-
schillend kunnen zijn. De onderstaande tabel illustreert de diversiteit van de
politiezones voor enkele elementaire criteria.

Tabel 1 - Enkele kenmerken van de politiezones

Minimum Maximum Gemiddelde Mediaan
Aantal gemeenten 1 12 3 3
Aantal inwoners 4.297 447.632 52.111 38.788
Oppervlakte (ha) 1.300 142.600 15.586 10.900
Aantal verkeersongevallen21 325 53.310 6.836 4.875

Alleen al de naleving op zich van de minimumnorm kan bijgevolg worden
vertaald in een heel uiteenlopende dienstverlening aan de bevolking, bij-
voorbeeld in termen van interventietermijn.

3° De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg heeft slechts
een werkelijke impact in de kleine zones.

35 De normen voor de organisatie en de werking van de lokale politie ver-
tegenwoordigen een minimumpakket van aan de bevolking aan te bieden
diensten. Dat minimum heeft enkel gevolgen in kleine politiezones waarvoor
de naleving van die verplichtingen een verbetering betekent ten opzichte
van de dienstverlening die voordien werd aangeboden.

4° De interzonale samenwerking kan leiden tot een inkrimping van het
dienstenaanbod aan de bevolking. 

36 Bepaalde functies van de basispolitiezorg kunnen worden verzekerd in
samenwerking met andere zones (met name de functie permanent onthaal
en de functie slachtofferbejegening).

Er kunnen ook akkoorden worden gesloten voor de andere functies van de
minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg. Zo kunnen twee politiezo-
nes bijvoorbeeld het inzetten van de bijkomende interventieploeg harmoni-
seren om er zo voor te zorgen dat meerdere ploegen 24 uur lang beschik-
baar zijn. De bijkomende interventieploeg moet dan wel twee politiezones
bedienen zodat ze mogelijk meer tijd nodig zal hebben om te kunnen rea-
geren.
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Interzonale akkoorden kunnen weliswaar voor een gerichte grotere politie-
capaciteit zorgen, bijvoorbeeld bij operaties waarvoor een groot aantal
manschappen moet worden ingezet of wanneer er gelijktijdig meer priori-
taire oproepen voor interventies binnenstromen. Daarentegen laten ze
enkel toe de bestaande verplichtingen op het vlak van minimale dienstver-
lening inzake basispolitiezorg structureel na te komen door de beschikbare
capaciteit te verdelen over een ruimere bevolking en een ruimer gebied.

5° De karakteristieken van bepaalde functies van de minimale dienst-
verlening inzake basispolitiezorg zijn niet voldoende nauwkeurig
bepaald.

37 Voor de meeste functies is het benodigde aantal politieagenten en de duur
van hun prestaties niet gepreciseerd. Naast deze leemte ontbreken ook
kwaliteitsnormen voor de te verlenen diensten.

Zo schrijft de wet van 7 december 1998 minstens één politiepost per
gemeente van de zone voor, maar de federale overheid heeft daarvoor
bijvoorbeeld niet het minimumaantal openingsuren gepreciseerd of de
diensten die de post moet aanbieden. 

Daaruit volgt dat de federale normen ontoereikend zijn om in te schatten
welke capaciteit er nodig is om de minimale dienstverlening inzake basis-
politiezorg te organiseren en dat deze normen binnen elke zone op heel uit-
eenlopende wijze kunnen worden geïnterpreteerd en toegepast.

6° Bepaalde onontbeerlijke functies zijn niet verzekerd.

38 De taken die zich niet rechtstreeks tot het publiek richten, worden niet in
het koninklijk besluit vermeld. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het beheer
van het politiekorps of voor de operationele ondersteuning om de ploegen
te velde te omkaderen en te sturen.

1.2 Raming van capaciteit nodig om de minimale dienstverlening
te organiseren

1.2.1 Voorwaarden en beperkingen 

39 Hoewel de federale normen voor de minimale dienstverlening inzake basis-
politiezorg ontoereikend zijn en geen onderscheid maken, heeft het
Rekenhof ze gebruikt om de minimale politiecapaciteit (kritische grootte22)
te ramen die elke politiezone nodig heeft. Deze kritische grootte slaat op de
bezetting van het operationeel personeel en heeft tot doel na te gaan of de
minimale bezetting voldoende is voor de politiezone om de normen voor de
minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg na te leven. De keuze van
het personeel van het operationeel kader is gebaseerd op de specifieke
kenmerken van de functies van de minimale dienstverlening inzake basis-
politiezorg. 

22 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg, juni 2004
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Elke politiezone met een werkelijke bezetting die kleiner zou zijn dan de kri-
tische grootte, zou het moeilijk hebben om de minimale dienstverlening
inzake basispolitiezorg te organiseren als ze het personeelsstatuut in acht
wil nemen en meerkosten door overuren wil vermijden. Omgekeerd hebben
de politiezones met een grotere bezetting dan die kritische grootte, in the-
orie de capaciteit om de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg te
organiseren, wat daarom niet wil zeggen dat die dienstverlening effectief
wordt verzekerd.

40 Er is uitgegaan van voorzichtige, op bestaande studies gebaseerde werkhy-
pothesen, terwijl het ongedifferentieerde karakter van de normen bewaard
is, om die normen een concrete inhoud te geven zodat de dienst aan de
bevolking aangeboden kan worden als de norm voor de minimale dienst-
verlening inzake basispolitiezorg niet voldoende omschreven is. 

41 Met deze benadering wil men niet gewoon maar vaststellen – mocht dit
nodig zijn – dat een zeker aantal zones structureel in moeilijkheden ver-
keren, maar wil men eveneens bij benadering ramen welke inspanning nodig
is om de lokale politie in staat te stellen een gelijkwaardige minimale dienst-
verlening inzake basispolitiezorg te organiseren voor de bevolking van het
hele grondgebied.

Die modelbenadering kan in geen enkel geval een aanwijzing geven over de
kwaliteit van de prestaties of over de bestrijding van de criminaliteit. Er
wordt trouwens geen enkel verband gelegd tussen de politieconcentratie en
de doeltreffendheid van de politiediensten. De functies op basis waarvan de
politiecapaciteit is berekend, mogen bovendien niet worden verward met de
toewijzing van de politiemensen binnen de organisatie van een politiezone,
de aard van hun opdrachten of de gehanteerde procedures. De polyvalentie
van de politiemensen, die tegenover die functiegerichte benadering staat,
vergt echter enige nuancering omdat ze onmogelijk meerdere taken van de
minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg tegelijkertijd kunnen ver-
zekeren.

In haar antwoord van 25 maart 2004, uitte de directie Relaties met de
Lokale Politie reserves over het berekeningsmodel voor de kritische
grootte. Ze werpt met name op:

• In de berekeningen wordt ook op geen enkele wijze rekening gehouden
met de, in heel veel zones, toch belangrijke inbreng van het administra-
tief en logistiek personeel.

• De basisfunctionaliteiten worden in zeer enge zin benaderd. Hierbij
wordt er te veel van uitgegaan dat de functionaliteiten exclusieve
opdrachten zijn. Het realiseren van een kwaliteitsvolle basispolitiezorg
vanuit een procesmatige benadering van de politiewerking wordt hier-
door uit het oog verloren. Bijvoorbeeld: participatie van een wijkwerker
aan de functionaliteit van het onthaal, interventie en zelfs recherche, in
het kader van zijn opdracht als wijkverantwoordelijke, kan een meer-
waarde betekenen wanneer ze op de juiste wijze in het uitgestippelde
proces wordt ingepast. 

Het Rekenhof benadrukt hierbij het politionele karakter van de functies van
de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg. Om die reden is de
inbreng van het administratief en logistiek personeel, zonder die te onder-
schatten, niet meegerekend, net zomin als de administratieve taken uitge-
voerd door personeel van het operationeel kader. De operationele multi-
functionaliteit die de directie Relaties met de Lokale Politie aanprijst, is niet
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onverenigbaar met het uitgewerkte model dat gebaseerd is op het imple-
menteren van elke functie van de minimale dienstverlening inzake basispo-
litiezorg. Het gaat immers over een berekening van de bezetting in voltijdse
equivalenten. De politieagenten mogen dan wel polyvalent zijn, ze kunnen
echter niet meerdere taken van de minimale dienstverlening tegelijk uit-
voeren. 

1.2.2 Normenkader

42 Naast de wet van 7 december 1998 en het koninklijk besluit van 17 sep-
tember 2001 moet ook met verschillende andere bepalingen rekening wor-
den gehouden, zoals de statutaire bepalingen in verband met de prestaties
van het personeel, die hierna bondig behandeld worden.

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten

43 Enkele bepalingen uit het besluit van 30 maart 200123 hebben een niet te
verwaarlozen invloed op de berekening van de kritische grootte. Ze vormen
immers voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij het
bepalen van de bezetting die nodig is om de taken te vervullen die zijn vast-
gesteld in de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg. In bijlage 1
wordt daarop nader ingegaan.

De zwaarste beperking die op het vlak van capaciteit is opgelegd, blijkt het
maximum van 55 nachtprestaties te zijn dat een agent op een jaar mag uit-
voeren. Zonder rekening te houden met de onbeschikbaarheden (verloven,
opleidingen en allerlei afwezigheden) zijn nagenoeg zeven manschappen
nodig om alle nachten een permanent bemande post te organiseren.

In december 2003 onderhandelden de federale overheid en de vakbonden
over een herziening van de bepalingen van het besluit van 30 maart 2001
met betrekking tot de organisatie van de arbeidstijd.

De formatienormen van het koninklijk besluit van 7 december 2001

44 Het personeel van de politiediensten behoort tot twee formaties: een ope-
rationele formatie en een administratieve en logistieke formatie.
Ambtenaren uit de operationele formatie zijn verdeeld over een basiskader,
een middenkader en een kader van officieren. De operationele formatie kan
bovendien worden aangevuld met een formatie van hulpagenten. De politie-
ambtenaren zijn bevoegd voor het uitoefenen van de opdrachten van
gerechtelijke en bestuurlijke politie. De hulppolitieagenten zijn geen politie-
ambtenaren, maar beschikken over een beperkte politiebevoegdheid. De
administratieve en logistieke formatie bestaat uit personeelsleden die niet
de hoedanigheid hebben van politieagent met bestuurlijke of gerechtelijke
bevoegdheid.

Volgens het koninklijk besluit van 7 december 2001:

• mag het totale aantal betrekkingen in de formatie van de hulpagenten
niet hoger zijn dan 15 procent van de formatie van het operationeel
kader;
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• moet het totale aantal betrekkingen in het middenkader liggen tussen 25
en 33 procent van de formatie van het basiskader van het operationeel
kader;

• moet het totale aantal betrekkingen van het officierenkader liggen tus-
sen 25 en 33 procent van de formatie van het middenkader van het ope-
rationeel kader.

Met toepassing van die bepalingen moet het officierenkader minstens
4,76% van het operationeel kader vertegenwoordigen24. 

1.2.3 Functies en raming van de nodige capaciteit

45 Er kunnen drie categorieën functies van basispolitiezorg worden onder-
scheiden: de functies waarvoor de federale normen voldoende expliciet zijn,
de functies waarvoor de normen concreet moeten worden uitgewerkt door
middel van werkhypothesen, en tot slot functies die essentieel zijn voor de
werking van een politiezone en van de geïntegreerde politie en die niet wor-
den vermeld in het koninklijk besluit.

46 De volgende tabel bevat voor de functies van de eerste twee categorieën
de federale normen en de gekozen hypothesen wanneer die nodig waren
om die normen concreet in te vullen.

Tabel 2 – Functies bepaald in het koninklijk besluit van 17 september 2001

Functie Federale normen Aanvullende 
werkhypothesen

Wijkwerking één agent per 4000 38 uren per week
inwoners

Onthaal in de 12 uur per dag fysieke twee leden van het 
centrale post toegankelijkheid (7 dagen operationeel korps 

per week) en buiten die 
uren telefonisch 

Gedeconcentreerde fysiek onthaal door een 
post per gemeente politieagent, 6 uur per 

werkdag
Interventie een permanente ploeg 24 bijkomende ploeg voor de

uur, en een bijkomende helft overdag en voor de helft
ploeg 84 uren per week ‘s nachts ingezet

Politionele een gespecialiseerde een lid van het operationeel
slachtoffer- medewerker korps, 38 uren per week
bejegening
Lokale opsporing 7 tot 10% van de bezetting 
en lokaal onderzoek van het operationeel kader, 

naargelang de bezetting 
van de zone

Ordehandhaving een officier van bestuurlijke zie bijlage 1
politie is permanent bereik-
baar en terugroepbaar

De parameters die in aanmerking zijn genomen voor de berekening van de
capaciteit van de functies die niet zijn bepaald in het koninklijk besluit van
17 september 2001, worden vermeld in de onderstaande tabel 3.
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Tabel 3 – Bijkomende functies die onontbeerlijk zijn voor de operationele wer-
king van de politiezone en de geïntegreerde politie

Functie Werkhypothesen
Capaciteitsreserve voor de lokale ordehand- 10 % van de bezetting van het
having en de federale vorderingen (gehypo- operationeel korps 25

thekeerde capaciteit)
Beheer van het korps drie officieren (zie bijlage 1)
Operationele ondersteuning een lid van het operationeel

korps, 12 uur per dag
Deelname aan de informatiekruispunten van een lid van het operationeel
het arrondissement en aan de informatie- en korps, 38 uur per week
communicatiecentra

47 Het grootste deel van de aldus geraamde capaciteit vloeit voort uit federale
normen, met name omdat voor het organiseren van de interventiefunctie
veel personeel nodig is. Deze evaluatie leidt tot een model voor de bereke-
ning van de kritische grootte.

48 De bezetting volgens dat model zijn voltijdse equivalenten voor alle func-
ties. Als de functie geen welbepaald aantal uren vereist, werd uitgegaan
van een prestatie van 38 uur per week. Het resultaat dat aldus wordt ver-
kregen, wordt vermeerderd met 23% (om de onbeschikbaarheden te com-
penseren) en afgerond naar de naasthogere eenheid om het aantal ambte-
naren te verkrijgen. Het model voor de berekening van de kritische grootte
wordt in bijlage 1 in detail uitgelegd en gestaafd.

49 Doordat de normen voor de minimale dienstverlening inzake basispolitie-
zorg enkel zijdelings rekening houden met de kenmerken van elk van de
politiezones, leidt de toepassing van het aldus gedefinieerde model tot een
theoretische bezetting van slechts 12.374 ambtenaren voor de 196 politie-
zones. Als men geen rekening houdt met de andere opdrachten van de
politiezones, betekent dat dat de verdeling, volgens dat model, van minder
dan de helft van de initiële theoretische bezetting van de lokale politie
(27.322 politieagenten) kon volstaan om de politiezones in staat te stellen
een minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg op het hele grond-
gebied te organiseren, zoals die nu is gedefinieerd.

1.3 Minimale bezetting en werkelijke bezetting van de politie-
zones ten opzichte van de kritische grootte

1.3.1 Bepaling van de minimale bezetting van de politiezones

50 Krachtens artikel 38 van de wet van 7 december 1998 bepaalt de federale
overheid voor elke politiezone de minimale bezetting van het operationeel
en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, reke-
ning houdend met de specifieke kenmerken van die zone. Deze norm is
dwingend voor de organen (gemeenteraad of politieraad) die de perso-
neelsformatie van de lokale politie moeten bepalen. 
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Volgens de uiteenzettingen van het wetsvoorstel moet ‘met voldoende
wetenschappelijk onderbouwde parameters voor elke politiezone afzon-
derlijk het minimale effectief worden vastgesteld (...). Het minimale effec-
tief zal in elk geval voldoende capaciteit moeten opleveren om op onaf-
gebroken wijze zowel de taken van de basispolitie als bepaalde
politieopdrachten van federale aard uit te voeren’26.

51 Algemeen bestond de initiële operationele bezetting van de lokale politie uit
de leden van de gemeentepolitiekorpsen, die automatisch naar de overeen-
stemmende zones werden overgedragen, alsook uit 7.539 rijkswachters uit
de territoriale brigades27. Het aantal van die rijkswachters werd bepaald op
basis van de werkelijke formatie van de territoriale brigades op 23 mei
199828; daarvan werd dan het personeel afgetrokken dat uitsluitend
opdrachten van federale aard uitvoert. Voor de gemeentepolitie was het
aantal referentiepolitiemensen om de initiële bezetting, zijnde 19.783, te
bepalen dat van de verzameling van morfologische gegevens op 31 decem-
ber 1999.

Op die manier kwam men tot een theoretische initiële bezetting van het
operationele korps van de lokale politie van 27.322 ambtenaren.

52 Het koninklijk besluit van 5 september 2001 bepaalt de minimale perso-
neelsbezetting van het operationeel kader en van het administratief en
logistiek kader van de lokale politie. Voor het operationele korps komt de
minimale bezetting van de 196 politiezones op 26.595 ambtenaren, wat vrij
dicht in de buurt komt van de initiële totale bezetting van de lokale politie.

De aanhef van het koninklijk besluit geeft aanwijzingen over hoe de mini-
male bezetting in werkelijkheid werd bepaald, namelijk door de in de poli-
tiezones reeds aanwezige bezetting, de federale toelage en de financiële
middelen van de gemeenten in kwestie in aanmerking te nemen. De fede-
rale overheid was van oordeel dat die elementen, die op zich geen determi-
nerende factoren zijn, niettemin in aanmerking moesten worden genomen
voor een eerste bepaling van de minimale bezetting van het operationeel,
administratief en logistiek kader. 

53 De aldus gedefinieerde minimale bezetting van het operationele korps van
de lokale politie (26.595 man) betekende ten opzichte van de initiële bezet-
ting slechts een verbetering voor 22 van de 196 politiezones.

Hoewel de politiehervorming in het algemeen niet expliciet bedoeld was om
het aantal politieagenten te vermeerderen, moet de verdeling van de mini-
male bezetting van de lokale politie over de 196 politiezones worden opge-
worpen in het licht van de doelstelling om een gelijkwaardige minimale
dienstverlening inzake basispolitiezorg aan de bevolking van het hele grond-
gebied te verzekeren.
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26 Wetsvoorstel tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1676/1.

27 In principe werden de rijkswachters overgedragen naar de zone van het bevoegdheidsgebied waar-
aan ze verbonden waren. Die overdrachten waren echter lager dan het aantal rijkswachters ter
plaatse in het geval van 56 politiezones en hoger in het geval van 84 andere zones, binnen een
maximuminterval – 14 en + 14 personen.

28 D.w.z. op de vooravond van de ‘Octopus’-akkoorden, die hebben geleid tot de wet van 7 decem-
ber 1998.



1.3.2 Biedt de minimale bezetting van elke zone de mogelijkheid de mini-
male dienstverlening inzake basispolitiezorg te organiseren?

54 Het resultaat van de raming van de nodige capaciteit om per zone een mini-
male dienstverlening inzake basispolitiezorg te organiseren kan worden ver-
geleken met de minimale personeelsbezetting van het kader van het opera-
tioneel korps vastgelegd door het koninklijk besluit van 5 september 2001.
Daaruit kan men afleiden hoeveel politiezones door de naleving van die
minimale bezetting de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg
kunnen verzekeren.

Deze oefening is bedoeld om de normen en de personeelsbezetting in een
gezamenlijke benadering op te nemen. Bij iedere reflectie over de politie-
sterkte zou immers rekening moeten worden gehouden met een capa-
citeitsberekening, inzonderheid om de normen inzake minimale dienst-
verlening te kunnen naleven. Iedere evaluatie of herziening van die federale
normen kan op dezelfde manier slechts zin hebben als rekening wordt
gehouden met de vereiste politiecapaciteit.

55 Door de berekening van de kritische grootte van elke politiezone komt men
tot een minimale bezetting van 12.374 ambtenaren voor de 196 politie-
zones, d.w.z. gemiddeld 63 politieagenten, met een minimum van 45 en een
maximum van 211. 

56 De volgende kaart geeft de resultaten weer van de vergelijking tussen de
minimumbezetting en de kritische grootte. De politiezones die wit zijn
gekleurd, zijn de zones die het moeilijk hebben om de minimale dienst-
verlening inzake basispolitiezorg te waarborgen.
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De raming van het Rekenhof toont aan dat geen enkele politiezone met een
minimumbezetting van 58 politieagenten of meer (vastgesteld door de fede-
rale overheid), moeilijkheden heeft met de kritische grootte berekend voor
elke zone. De meeste politiezones waarvan de minimumbezetting op minder
dan 58 politieagenten vastgesteld is, ondervinden daarentegen moeilijk-
heden op het vlak van hun kritische grootte (54 op 63).

57 Er moet echter worden gepreciseerd dat de normen voor de minimale
dienstverlening inzake basispolitiezorg strenger zijn dan de definitie van de
volwaardige politiedienst die van kracht was vóór de hervorming van de
politiediensten29. De verbetering door de norm inzake minimale bezetting
kan worden afgeleid uit de vergelijking van de bevolking en het grondgebied
die worden bestreken met het aantal betrokken gemeenten.

Vóór de hervorming van de politiediensten werd van 418 gemeenten aan-
genomen dat ze een volwaardige politiedienst aanboden. Die gemeenten
vertegenwoordigden 81% van de bevolking en 67% van het grondgebied.

Volgens de raming van de noodzakelijke capaciteit door het Rekenhof is de
norm inzake de minimale bezetting toereikend om de minimale dienstverle-
ning inzake basispolitiezorg te organiseren in 142 van de 196 politiezones,
die 433 gemeenten omvatten en die nagenoeg 84% van de bevolking en
76% van het grondgebied van het land vertegenwoordigen30. 

1.3.3 Volstaat de werkelijke bezetting om een minimale dienstverlening
inzake basispolitiezorg te organiseren?

58 Men kan zich een idee vormen van de effectieve capaciteit van de politie-
zones om de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg te organise-
ren door hun werkelijke politiebezetting te vergelijken met de kritische
grootte. Om niet een toestand te moeten karakteriseren op basis van indi-
viduele gegevens, werd een marge van 5% gehanteerd.

59 Volgens de gegevens op 1 november 2003, verstrekt door de algemene
directie Personeel van de federale politie, hadden 39 politiezones een
bezetting die meer dan 5% kleiner was dan de kritische grootte. Die zones
hebben samen een operationele bezetting van 1.846 agenten voor een kri-
tische grootte van 2.140, wat een totaal tekort van 294 politieambtenaren
betekent. Het zou een budget van nagenoeg 11 miljoen euro vergen om dat
tekort aan personeel in te vullen. Voor die zones blijkt het theoretisch
onmogelijk alle functies van de minimale dienstverlening inzake basispolitie-
zorg te organiseren. 

Vijftien politiezones hadden een bezetting die 5% of minder onder of boven
de kritische grootte lag. Voor die zones is het moeilijk de minimale dienst-
verlening inzake basispolitiezorg te organiseren. De inachtneming van de fede-
rale normen kan de ontwikkeling van een lokaal politiebeleid bemoeilijken.

Voor de 142 politiezones die een werkelijke bezetting hebben die meer
dan 5 % groter is dan de kritische grootte31, zou het organiseren van de
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29 Zie in dat verband sectie 0.2.1.
30 Voor 114 van de 171 gemeenten die met moeilijkheden kampten, is de minimumbezetting van de

zone waartoe ze behoren groter dan de kritische grootte. Omgekeerd behoren 99 gemeenten die
een volwaardige politiedienst verzekerden, nu tot een politiezone waarvan de minimumbezetting
lager ligt dan de kritische grootte. 

31 Het gaat niet noodzakelijkerwijze om de zones waarvan de minimumbezetting hoger ligt dan de kri-
tische grootte.



minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg geen groot probleem
mogen vormen. Het enige obstakel zou zijn wanneer er zich uitzonderlijke
omstandigheden zouden voordoen of wanneer er lokale prioriteiten moeten
worden gerealiseerd ten koste van de federale normen. Die verdeling van
de politiezones kan aan de hand van het volgende schema worden verdui-
delijkt.

Figuur 1 – Verdeling van de politiezones volgens het verschil tussen hun operatio-
nele bezetting en de kritische grootte, op 1 november 2003 (in aantal
politiezones)

30 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg, juni 2004

60 Zonder te beweren dat deze raming van de kritische grootte voor het orga-
niseren van de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg zekerheid
biedt of definitief is, kan ze een hulpmiddel vormen bij het situeren van het
potentieel in termen van capaciteit van de politiezones. 

De werkelijke politiecapaciteit wordt natuurlijk in gunstige of ongunstige zin
beïnvloed door criteria zoals de kwaliteit van het beheer van het korps, de
bekwaameden van het personeel van het operationele korps en de onder-
steuning van het administratief en logistiek kader.

61 Een meer gedetailleerde analyse zou in ieder geval rekening moeten hou-
den met de structuur van het personeel in het licht van de formatienormen
van het koninklijk besluit van 7 december 2001. De meeste politiezones lij-
ken immers te veel officieren te tellen. Deze situatie, die voortvloeit uit de
vroegere toestand en uit de inschakelingsregels in het nieuwe statuut
(waarvan de gevolgen nog steeds niet hun volle uitwerking hebben bereikt),
kan de operationele capaciteit van de betrokken zones en de bevorderings-
mogelijkheden van het personeel in het gedrang brengen (zie onderstaand
kader).

Officieren in overtal

Krachtens de formatienormen mag het totaal aantal betrekkingen in het
officierskader in principe niet hoger liggen dan 33 procent van het midden-
kader van het operationeel kader, dat op zijn beurt niet groter mag zijn dan
33% van het basiskader van het operationeel kader. Volgens de gegevens
van de morfologie van de politiediensten op 31 december 2002 zou het
aantal officieren in 96 politiezones hoger liggen dan die maximale omkade-
ringsnorm, voor een totaal van 287 officieren, wat een surplus van nage-
noeg 29% betekent ten opzichte van het maximum van het officierskader
van de betrokken zones. Deze toestand kan een weerslag hebben op de
werkelijke capaciteit van die politiezones als die officieren in overtal niet
worden ingezet voor operationele opdrachten, maar veeleer voor omkade-
rings- en beheersfuncties. 



Er dient te worden opgemerkt dat één politiezone te kampen heeft met
een officierentekort in vergelijking met de minimale omkaderingsnorm, ten
belope van één eenheid.

1.4 Conclusies en aanbevelingen 

Het Rekenhof heeft de federale normen voor de organisatie en de werking
van de politiezones onderzocht om na te gaan of het voldoende is die
normen na te leven om een gelijkwaardige minimale dienstverlening inzake
basispolitiezorg aan te bieden aan de bevolking over het hele grondgebied.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de federale normen voor de minimale
dienstverlening inzake basispolitiezorg ontoereikend zijn en dat ze geen
onderscheid maken. Die normen slaan immers op de organisatie van de
diensten en niet op verwachte en meetbare resultaten. Voor bepaalde func-
ties worden bovendien geen kwantitatieve criteria opgelegd voor de voor-
geschreven dienstverlening. In de gevallen waarin die normen wel vol-
doende nauwkeurig zijn, worden ze tot slot op identieke wijze geformuleerd
voor de 196 politiezones. De normen betreffende de minimale dienstverle-
ning inzake basispolitiezorg worden immers slechts zijdelings gekoppeld
aan de te bedienen bevolking en worden niet proportioneel gerelateerd aan
het te bestrijken grondgebied of aan de specifieke risico’s van de verschil-
lende politiezones.

Daaruit volgt dat de naleving van die normen op zich het niet mogelijk
maakt een gelijkwaardige minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg
op het hele grondgebied te verzekeren. 

De normen over de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg zouden
moeten worden aangevuld en gepreciseerd, om er een coherent en doel-
treffend geheel van te maken en om te komen tot een gelijkwaardige mini-
male dienstverlening inzake basispolitiezorg voor de bevolking op het hele
grondgebied.

Deze herziening zou met name de volgende doelstellingen moeten nastre-
ven:

• de minimale politiecapaciteit bepalen;

• de criteria van de gelijkwaardigheid van de minimale dienstverlening
inzake basispolitiezorg definiëren;

• de normen beter aanpassen aan de kenmerken van de politiezones. 

De minimale bezetting van het operationele korps van elke politiezone werd
door de federale overheid bepaald op basis van de bestaande toestand,
voor zover deze budgettair realiseerbaar was. Hoewel de totale minimum-
bezetting van de lokale politie (26.595) heel dicht in de buurt ligt van de ini-
tiële theoretische bezetting van het operationele korps (27.268), bestaat er
daardoor voor bepaalde politiezones een risico dat de minimumbezetting
hen niet in staat stelt een minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg
te organiseren op het hele grondgebied.

Het Rekenhof heeft de huidige normen voor de minimale dienstverlening
inzake basispolitiezorg geconcretiseerd aan de hand van voorzichtige kwan-
titatieve hypothesen. Op die manier wou het een model opstellen voor de
berekening van de politiecapaciteit die noodzakelijk is om een minimale
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dienstverlening inzake basispolitiezorg te organiseren, waarbij toch iden-
tieke kenmerken voor de 196 politiezones worden behouden.

Door de resultaten van die raming met de minimumbezetting te vergelij-
king, kan men beoordelen of de federale overheid nagegaan heeft of die
minimumbezetting coherent is met de normen over de minimale dienstver-
lening inzake basispolitiezorg.

Gemeten tegen kritische grootte berekend door het Rekenhof, zou de mini-
mumbezetting voldoende zijn om de minimale dienstverlening inzake basis-
politiezorg te organiseren in 142 politiezones, die 433 gemeenten omvatten
en nagenoeg 84% van de bevolking van het land en 76% van de opper-
vlakte ervan vertegenwoordigen.

Rekening houdend met de huidige normen van de minimale dienstverlening
inzake basispolitiezorg, ten opzichte van de toestand vóór de hervorming
van de politiediensten die steunde op de notie van volwaardige politie-
dienst, kan de norm voor de minimumbezetting een verbetering betekenen
voor 3% van de bevolking en 9% van de oppervlakte van het land. De bepa-
ling van de minimumbezetting betekende slechts een verbetering ten
opzichte van de initiële bezetting voor 22 van de 196 politiezones.

Door de resultaten van de raming van de kritische grootte te vergelijken
met de werkelijke bezetting van het operationeel korps van de politiezones,
kan men zich tot slot een beeld vormen van de capaciteit van de politiezo-
nes om de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg te organiseren.
Op basis van de werkelijke bezetting op 1 november 2003 lijkt het voor
39 politiezones theoretisch onmogelijk een minimale dienstverlening inzake
basispolitiezorg te organiseren, of zou die organisatie in ieder geval een
lokaal politiebeleid bemoeilijken, omdat die zones meer dan 5% personeel
te kort hebben in vergelijking met de geraamde noodzakelijke capaciteit. 

De minimale personeelsbezetting van het operationele korps van elke poli-
tiezone zou moeten worden herzien. Dat zou idealiter kunnen gebeuren op
basis van een analyse van de opdrachten, de kenmerken en de risico’s van
elke zone. Het Rekenhof beveelt hoe dan ook aan dat rekening wordt
gehouden met de capaciteit die nodig is om de minimale dienstverlening
inzake basispolitiezorg te organiseren.

Daar de federale overheid bevoegd is om de inhoud van de minimale dienst-
verlening inzake basispolitiezorg en de minimumbezetting van elke politie-
zone te bepalen, is zij verantwoordelijk is voor het verbeteren en op elkaar
afstemmen van die twee normen. De kwaliteit van de uitwerking van
nieuwe normen zal natuurlijk afhangen van de kwaliteit van de opvolging
van de huidige normen. Dat aspect komt aan bod in hoofdstuk 4 van dit
verslag.

De federale normen voor de minimale dienstverlening inzake basispolitie-
zorg zouden immers beter moeten worden gedefinieerd, hetzij door de ver-
plichtingen die ze opleggen te segmenteren op basis van een typologie van
de zones (middelenlogica), hetzij door criteria te bepalen voor de kwaliteit
van de te verlenen diensten, waarbij elke zone zich dan zo moet organise-
ren dat ze die naleeft (resultatenlogica), hetzij door een combinatie van die
twee benaderingen.

De wetgever zou, als hij dat nodig acht, het concept van gelijkwaardige
minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg nader kunnen preciseren
zodat een raamwerk ontstaat voor de concretisering ervan door de federale
overheid. 

32 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg, juni 2004



Voor de directie Relaties met de Lokale Politie toont het onderzoek duide-
lijk dat de federale normen onvoldoende aangepast zijn aan de doelstelling
om een minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg te verzekeren zoals
de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus voor ogen had:

De minimale werkings- en organisatienorm moet worden verfijnd zodat hij
beter wordt afgestemd op het type van zone.

Vervolgens moet de lokale politie kunnen beschikken over een performant
systeem om op een snelle en adequate wijze de personeelskaders te
kunnen invullen. 

Ten slotte moet de toezichthoudende overheid kunnen beschikken over
een opvolgingsinstrument om de intenties van de lokale overheden af te
toetsen met de ondernomen acties en verwezenlijkingen. Door middel van
een financiële stimulans moet dit kunnen worden afgedwongen.

Pas dan kan op een efficiënte en effectieve wijze de lokale politie derwijze
worden georganiseerd dat een minimale dienstverlening inzake basis-
politiezorg aan de bevolking kan worden gegarandeerd.
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Hoofdstuk 2
Bevrediging van de personeelsbehoeften van 
het operationeel korps van de politiezones

2.1 Beschrijving en risico’s van het systeem ingevoerd door de
hervorming

2.1.1 Gecentraliseerde aspecten van de bevrediging van de personeels-
behoeften van de lokale politie

Verantwoordelijkheden van de federale overheid

62 Het personeel van de federale en van de lokale politie valt onder eenzelfde
statuut. Voor beide geldt een gezamenlijk aanwervings-, selectie- en oplei-
dingsstelsel. Dat eenheidsstatuut en de mobiliteit tussen de 197 politie-
korpsen32 zijn factoren van integratie: ze bieden een politieagent immers de
mogelijkheid om te solliciteren naar welke betrekking ook die vacant wordt
verklaard, zowel bij de federale politie als bij welk korps ook van de lokale
politie.

De federale overheid draagt inzake het human-resourcesbeleid van de
geïntegreerde politie een bijzonder grote verantwoordelijkheid, wegens de
belangen die op het spel staan en wegens de risico’s. Haar actie kan dan
ook doorslaggevend zijn voor de voorwaarden om de lokale politie doel-
treffend te laten werken. Het aantal kandidaten dat tot een opleidingscyclus
kan worden toegelaten, wordt immers jaarlijks door de Minister van
Binnenlandse Zaken vastgesteld. De algemene directie Personeel van de
federale politie is inzonderheid belast33 met de gecentraliseerde aan-
wervings- en selectieopdrachten alsook met de organisatie van de mobiliteit
van de personeelsleden.

Rekrutering

63 Met het oog op de rekrutering worden permanent selectieproeven voor het
basiskader georganiseerd. De geslaagden worden opgenomen in een wer-
vingsreserve. De indienstneming gebeurt naargelang er opleidingscycli in de
politiescholen georganiseerd worden en binnen het toegestane aantal jaar-
lijkse aanwervingen dat de Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt. De
kandidaten worden in principe tot de basisopleiding toegelaten in de volg-
orde van inschrijving voor de selectieproeven. Er lopen elk jaar verschil-
lende cycli. Die cycli zijn van ongelijke omvang, maar er bestaat een
tendens om een aanzienlijke opleidingsinspanning te doen in oktober.

64 Zodra een geslaagde tot een basisopleidingscyclus toegelaten is, wordt hij
aspirant en maakt hij deel uit van het operationeel kader van de federale
politie. Als een agent daarentegen door bevordering tot het basiskader toe-
treedt, blijft hij verbonden aan het politiekorps waarvan hij oorspronkelijk

34 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg, juni 2004

32 Ter uitvoering van de artikelen 47, 106 en 128 van de wet van 7 december 1998.
33 Krachtens artikel 11 van het koninklijk besluit van 3 september 2000 met betrekking tot de com-

missaris-generaal en de algemene directies van de federale politie. 



deel uitmaakte. Tijdens de basisopleiding, die een jaar duurt, valt de bezol-
diging van de jonge rekruten ten laste van de begroting van de federale
politie en van de geïntegreerde werking.

Zodra de jonge rekruten voor hun opleiding zijn geslaagd, kunnen ze
worden benoemd in een betrekking bij de lokale of bij de federale politie34.

Bijzondere aandacht is besteed aan de rekrutering van het personeel van
het basiskader, dat op 31 december 2002 67% van het personeel van het
operationeel korps van de lokale politie vertegenwoordigde, of 18.250 amb-
tenaren35. 

65 Het personeel van het middenkader en van het officierskader wordt in
hoofdzaak gerekruteerd via interne bevordering, wat een weerslag heeft op
de rekruteringsbehoeften van het basiskader. De hulpagenten vertegen-
woordigden met 1.635 ambtenaren slechts 6% van het personeel van het
operationeel korps van de lokale politie op 31 december 2002.

De hulpagenten worden bij voorrang benoemd via mobiliteit. Als de vacante
betrekking niet via deze weg kan worden opgevuld, kan de politiezone ech-
ter een kandidaat uit de federale rekruteringsreserve van hulppolitieagen-
ten oproepen en in dienst nemen. Hij wordt dan tot een opleiding toegela-
ten en zijn wedde komt ten laste van de betrokken zone. 

De jaarlijkse rekruteringsbehoefte die de federale overheid vastlegt, is dus
voornamelijk gericht op het personeel van het basiskader.

Benoeming van het personeel via het systeem van vrijwillige mobiliteit

66 De personeelsbehoeften van het operationeel korps van de federale politie
en van de politiezones kunnen worden opgevuld via het systeem van vrijwil-
lige mobiliteit. Door dat systeem kunnen de jonge rekruten een benoeming
krijgen. De dienstaanwijzingen via mobiliteit gebeuren enkel op vrijwillige
basis36. 

De aspirant-politieagent die niet heeft gesolliciteerd naar een betrekking
via dat systeem37 of niet via dit kanaal een betrekking heeft gevonden,
wordt ambtshalve toegewezen aan de federale politie, voor een vacante
betrekking of voor een betrekking in overtal.

De organisatie van de mobiliteit wordt geregeld door het koninklijk besluit
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten alsmede door het koninklijk besluit van 20 november
2001 tot vaststelling van de nadere regels regels inzake de mobiliteit van
de personeelsleden van de politiediensten.

67 Voor de mobiliteit wordt op geregelde tijdstippen een vaste procedure
opgestart. De bedoeling van die procedure is om alle aangeboden betrek-
kingen en alle aanvragen op voet van gelijkheid te bundelen. De algemene
directie Personeel van de federale politie wil elk jaar drie mobiliteitscycli
organiseren, net zoals in 2002 en 2003.
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De jonge rekruten in opleiding, de inspecteurs die ambtshalve worden toe-
gewezen aan de federale politie en ieder personeelslid dat sinds meer dan
drie jaar in een betrekking is benoemd, kunnen zich kandidaat stellen voor
de mobiliteit. Bij elke cyclus kunnen de kandidaten voor de mobiliteit solli-
citeren naar één of meer vacant verklaarde betrekkingen. Op dit moment
zijn het aantal cycli noch het aantal betrekking waarnaar een kandidaat per
cyclus kan solliciteren, beperkt38.

68 De korpschef van de oorspronkelijke eenheid van een personeelslid dat via
de vrijwillige mobiliteit een nieuwe betrekking krijgt, kan beslissen de affec-
tatie van dat personeelslid gedurende maximum zes maanden uit te stellen.
Die termijn kan op één jaar worden gebracht als de korpschef van de
nieuwe eenheid en het personeelslid daarmee instemmen. Dit uitstel van de
mobiliteit moet toelaten vervanging te zoeken voor de ambtenaar die het
politiekorps verlaat. 

69 Wat de lokale politie betreft, beslist de gemeenteraad of de politieraad op
advies van de korpschef of een betrekking vacant is. Hij kan een betrekking
vacant verklaren als die betrekking binnen een redelijke termijn vrijkomt. De
korpschef deelt de vacant verklaarde betrekkingen mee aan de algemene
directie Personeel van de federale politie met het oog op de periodieke
oproep tot kandidaten. De gemeenteraad of de politieraad beslist ook over
de wijze waarop de kandidaten voor de mobiliteit worden geselecteerd.

70 De dienst van de federale politie die zorgt voor de mobiliteit, ontvangt de
ingediende kandidaturen en geeft ze door aan de korpschefs van de betrok-
ken politiezones. De gemeenteraad of de politieraad vergelijkt de getuig-
schriften en de verdiensten van de kandidaten voor elke post en selecteert
de meest geschikte kandidaten voor de open betrekking. Er staat geen
tijdslimiet op deze procedure. De geselecteerde kandidaat heeft vervolgens
een maand tijd om de aangeboden betrekking te aanvaarden of te weigeren.
Als hij weigert, kan de politiezone een beroep doen op een andere
geslaagde van de selectie voor de vacant gebleven betrekking, op voor-
waarde dat deze laatste ondertussen nog geen nieuwe betrekking heeft
gekregen. Als de betrekking niet kan worden opgevuld, moet de politiezone
opnieuw haar vraag formuleren met het oog op een andere mobiliteits-
cyclus39. 

Samenvattend geldt voor de lokale politie dat de invulling van de perso-
neelsbehoeften het resultaat is van wat de betrokken raad wil en wat de
kandidaat wil.

71 Aan de federale politie worden daarentegen niet enkel de aspiranten toe-
gewezen die naar een betrekking bij een van haar diensten hebben gesolli-
citeerd en die ook hebben gekregen, maar ook alle jonge rekruten die niet
hebben gesolliciteerd naar een betrekking bij de lokale politie of er geen
hebben gekregen. 

2.1.2 Risico’s

72 De federale overheid draagt een grote verantwoordelijkheid in het perso-
neelsbeheer van de nagenoeg 36.500 leden van het operationeel korps van
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rechtspositie van het personeel van de politiediensten.



de geïntegreerde politie. Het ingevoerde systeem wil het aanbod en de
vraag naar personeel harmonieus op elkaar laten inspelen. Het wordt ook
gekenmerkt door de mogelijkheid voor elk personeelslid om te solliciteren
naar een vacante betrekking in een ander politiekorps (d.w.z. bij de federale
politie of in één van de 196 lokale politiezones) na drie jaar dienst. Het
systeem bestaat erin een voldoende aantal kandidaten aan te werven en op
te leiden om de door de 197 politiekorpsen vacant verklaarde betrekkingen
op te vullen.

Het feit dat de benoeming via mobiliteit vrijwillig is en berust op de wensen
van twee partijen die elkaar vinden, m.n. de kandidaat en het betrokken
politiekorps, betekent een waarborg voor de kwaliteit van de behoeftenvol-
doening. Het aantal jonge rekruten dat automatisch aan de federale politie
wordt toegewezen en het aantal opengestelde betrekkingen bij de lokale
politie die niet konden worden ingevuld, zijn twee elementaire indicatoren
die het mogelijk maken het gevoerde beleid aan te passen indien nodig.

73 Het Rekenhof heeft de risico’s onderzocht die via een theoretische analyse
kunnen worden geïdentificeerd in verschillende fasen van het proces om
aan de personeelsbehoeften tegemoet te komen.

74 In de eerste plaats moet de federale overheid zich voor het bepalen van het
aantal kandidaten die elk jaar worden aangeworven, baseren op een kwali-
tatief hoogstaand informatiesysteem. Dat aantal moet immers toereikend
zijn om te voldoen aan de behoeften van de lokale politie en de federale
politie (vervanging en nieuwe betrekkingen die vacant worden verklaard).
Het mag ook niet te groot zijn, zoniet dreigen er een overcapaciteit bij de
federale politie door de standaard aanwijzingen en budgettaire problemen
te ontstaan.

Het aantal jonge rekruten die na hun opleiding geen betrekking hebben
gekregen, zou in de buurt moeten liggen van het aantal betrekkingen dat
niet konden worden opgevuld. In geval van onevenwicht zal het jaarlijkse
aantal rekruteringen voor het basiskader moeten worden herzien. Als het
aantal jonge rekruten in overtal bij de federale politie en het aantal betrek-
kingen die niet konden worden opgevuld, gelijktijdig stijgen, zou het
systeem van de vrijwillige mobiliteit moeten worden herzien. In sectie 2.2
van dit verslag wordt een stand van zaken gegeven.

75 Zelfs als het aantal jonge rekruten op een relevante wijze wordt bepaald,
houdt het systeem van de dienstaanwijzing door vrijwilllige mobiliteit het
risico in dat geslaagden worden aangeworven die uiteindelijk niet bij de
lokale politie zullen worden benoemd, ofwel omdat ze geen kandidaat waren
(niets verplicht hen daartoe) ofwel omdat ze niet werden geselecteerd. Als
dat risico zich voordoet, zou er een overcapaciteit ontstaan bij de federale
politie, het korps waar de rekruten standaard bij worden ingedeeld is, maar
tegelijkertijd ook tot een tekort bij de lokale politie, in ieder geval binnen de
zones die bij de potentiële kandidaten weinig gegeerd zijn.

Om de doeltreffendheid van het systeem van de vrijwillige mobiliteit te eva-
lueren heeft het Rekenhof onderzocht of het aantal kandidaten en kandida-
turen voldoende groot is om in de personeelsbehoeften van het operatio-
neme korps van de politiezones te voorzien. Het heeft ook het totale
invullingspercentage van die behoeften en de duur van de mobiliteitsproce-
dure onderzocht (zie sectie 2.3).

76 De mogelijkheid voor ieder lid van de geïntegreerde politie om elke drie
jaar van standplaats te veranderen, houdt het risico in dat de operationele
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capaciteit van de politiezones waar veel politieagenten vertrekken, slinkt.
Wanneer dat risico zich voordoet, kan het daarenboven de toestand erger
maken in de zones die de kandidaten weinig aantrekkelijk vinden of kan het
zones in moeilijkheden brengen waarvan de werkelijke bezetting dicht in de
buurt ligt van de minimale bezetting.

Het Rekenhof heeft onderzocht in hoeverre het systeem van de vrijwillige
mobiliteit rekening houdt met de verplichting voor de politiezones om te
beschikken over een minimale bezetting voor het operationeel korps, met
de omvang van de personeelsbewegingen die het systeem van vrijwillige
mobiliteit teweeg kan brengen binnen een politiezones, en met de maat-
regelen die de federale overheid neemt om de zones in moeilijkheden te
helpen (zie sectie 2.4).

77 Het Rekenhof formuleert tot slot enkele conclusies en aanbevelingen opdat
men de door de gegevensanalyse bevestigde risico’s beter zou kunnen
beheersen.

78 Er wordt aan herinnerd dat de cijfers in de onderstaande tabel en grafiek
verkregen werden door bevragingen uitgevoerd door de auditeurs van het
Rekenhof aan de hand van de lijsten van de gegevensbank die de directie
Mobiliteit en Loopbanen van de algemene directie Personeel van de fede-
rale politie beheert; die lijsten werden door de directie in kwestie goed-
gekeurd.

2.2 Federale verantwoordelijkheid inzake aanwerving

79 Het jaarlijkse aantal aanwervingen in het basiskader (kandidaten die tot de
opleiding kunnen worden toegelaten), bepaald door de federale overheid,
moet toestaan het aantal vertrekkende personeelsleden te compenseren en
te voldoen aan de bijkomende betrekkingen die vacant zijn verklaard, onge-
acht of ze een structureel tekort of een uitbreiding van het kader beteke-
nen. Het aantal mag echter niet overdreven groot zijn, zoniet dreigt bij de
federale politie een overcapaciteit en een overbelasting van het budget. De
jonge rekruten in overtal worden immers automatisch toegewezen aan de
federale politie.

80 De jaarlijkse aanwerving van 1.000 jonge rekruten vertegenwoordigt een
budget van nagenoeg 23 miljoen euro ten laste van de kredieten voor de
geïntegreerde werking van de politiediensten. Die kredieten zijn op dit
moment ingeschreven in de begroting van de federale politie. De omvang
van de begrotingskredieten die de federale overheid uittrekt om de lonen
van de jonge rekruten te betalen, is dus ook een bepalende factor voor de
doeltreffendheid van de lokale politie. De kredieten moeten immers toela-
ten een voldoende aantal kandidaten aan te werven om te voldoen aan de
personeelsbehoeften van de politiezones.

81 Om voor de jaarlijkse bepaling van het aanwervingscontingent te kunnen
steunen op gefundeerde gronden, moet men voor het uitwerken van een
referentiekader beschikken over een gegevensbank over het personeel, als-
ook over voldoende overzichtsreeksen om hieruit gedragsnormen te distille-
ren. De 197 betrokken politiekorpsen zouden bovendien zo vlug mogelijk de
wijzigingen moeten signaleren die een impact kunnen hebben op de toe-
komstige aanwervingen, zoals de wijzigingen van het kader van het opera-
tioneel korps, de resultaten van een enquête over de intenties van de per-
soneelsleden die de pensioengerechtigde leeftijd naderen of de evolutie van
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de werkelijke aanwervingsintenties, rekening houdend bijvoorbeeld met de
in de begrotingen voorziene betrekkingen.

82 Vóór de hervorming van de politiediensten was elke gemeente verantwoor-
delijk voor het beheer van het personeel van de gemeentepolitie. Naar aan-
leiding van de oprichting in 2002 van de 196 politiezones en van de toepas-
sing van het nieuwe eenheidsstatuut voor het personeel werd verscheidene
keren informatie verzameld, zonder dat dit echter tot een gestructureerde
en volledige gegevensbank geleid heeft die het mogelijk maakt de nodige
informatie uit te filteren voor de sturing van de gecentraliseerde aspecten
van het personeelsbeheer van de lokale politie.

83 In afwachting van voldoende gegevens gebruiken de betrokken diensten de
norm voor de jaarlijkse vernieuwing van het personeel die de rijkswacht
hanteerde, namelijk 3,7% van de bezetting. Op basis van een totale opera-
tionele bezetting van 36.500 agenten, worden de jaarlijkse aanwervings-
behoeften aldus geraamd op 1.350 eenheden, waarvan 1.200 voor het
basiskader40. De werkelijke uitstroom fluctueert sterk van jaar tot jaar en
die cijfers moeten worden beschouwd als gemiddelden.

84 De algemene directie Personeel van de federale politie schat echter dat de
huidige uitstroom lager ligt dan het gemiddelde door een gewijzigde hou-
ding vanwege de nieuwe statutaire bepalingen over het rustpensioen. De
behoefte om personeel aan te werven voor het operationeel kader is
bovendien tijdelijk afgenomen doordat operationeel personeel dat ingedeeld
was in het administratief en logistiek kader, gereaffecteerd is in operatio-
nele functies, en als gevolg van een verruiming van de taken van het admi-
nistratief en logistiek kader. Deze operatie, die begonnen is bij de federale
politie en waarbij personeel en taken werden overgedragen, zou eveneens
moeten worden uitgevoerd bij de lokale politie.

Om die redenen gaat de algemene directie Personeel in afwachting van
meer precieze gegevens uit van een voorzichtige schatting van de behoef-
ten in 2004 en 2005 op 1.000 personen per jaar voor het basiskader en is
ze van oordeel dat de sinds 2001 uitgevoerde aanwervingen toereikend
waren om de behoeften te dekken.

85 In 2001 heeft de federale politie 736 aspiranten aangeworven. In de loop
van het eerste trimester 2001 hadden de gemeentepolitiekorpsen nog de
mogelijkheid rechtstreeks personeel aan te werven voor het operationeel
korps. In 2002 en 2003 heeft de algemene directie Personeel van de fede-
rale politie respectievelijk 969 en 1.250 aspiranten aangeworven voor de
geïntegreerde politie. De aanwervingen via de federale politie waren op
zich dus voldoende, als de doelstelling van 1.000 aanwervingen per jaar
pertinent was. 

86 De intentie van de federale overheid om de lokale politie met 2.500 een-
heden te versterken, betekent niet noodzakelijk een herziening naar boven
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toe van het jaarlijkse aantal aanwervingen. Het volgende kader bevat een
commentaar van het Rekenhof op het ontwerp van algemene uitgavenbe-
groting voor het jaar 2004, gevolgd door het antwoord van de Minister van
Begroting, die de inhoud preciseert die de regering aan die uitbreiding van
de capaciteit van de lokale politie wil geven.

UITTREKSEL UIT DE COMMENTAAR VAN HET REKENHOF OP HET
ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET
JAAR 2004

3. Programma 17.41.1 – Coördinatie en werking van de bestuurlijke
politie (Verslag van de Commissie voor de Financiën en de Begroting,
Parl. St. Kamer nr. 51 0324/004, 67-68)

Het regeerakkoord voorziet dat de lokale politie zal worden versterkt met
2.500 eenheden, zonder meerkost voor de lokale politiezones. Dit zal
ondermeer worden gerealiseerd door de algemene reserve van de federale
politie te versterken, teneinde een ruimere punctuele of structurele onder-
steuning te kunnen bieden. De algemene reserve heeft op dit ogenblik een
capaciteit van 820 fulltime equivalenten (FTE). Voor 2004 zijn in de sectie
17 kredieten ingeschreven voor 900 FTE. (...) Het is dus duidelijk dat de
nodige middelen voor de 2.500 bijkomende eenheden nog niet zijn opgeno-
men in de begroting voor 2004 (...)

ANTWOORD VAN DE MINISTER

Programma 17.41.1 — Coördinatie en werking van de bestuurlijke politie
(Verslag van de Commissie voor de Financiën en de Begroting, Parl. St.
Kamer, nr. 51 0324/004, 126-127)

De versterking van de lokale politie in de loop van de komende legislatuur
van 2.500 eenheden betekent niet dat er automatisch een zelfde nominale
verhoging is van het aantal personeelsleden. Bovendien kan nu reeds wor-
den bevestigd dat de overgang van 820 naar 900 FTE’s bij de algemene
reserve zich in dit kader inschrijft (...)

Meer in het algemeen zal de versterking met 2.500 eenheden zich ook rea-
liseren door een winst van de operationele capaciteiten door het nemen
van een aantal maatregelen waarvan sommige nu reeds besproken worden
in het onderhandelingscomité, zoals :

– vermindering van het absenteïsme door een betere medische controle;

– herziening van het statuut door de versoepeling van de regels inzake
de organisatie van de werktijd, de herziening van de regeling van de
carensdag, ...;

– de catalogisatie waarvan hoger sprake (…)41.

Besluit: het versterken van de operationele capaciteit van de lokale politie
met 2.500 eenheden zal geen budgettaire verhoging met 2.500 FTE’s bete-
kenen voor de federale politie in het algemeen en voor de Algemene 
Directie bestuurlijke politie in het bijzonder (OA 41).

87 De behoeften die kenbaar werden gemaakt naar aanleiding van de verschil-
lende mobiliteitscycli zouden een goede aanwijzing moeten zijn voor de
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werkelijke aanwervingsbehoefte. De behoeften die bij elke cyclus worden
meegedeeld, kunnen echter niet worden opgeteld omdat rekening moet
worden gehouden met de betrekkingen die niet werden ingevuld of die wer-
den ingevuld via overdracht binnen de lokale politie.

Men kan het algemene evenwicht van het systeem ook benaderen door het
aantal niet-opgevulde betrekkingen te vergelijken met het aantal jonge
rekruten die in overtal werden toegewezen aan de federale politie. Op 
4 december 2003 waren 869 betrekkingen die vacant werden verklaard in
de derde mobiliteitscyclus van het jaar 2002 nog altijd niet opgevuld terwijl
op 15 december 2003 nagenoeg 664 jonge politieagenten in overtal waren
bij de federale politie. 

Als die tendens zou worden bevestigd, zou dat betekenen dat het systeem
van de vrijwillige mobiliteit en het jaarlijkse aantal aanwervingen moeten
worden herzien. Bij gebrek aan voldoende gegevens is het moeilijk een vol-
doende gefundeerde beoordeling te geven over het jaarlijkse aantal aan-
wervingen. Er kan daarentegen al een eerste evaluatie worden gemaakt van
de doeltreffendheid van de vrijwillige mobiliteit.

2.3 Doeltreffendheid van het systeem van de vrijwillige mobiliteit

88 Om doeltreffend te kunnen zijn, heeft het systeem van de vrijwillige mobi-
liteit nood aan voldoende kandidaten voor elke vacant verklaarde betrek-
king, moeten de geformuleerde behoeften en de ontvangen kandidaturen in
evenwicht zijn en moeten de geslaagden binnen een redelijke termijn wor-
den benoemd. Hieronder worden de volgende vragen onderzocht:

• Werd er gesolliciteerd naar de vacant verklaarde betrekkingen?

• Werden de vacant verklaarde betrekkingen opgevuld?

• Hoe lang duurt de procedure?

2.3.1 Werd er gesolliciteerd naar de vacant verklaarde betrekkingen?

89 De hiernavolgende tabel geeft voor heel de geïntegreerde politie en alle
kaders van de operationele korpsen samen het totale aantal vacante
betrekkingen en het totale aantal kandidaten voor mobiliteit.

Tabel 4 – Samenvatting van de vacante betrekkingen en van het aantal kandi-
daten voor de federale politie en de lokale politie (operationeel
korps)

Cycli Vacante betrekkingen Aantal kandidaten
(totaal)
2002-01 1.562 3.073
2002-02 1.639 2.313
2002-03 1.459 1.854
2003-01 1.805 1.877
2003-02 1.738 1.796

Uit de gegevens blijkt dat tot op heden het aantal personen dat een dienst-
aanwijzing wil verkrijgen of dat van dienst wil veranderen, voldoende groot
is ten opzichte van de vacante betrekkingen. Het gemiddelde aantal kandi-
daten per betrekking vermindert echter van cyclus tot cyclus.
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90 Elke kandidaat kan echter één of meer kandidaturen voor vacante betrek-
kingen indienen. Dat maakt dat het totale aantal kandidaten wel voldoende
kan zijn, maar dat dit niet betekent dat er voldoende kandidaten zijn voor
elke post. Die vraag werpt zich inzonderheid op voor de lokale politie,
omdat de regel van de standaardtoewijzing van jonge rekruten die niet wer-
den benoemd, niet op haar van toepassing is.

De onderstaande tabel preciseert de vacante betrekkingen van het operati-
oneel korps (alle kaders samen) voor de lokale politie alsook het aandeel
van de betrekkingen waarvoor geen enkele kandidatuur werd ontvangen (de
betrekkingen waarnaar niet werd gesolliciteerd). 

Tabel 5 – Vacante betrekkingen en betrekkingen waarnaar niet werd gesolli-
citeerd bij de lokale politie (operationeel korps)

Cycli Vacante Aantal betrekkingen 
betrekkingen waarnaar niet werd 

(lokale politie) gesolliciteerd %
2002-01 1.285 407 31
2002-02 1.456 558 38
2002-03 1.234 647 52
2003-01 1.494 815 54
2003-02 1.598 687 43

Naar een aanzienlijk deel (31 tot 54%) van de vacante betrekkingen bij de
lokale politie werd niet gesolliciteerd, zodat die betrekkingen niet kunnen
worden opgevuld. Dat heeft een rechtstreekse weerslag op het behoeften-
bevredigingspercentage.

91 Er werd een afzonderlijke analyse gemaakt voor de betrekkingen waarnaar
niet werd gesolliciteerd voor de zes politiezones van het Brussels Gewest.
De betrekkingen die door die zones vacant werden verklaard, vertegen-
woordigen sinds de tweede cyclus van het jaar 2002 38 tot 48% van het
totale aantal openstaande betrekkingen van het operationele korps bij de
lokale politie42. 

De volgende tabel geeft voor de zones van het Brussels Gewest enerzijds
en voor de 190 andere zones van het land anderzijds het aantal vacante
betrekkingen aan en het percentage betrekkingen waarvoor niemand een
kandidatuur heeft ingediend. 

Tabel 6 – Vacante betrekkingen en betrekkingen waarnaar niet werd gesollici-
teerd voor de zones van het Brussels Gewest en voor de andere 190
politiezones (operationeel korps)

Cycli Vacante betrekkingen Betrekkingen waarnaar
(lokale politie) niet werd gesolliciteerd in% 

van de vacante betrekkingen
Brussels Buiten Brussels Buiten 
Gewest Brussels Gewest Brussels 

Gewest Gewest
2002-01 280 1.005 60,0% 23,8%
2002-02 558 898 67,2% 20,4%
2002-03 576 658 83,5% 25,2%
2003-01 722 772 81,0% 29,8%
2003-02 685 913 74,6% 19,3%

42 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg, juni 2004
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Het percentage van betrekkingen waarnaar niet wordt gesolliciteerd is
beduidend groter in het Brussels Gewest. Het schommelt immers tussen 60
en 83,5% binnen het Brussels Gewest, naargelang van de cycli, terwijl het
gemiddeld slechts tussen 19 en 30 % ligt voor de vacante betrekkingen
binnen de overige 190 politiezones.

92 Deze tendens wordt bevestigd door het gemiddelde aantal kandidaturen
per vacante betrekking, zoals in de volgende tabel wordt aangetoond. Deze
tabel geeft het gemiddelde aantal kandidaturen per vacante betrekking
voor de zones van het Brussels Gewest en voor de andere politiezones van
het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, ten opzichte van het gemid-
delde percentage voor de overige 173 politiezones.

Tabel 7 – Gemiddeld aantal kandidaturen per vacante betrekking bij de lokale
politie (operationeel korps)

Betrokken zones Cycli
2002/01 2002/02 2002/03 2003/01 2003/02

Brussels Gewest 0,50 0,35 0,20 0,21 0,32
Andere zones 
van het 
arrondissement 1,63 0,93 1,02 0,60 1,12
Andere zones 
van het land 
(173) 4,83 4,36 3,34 3,00 3,46

Achter de gemiddelden kunnen echter heel uiteenlopende situaties schuil-
gaan op het gebied van aantrekkelijkheid van de politiezones. Een voor-
beeld: een politiezone buiten het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
heeft naar aanleiding van een cyclus in 2002 137 kandidaturen ontvangen
voor drie vacante betrekkingen, terwijl een andere zone geen enkele kandi-
datuur heeft ontvangen voor 4 vacante betrekkingen. In sectie 2.4 wordt
het risico onderzocht dat zones, die ongetwijfeld minder goed in de markt
liggen, na een mobiliteitscyclus herhaaldelijk in moeilijkheden komen voor
het naleven van de minimale bezetting die hun wordt opgelegd. 

93 In verband met de kandidaturen lijkt het belangrijk te onderstrepen dat van
de 335 aspirant-inspecteurs die tussen eind 2001 en midden 2002 werden
aangeworven en die hun basisopleiding hadden beëindigd vóór 1 mei 2003,
er 12 werden benoemd bij de federale politie en 175 bij de politiezones, ter-
wijl er nog altijd 146 in overtal waren toegewezen aan de directie Algemene
Reserve van de federale politie op 15 november 2003. Deze toestand lijkt
veeleer voort te vloeien uit het feit dat de jonge rekruten zich niet kandidaat
stellen dan wel uit het feit dat ze niet worden geselecteerd door de politie-
zones.

2.3.2 Werden de vacant verklaarde betrekkingen ingevuld?

94 Het invullingspercentage (het aantal ingevulde betrekkingen in verhouding
tot het aantal vacant verklaarde betrekkingen43) wordt bepaald door het
voorhanden zijn van een voldoende aantal kandidaten, door de selectie door
de politiezone en door de aanvaarding door de geselecteerde kandidaat.
Het aantal betrekkingen waarnaar wordt gesolliciteerd, is echter bepalend
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43 De indicator die het mogelijk maakt de behoeftenbevrediging te meten, is uitgedrukt als een
percentage van de mutatiebevestigingen via het personeelsbulletin (BPC), ten opzichte van het
aantal door de politiezones vacant verklaarde betrekkingen.



aangezien het het maximumaantal vacante betrekkingen vormt die kunnen
worden opgevuld. Dat maximum invullingspercentage wordt enkel bereikt
als voor elke betrekking waarvoor zich minstens één kandidaat heeft aan-
geboden, een kandidaat kon worden geselecteerd door de politiezone en
die kandidaat die betrekking heeft aanvaard.

95 Onderstaande tabel geeft voor de mobiliteitscycli van het jaar 2002 en de
eerste cyclus van 2003 het percentage betrekkingen waarnaar werd gesol-
liciteerd (aandeel van de vacant verklaarde betrekkingen waarnaar werd
gesolliciteerd), het indienstnemingspercentage (aandeel van de betrek-
kingen waarnaar werd gesolliciteerd die konden worden ingevuld) alsook
het invullingspercentage voor de betrekkingen van het operationeel korps
die vacant werden verklaard bij de lokale politie (aandeel van de vacant
verklaarde betrekkingen die konden worden opgevuld) (toestand op
4 december 2003, alle kaders bijeen).

Tabel 8 – Invullingspercentage van de personeelsbehoeften van het operatio-
neel korps aangegeven door de politiezones (toestand op 4 decem-
ber 2003)

Cyclus Vacante Percentage van Indienstnemings- Invullings-
betrekkingen betrekkingen percentage percentage

waarnaar werd 
gesolliciteerd

2002-01 1.285 69% 84% 57%
2002-02 1.456 62% 66% 41%
2002-03 1.234 48% 62% 30%
2003-01 1.494 46% 51% 23%

Op 4 december 2003 bedroeg het totale invullingspercentage van de
vacante betrekkingen bij de lokale politie 30 tot 57% voor de mobiliteits-
cycli van het jaar 2002. Enkel de drie cycli van het jaar 2002 kunnen echter
als voldoende afgerond worden beschouwd. Dat vrij lage invullingspercen-
tage omspant echter heel uiteenlopende situaties. Zo kan het globale invul-
lingspercentage van 57% voor de eerste cyclus van het jaar 2002 worden
uitgesplitst in een invullingspercentage van 21% voor de politiezones van
het Brussels Gewest en van 67% voor de overige zones van het land. Die
contrasterende resultaten zijn het logische gevolg van het onvoldoende
aantal kandidaturen voor het Brussels Gewest waar al in de vorige sectie
op werd gewezen.

96 Bij de lokale politie raken de betrekkingen daarenboven in de meeste geval-
len opgevuld door overplaatsingen tussen politiezones. Bij elke cyclus was
de netto weerslag van de mobiliteit op de bezetting van de lokale politie
gering, rekening houdend met de interne overdrachten binnen de lokale
politie en de overdrachten tussen de lokale politie en de federale politie. De
interne overdrachten binnen de lokale politie en de overdrachten van de
lokale politie naar de federale politie doen daarenboven nieuwe vacante
betrekkingen ontstaan. Bovendien neemt de capaciteit van de lokale politie
in werkelijkheid pas echt toe als de nettoweerslag van de mobiliteit op de
bezetting hoger ligt dan de natuurlijke afvloeiingen44. 
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44 De gegevens die momenteel beschikbaar zijn bij de algemene directie Personeel van de federale
politie geven geen aanwijzingen over de omvang van de afvloeiingen die niet het gevolg zijn van het
mobiliteitssysteem.



De volgende tabel preciseert de overdrachten tussen de lokale en de fede-
rale politie alsook het aantal betrekkingen die werden opgevuld door de
overdracht tussen politiezones.

Tabel 9 – Nettoweerslag van de mobiliteit (alle kaders van het operationele
korps samen)

Cycli Interne Overdrachten Overdrachten Netto weerslag 
overdrachten van de naar de op de capaciteit

federale politie federale politie
2002-01 428 310 99 211
2002-02 327 269 53 216
2002-03 175 190 66 124
2003-01 128 219 59 160

Van de 1699 ambtenaren die bij de lokale politie werden benoemd in het
kader van de drie mobiliteitscycli van het jaar 2002 waren er 930 (nagenoeg
55 %) afkomstig van de lokale politie; dat creëerde nieuwe behoeften
bovenop de 218 posten die vacant waren geworden door een overdracht
naar de federale politie.

2.3.3 Hoe lang duurt de procedure?

97 De selectieprocedure die op gang wordt gebracht voor elke vacante betrek-
king, wordt vastgesteld door elke politiezone en is niet beperkt in de tijd.
Daaruit volgt dat het heel moeilijk is om na te gaan wanneer een mobili-
teitscyclus afgelopen is. De ingezette procedures zijn bovendien over het
algemeen niet afgesloten wanneer een nieuwe cyclus begint.

98 Voor de eerste cyclus van 2002 had de procedure die was gestart op de
afsluitdatum voor de indiening van de kandidaturen en die had geleid tot de
aanvaarding van de post door een geselecteerde kandidaat, in ieder geval
meer dan 157 dagen gevergd voor de helft van de opgevulde betrekkingen
(toestand op 4 december 2003). 

Uit de analyse van de gegevens blijkt echter dat de politiezones begonnen
zijn met het trekken van lessen en dat ze het percentage ingevulde vacatu-
res kunnen verhogen door de selectietermijnen in te korten om de indienst-
neming te vergemakkelijken van kandidaten die zich kandidaat hebben
gesteld in verschillende zones.

99 Die termijnen die nodig zijn voor het selecteren van de kandidaten en voor
het aanvaarden door de kandidaten van de openstaande functies, volstaan
echter niet om de totale duur te bepalen van de procedure om aan de
behoeften van de politiezones te voldoen. Eerder in het proces dient men
hier immers de tijd bij te rekenen die verloopt tussen het vacant verklaren
van de betrekking en de afsluitdatum voor het indienen van de kandidatu-
ren van een mobiliteitscyclus (tussen één en vier maanden). Verderop in het
proces, komt er nog de mogelijkheid bij voor de korpschef van de oor-
spronkelijke eenheid om bij overplaatsing eenzijdig de overstap op te
schorten gedurende maximum zes maanden45. 

100 Rekening houdend met die verschillende parameters, is waarschijnlijk een
termijn van meer dan twaalf maanden nodig tussen het formuleren van de
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45 Die termijn kan worden opgetrokken tot één jaar onder voorbehoud van het akkoord van de
korpschef van bestemming.



behoefte en de effectieve overplaatsing van een ambtenaar van het basis-
kader die via mobiliteit wordt aangeworven. Als een betrekking niet kan
worden opgevuld, omdat er geen kandidaten zijn of omdat geen enkele kan-
didaat kon worden geselecteerd, of nog omdat de geselecteerde kandi-
daten de betrekking uiteindelijk hebben geweigerd, zal die betrekking
vacant moeten worden verklaard met het oog op de volgende mobiliteits-
cyclus. In die veronderstelling zal waarschijnlijk een termijn van gemiddeld
meer dan achttien maanden vereist zijn om aan de behoefte tegemoet te
komen.

2.4 Mobiliteit en minimale bezetting

101 Het Rekenhof heeft nagegaan of de politiezones die in ondertal verkeren
ten opzichte van de minimale bezetting, inderdaad een voldoende aantal
betrekkingen vacant verklaren (zie sectie 3.3). Het heeft ook de gevolgen
onderzocht van de minimale bezetting en van de mobiliteit, alsook de corri-
gerende maatregelen die de federale overheid heeft genomen.

2.4.1 Het systeem van vrijwillige mobiliteit en de norm inzake de minimale
bezetting

102 Zoals het systeem van mobiliteit op vrijwillige basis nu is georganiseerd,
bevat het geen enkele voorziening om voorrang te geven aan het opvangen
van de behoeften van de politiezones met een bezetting die lager ligt dan
de minimale bezetting. Ook is niets geregeld om deze zones te kunnen
bevoordelen. Het principe van een minimale bezetting van het operationeel
korps verhoudt zich dus neutraal tot de mobiliteit.

De bezetting van een politiezone kan daarenboven aanzienlijk krimpen na
een mobiliteitscyclus, te meer omdat er heel wat onvoorspelbare factoren
meespelen die voorbijgaan aan de verplichting voor een politiezone om over
een minimale bezetting te beschikken. Deze onvoorspelbaarheid is het
gevolg van de onzekerheid over het aantal vacante betrekkingen die zullen
kunnen worden opgevuld, onzekerheid over het aantal vrijwillig vertrek-
kende personeelsleden en onzekerheid over de duur van de procedures. De
opschorting van de mobiliteit met zes maanden kan bovendien momenteel
niet waarborgen dat een personeelslid dat een politiezone verlaat, tijdig kan
worden vervangen.

2.4.2. Omvang van de personeelsbewegingen ingevolge de mobiliteit

103 Om de gevolgen van de vrijwillige mobiliteit op de operationele bezetting
van een politiezone te illustreren, vergelijkt de onderstaande grafiek de
winsten en de verliezen als gevolg van de mobiliteit op gebied van man-
kracht van het operationeel korps van de vijf zones waar de zetels van de
parketten-generaal zijn gevestigd46, in percentage van de theoretische
beginbezetting47. Het gaat dus niet om de werkelijke evolutie van de bezetting

46 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg, juni 2004

46 Dat zijn ook de zones met het grootste operationeel korps op 31 december 2002. In die vijf politie-
zones is meer dan 26% van de bezetting van het operationeel korps van de lokale politie gecon-
centreerd.

47 Het gaat om de bezetting van de gemeentepolitie bepaald op 31 december 1999 en om de leden
van de territoriale brigades van de rijkswacht, bepaald op basis van de toestand op 23 mei 1998,
die ambtshalve werden overgedragen naar de politiezones toen deze werden opgericht. 



van het operationeel korps, die eveneens negatief worden beïnvloed door
andere soorten uitstromen. 

Figuur 2 – Gevolgen van de mobiliteit op de bezetting van het operationeel
korps
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De grafiek toont aan dat de politiecapaciteit van de zone Brussel-Elsene bij
elke cyclus vermindert door de mobiliteit alleen, daar de overdrachten naar
de federale politie of naar andere politiezones hoger liggen dan de nieuwe
benoemingen.

104 De onderstaande tabel geeft, voor de zones van het Brussels Gewest en de
andere politiezones van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, in pro-
cent van de theoretische uitgangsbezetting, het saldo van de in- en uit-
stroom door alleen het spelen van de mobiliteit ten opzichte van het
gemiddelde percentage voor de overige 173 politiezones.

Tabel 10 – Nettoweerslag van elke mobiliteitscyclus, in percenten van de
theoretische uitgangsbezetting van het operationele korps

Betrokken politiezones Cycli
2002-01 2002-02 2002-03 2003-01

Brussels Gewest -3,03% -0,85% -0,47% -0,10%
Andere zones van het 
arrondissement -3,60% -0,65% 1,02% 0,65%
Overige zones (173) 1,86% 1,25% 0,64% 0,74%

Deze tabel toont duidelijk aan dat het Brussels Gewest bij elke cyclus
alleen al door de mobiliteit globaal meer politieambtenaren verliest dan het
er bijwint.

105 Louter door de mobiliteit, hebben 55 politiezones in de loop van de eerste
mobiliteitscyclus van het jaar 2002 personeel van het operationeel korps
verloren. In de loop van de tweede en derde cyclus van 2002 waren dat er
respectievelijk 44 en 42. 

Op 1 november 2003 hadden 29 van de 55 politiezones die tekortschoten in
hun verplichting van een minimale bezetting van het operationeel korps (zie



sectie 3.3) louter door de mobiliteit personeel verloren in minstens één
cyclus (van 2002-01 tot 2003-01). Van die 29 zones hebben er 12 perso-
neel verloren bij elk van die vier mobiliteitscycli; het gaat om vier zones van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en acht andere zones van hetzelfde
arrondissement48. Die vaststelling bevestigt weliswaar de moeilijkheden
waarmee politiezones van het Brussels Gewest kampen, maar geeft ook
aan dat andere politiezones van hetzelfde arrondissement eveneens met
aanzienlijke moeilijkheden geconfronteerd worden. 

2.4.3 Maatregelen om de zones in moeilijkheden te helpen

106 De federale overheid heeft twee soorten maatregelen genomen om de
zones in moeilijkheden te helpen:

• een aantal maatregelen om de affectatie en het behoud van personeel in
het Brussels Gewest te bevorderen;

• de tijdelijke terbeschikkingstelling van federale politieagenten tegen
betaling.

Maatregelen ten voordele van het Brussels Gewest

107 De Ministerraad heeft op 14 juni 2002 een reeks maatregelen goedgekeurd
om personeel aan te trekken naar de politiezones van het Brussels Gewest
en om de stabiliteit van het personeelskader van die korpsen te verzekeren.
De Ministerraad van 5 april 2003 heeft de financiële aspecten van de uit-
voering van die maatregelen voor 2003 bevestigd of gepreciseerd. 

In de inleiding van de nota bestemd voor de Ministerraad van 14 juni 2002
wordt inzonderheid het volgende gesteld: Om ten volle zijn rol van
Europese hoofstad te kunnen vervullen tijdens de komende topontmoetin-
gen, meer bepaald door in te staan voor de veiligheid, is het van belang
dat het personeelsbestand van de 6 Brusselse politiezones in staat is zijn
taak te vervullen en dus over voldoende manschappen moet beschikken.
Iedereen weet echter dat de 6 Brusselse zones te kampen hebben met een
dubbel probleem: een probleem van aanwerving van nieuwe politiemen-
sen, meer bepaald omwille van de specifieke taalvereisten in Brussel en
een probleem van mobiliteit van Brusselse politiemensen naar de twee
andere gewesten en omgekeerd.

108 De talrijke maatregelen die de Ministerraad op het oog had, omvatten
acties om de aanwerving of bevordering van personeel te vergemakkelijken,
zoals de prioritaire indienstneming van de kandidaten-inspecteurs van poli-
tie die bij hun aanwerving of tijdens hun basisopleiding de keuze te kennen
geven om te worden toegewezen aan een politiezone van het Brussels
Gewest, zonder gebruik te maken van het systeem van de mobiliteit, alsook
financiële stimuli49. 
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48 Enkel drie zones van de provincie Henegouwen hebben personeel verloren bij drie opeenvolgende
cycli.

49 Een lijst van de door de Ministerraad van 14 juni 2002 goedgekeurde maatregelen is als bijlage 2
opgenomen. In uitvoering van artikel IV.I.33 van het koninklijk besluit van 31 maart 2001, heeft de
Minister van Binnenlandse Zaken op 2 december 2003 beslist de kandidaten aspirant-politie-
inspecteur die gekozen hebben om aan een zone van het Brussels Gewest toegewezen te worden,
gedurende één jaar bij voorrang in dienst te nemen.



Die maatregelen zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 3 februari
2004 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie
van het personeel van de politiediensten en zijn met terugwerkende kracht
in werking getreden op 1 januari 2003. 

In afwachting van de effectieve en efficiënte uitvoering van deze maat-
regelen, hebben de politiezones van het Brussels Gewest de beschikking
over jonge politieagenten die tegen betaling gedetacheerd worden (zie p. 51).

109 Van de nieuwe maatregelen, zullen zeer waarschijnlijk die met betrekking
tot de toelagen voor het personeel een rechtstreekse weerslag hebben.

Er dient in dat verband te worden gepreciseerd dat de personeelsleden van
de federale en de lokale politie die zijn aangesteld op het grondgebied van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds een specifieke toelage ont-
vangen50. Die toelage wordt voor het eerst uitbetaald na één jaar ononder-
broken affectatie. Het bedrag van die toelage, die maandelijks wordt
betaald, stijgt gedurende een periode van zes jaar en blijft dan vast op het
maximumbedrag. 

Deze toelage is herzien om de aanwijzing en het behoud van personeel van
het operationeel korps van de lokale politie in de politiezones van het
Brussels Gewest in de hand te werken.

De huidige toelage zou worden behouden voor de personeelsleden van het
operationeel korps van de federale politie die een betrekking krijgen op het
grondgebied van het Brussels Gewest.

Via een nieuwe bepaling kan die toelage vanaf het eerste jaar worden toe-
gekend aan de inspecteurs van politie die worden benoemd in een lokaal
politiekorps van het Brussels Gewest waarvan de bezetting in ondertal is
ten opzichte van het personeelskader van de zone.

Als dat toekenningscriterium letterlijk wordt geïnterpreteerd, maakt het
echter geen onderscheid en zou het in feite van toepassing zijn op alle politie-
zones, aangezien een betrekking slechts vacant kan worden verklaard als
de werkelijke bezetting lager ligt dan het organieke kader51.

Bovenop die toelage genieten de inspecteurs van politie, die benoemd zijn
in een lokaal politiekorps van het Brussels Gewest dat te kampen heeft met
een kleinere bezetting dan vastgelegd in het personeelskader van de zone,
een aanvullende toelage die gelijk is aan het maximumbedrag van de toe-
lage ‘Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. Ze moeten er zich dan wel schrifte-
lijk toe verbinden vijf jaar in de zone te blijven werken.

De onderstaande tabel preciseert de basisbedragen van die toelagen.

Tabel 11 – Basistoelage ‘Brussels Hoofdstedelijk Gewest’, jaarbedragen in
euro (te indexeren)

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 
en volgende

(669,32) 669,32 803,18 937,04 1.070,91 1.204,77 1.338,63
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50 De personeelsleden van een eenheid belast met bewaking, bescherming of gespecialiseerde inter-
ventie krijgen dat recht echter niet.

51 Zie hierover het advies 36065/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State.



110 De intentie om de affectatie of het behoud van personeel in bepaalde zones
van het Brussels Gewest te bevorderen, zou zowel vanuit de optiek van de
minimale bezetting als vanuit de optiek van de zwakke aantrekkingskracht
van dat gewest kunnen worden genuanceerd.

In het licht van de minimale bezetting die de federale overheid op 1 novem-
ber 2003 heeft vastgesteld, was er immers een significant personeelstekort
in vier van de zes politiezones van het Brussels Gewest. Dat blijkt uit de
onderstaande tabel.

Tabel 12 – Minimale bezetting en werkelijke bezetting van het operationele
korps (op 1 november 2003) van de politiezones in het Brussels
Gewest

Politiezone Werkelijke Minimale Tekort
bezetting bezetting

Brussel-Hoofdstad / Elsene 1.874 2.061 -9,1%
Brussel-West 568 574 -1,1%
Zone Zuid 653 738 -11,5%
Ukkel / Watermaal-B. / Oudergem 383 425 -10,0%
Zone Montgomery 389 418 -6,9%
Schaarbeek / St.-Joost / Evere 657 639 -

Andere politiezones in het Waals of het Vlaams Gewest kennen eveneens
een personeelstekort ten opzichte van de minimale bezetting van het ope-
rationele korps, dat soms vergelijkbaar of zelfs nog groter was. Zo hadden
de zone Grimbergen en de zone Hoeilaart/Overijse op 1 november 2003
een tekort van meer dan 25% van hun minimale bezetting.

111 Bij de cycli van vrijwillige mobiliteit vormt de aantrekkelijkheid van het
Brussels Gewest weliswaar een probleem (zie tabel 7), maar de toestand
van elk van de zes politiezones van het Brusselse Gewest en van de andere
zones van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moet worden genu-
anceerd. De onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de
toestand van de zones van het Brussels Gewest en toont aan dat enkel de
helft van die zones recurrent in grote moeilijkheden verkeert omdat het
aantal kandidaturen lager ligt dan de helft van de vacant verklaarde betrek-
kingen.

Tabel 13 – Aantal kandidaturen per vacante betrekking voor de zones van het
Brussels Gewest (operationeel korps)

Zone Cycli
2002/01 2002/02 2002/03 2003/01 2003/02

Brussel-Hoofdstad /
Elsene 0,13 0,19 0,05 0,06 0,13
Brussel-West 0,46 0,46 0,44 0,43 0,71
Zone Zuid 0,38 0,29 0,27 0,15 0,27
Ukkel / Watermaal-B. /
Oudergem 2,00 1,15 n.v.t. 0,69 0,62
Zone Montgomery 1,57 1,13 0,55 0,83 1,79
Schaarbeek / 
St.-Joost / Evere 0,93 1,09 1,40 1,11 1,33

50 De minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg, juni 2004



De volgende tabel preciseert de aantrekkelijkheid van de andere politie-
zones van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Tabel 14 – Aantal kandidaturen per vacante post voor de overige zones van
het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (operationeel korps)

Zone Cycli
2002/01 2002/02 2002/03 2003/01 2003/02

Tervuren 1,00 1,00 2,67 0,50 1,75
Begijnendijk / 
Rotselaar / Tremelo n.v.t. n.v.t. 5,00 n.v.t. 3,00
Zaventem 4,00 1,00 0,33 1,00 1,78
Kraainem / Wezembeek-
Oppem 0,56 0,25 0,45 0,46 0,67
Hoeilaart / Overijse 0,00 0,00 0,50 0,40 1,13
Drogenbos / Linkebeek / 
Sint-Genesius-Rode 0,67 0,71 0,67 0,00 0,68
Beersel n.v.t. 1,00 1,20 0,50 1,33
Bever / Galmaarden /
Gooik / Herne / Lennik /
Pepingen 10,00 4,50 3,50 0,50 3,33
Dilbeek n.v.t. 2,25 1,80 0,29 1,43
Affligem / Liedekerke / 
Roosdaal / Ternat n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,89 4,00
Asse / Merchtem / 
Opwijk / Wemmel 2,00 0,75 1,60 1,29 2,70
Kapelle-op-den-Bos / 
Londerzeel / Meise n.v.t. 3,33 1,00 3,00 2,70
Grimbergen 0,67 0,27 0,47 0,30 0,09
Machelen / Vilvoorde 2,00 1,63 1,06 0,93 0,77
Kampenhout / 
Steenokkerzeel / Zemst 2,00 1,00 0,86 1,22 0,60
Halle 2,25 1,33 1,00 0,00 1,00
Sint-Pieters-Leeuw n.v.t. n.v.t. 0,67 n.v.t. 0,75

Het inhuren van jonge rekruten

112 In principe worden de jonge rekruten die geen betrekking bij de federale of
de lokale politie hebben gekregen, standaard via het systeem van vrijwillige
mobiliteit toegewezen aan de dienst Ondersteuning en Detachering van de
directie Algemene Reserve van de federale politie (DAR). De overcapaciteit
van de algemene reserve die daaruit voortvloeit, wordt, in principe tegen
betaling, ter beschikking gesteld van de lokale politie. Met uitzondering van
de jonge politieagenten die zijn benoemd in een politiezone van het
Brussels Gewest komen sinds mei 2003 alle jonge rekruten op verzoek van
de Minister van Binnenlandse Zaken gedurende zes maanden terecht bij de
federale politie, en dat binnen de voorwaarden van een standaard dienst-
aanwijzing. Die opschorting van de mobiliteit maakt dat ze pas later
beschikbaar zijn in het kader van de mobiliteit en dat hun een tijdelijke
dienstaanwijzing kan worden opgelegd.

113 Op 15 november 2003 waren 664 jonge politieagenten in een politiezone
gedetacheerd, waaronder 487 in het Brussels Gewest52. In totaal waren
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592 jonge politieagenten tegen betaling gedetacheerd bij de betrokken poli-
tiezones en 57 kosteloos. Van de 41 politiezones waarbij die detacheringen
waren gebeurd, hadden er 21 een werkelijke bezetting die lager lag dan de
minimale. Van de 55 politiezones die op die datum een lagere werkelijke
bezetting hadden dan de minimumbezetting, hebben er 15 de norm kunnen
halen (of overschrijden) dankzij de detachering van jonge federale politie-
agenten.

De algemene directie Personeel van de federale politie heeft gepreciseerd
dat het aantal federale politieagenten dat gedetacheerd is in een politie-
zone, op 24 maart 2004 830 bedroeg, waarvan 573 in het Brussels
Gewest53.

114 De artikelen VI.II.73 en 76 van het besluit van 30 maart 2001 machtigen de
Minister van Binnenlandse Zaken ertoe om te beslissen een personeelslid
van de federale politie naar de lokale politie te detacheren of ter beschik-
king te stellen en de te volgen procedure uit te werken.

In de praktijk neemt de Minister van Binnenlandse Zaken geval per geval
een beslissing over de aanvragen tot detacheringen van personeel. Er
bestaan evenwel nog geen algemene bepalingen die die beslissingen omka-
deren en die objectieve appreciatiecriteria preciseren. In bepaalde gevallen
worden die detacheringen kosteloos toegekend. 

De enige richtlijn die ter uitvoering van die bepaling werd goedgekeurd,
heeft betrekking op de maandelijkse forfaitaire facturatie van de detache-
ring van personeelsleden van de federale politie naar een korps van de
lokale politie54. Deze omzendbrief regelt het voorwerp en de procedure van
de facturatie, maar preciseert noch de regels voor de aanvraag, noch de
voorwaarden voor de toekenning van een terbeschikkingstelling van per-
soneel tegen betaling, noch de duur van de detachering. Meer in het alge-
meen werden de politiezones niet duidelijk geïnformeerd over de mogelijk-
heid die ze krijgen om personeelsversterking te verkrijgen van de federale
politie, in principe tegen terugbetaling.

115 De algemene directie Personeel van de federale politie is zich bewust van
de nadelen van die situatie en heeft op 24 november 2003 een ontwerp van
omzendbrief aan de Minister van Binnenlandse Zaken toegezonden waarin
de algemene principes worden beschreven van de detachering van per-
soneel tegen betaling en waarin de beslissingscriteria en de criteria voor de
hiërarchisering van de aanvragen worden gepreciseerd.

2.5 Conclusies en aanbevelingen 

De federale overheid bepaalt momenteel het jaarlijkse contingent aanwer-
vingen van aspirant-inspecteurs voor het basiskader van het operationeel
korps. Dat gebeurt nog niet op basis van een informatie- en beheers-
systeem. Het lijkt noodzakelijk dat contingent nauwkeuriger te ramen,
waarbij rekening wordt gehouden met gegevens zoals het anticiperen op de
behoeften, de duur van de opleiding of het mislukkingspercentage van de
jonge rekruten.
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De algemene directie Personeel van de federale politie is zich ervan bewust
dat de beschikbare gegevens over het personeel van de lokale politie
ontoereikend zijn en is in oktober 2003 begonnen met het regelmatig ver-
zenden van informatie naar de 196 politiezones. Daarbij wordt vooral
gepeild naar hun behoeften en naar hun intenties op het gebied van
indienstnemingen. De eerste resultaten zouden in de loop van het eerste
trimester van 2004 beschikbaar moeten zijn. In het ideale geval zouden de
algemene directie Personeel van de federale politie en de politiezones een-
zelfde gegevensbank on-line moeten kunnen gebruiken.

De opvulling van de vacante betrekkingen bij de lokale politie berust op een
marktsysteem van vraag en aanbod. De jonge rekruten en de politie-
agenten die meer dan drie jaar in dienst zijn, kunnen zich kandidaat stellen
tijdens de drie sollicitatieronden die de federale overheid ieder jaar organi-
seert. 

Om de vacante betrekkingen te kunnen invullen, zijn niet enkel voldoende
kandidaten nodig maar ook voldoende kandidaturen voor iedere post.
Structureel kan het systeem van de vrijwillige mobiliteit immers niet garan-
deren dat een voldoende aantal kandidaturen wordt ingediend om de
vacante betrekkingen op te vullen.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat voor 40% van de betrekkingen die de
lokale politie in de drie mobiliteitscycli van 2002 vacant verklaarde, geen
enkele kandidatuur werd ingediend. Zo werd naar 72 % van de vacante
betrekkingen in het Brussels Gewest niet gesolliciteerd. In de andere poli-
tiezones was dat het geval voor 23%.

Deze toestand zou moeten worden verbeterd. Enerzijds kan elke politie-
zone haar aantrekkelijkheid vergroten door een gepaste strategie te volgen,
vooral op het vlak van communicatie en management. Anderzijds zou de
mogelijkheid herbekeken moeten worden van jonge rekruten om geen
enkele kandidatuur in te dienen, omdat ze toch weten dat ze de garantie
hebben dat ze ambtshalve zullen worden toegewezen aan de federale poli-
tie. Doet men dit niet, dan zal zelfs de meest precieze bepaling van het con-
tingent jonge rekruten niet het risico kunnen vermijden dat de behoeften
waarvoor die aanwervingen zijn gebeurd, uiteindelijk niet worden bevredigd.

Slechts 43% van de betrekkingen van het operationeel korps die de lokale
politie naar aanleiding van de mobiliteitscycli van het jaar 2002 vacant heeft
verklaard, kon worden opgevuld. Bovendien werd een aanzienlijk aandeel
van de betrekkingen opgevuld via overdrachten tussen politiezones. In het
kader van de mobiliteitscycli van 2002 dienden voor tien opgevulde betrek-
kingen er ongeveer zeven in de loop van de volgende cyclus vacant te wor-
den verklaard. Die verschuivingen zouden in de toekomst echter kleiner
moeten worden door de verplichting dat men eerst een post gedurende drie
jaar moet uitoefenen vooraleer men zich weer kandidaat kan stellen voor
mobiliteit.

De termijnen om een vacant verklaarde betrekking in te vullen, kunnen
gemakkelijk oplopen tot meer dan twaalf maanden. Ze zouden moeten wor-
den ingekort. Er is ongetwijfeld een verbetering mogelijk door de admi-
nistratieve procedure van een mobiliteitscyclus te herzien. In ieder geval
zou de doorlooptijd van de door de politiezones georganiseerde selectie-
procedures moeten worden beperkt. Deze beperking zou niet enkel het
beheer van de opeenvolgende cycli vergemakkelijken, maar zou eveneens
een snellere en betrouwbaardere interpretatie van de resultaten van elke
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cyclus mogelijk maken. Ze zou ook toelaten nauwkeuriger te anticiperen op
de behoeften.

Het Rekenhof heeft de organisatie en de effecten van de mobiliteit onder-
zocht in het licht van de verplichting die de politiezones hebben over een
minimale bezetting te beschikken; het heeft ook onderzocht welke maatre-
gelen de federale overheid heeft genomen om de zones in moeilijkheden te
hulp te komen. 

Momenteel bestaat er geen enkele maatregel op basis waarvan de politie-
zones die met een personeelstekort kampen ten opzichte van de minimale
bezetting of die door de mobiliteit met een tekort worden geconfronteerd,
een bijzondere behandeling kunnen genieten. In die context kan de niet-
naleving van de minimale bezetting niet noodzakelijk worden toegeschreven
aan de beheersorganen van een politiezone. Men moet dus de toestand van
elke zone onderzoeken om te weten wat de meest adequate individuele of
structurele maatregelen zijn om de bestaande moeilijkheden te verhelpen.
Bij elke mobiliteitscyclus kan louter door de vrijwillige mobiliteit een politie-
zone in moeilijkheden geraken als een aanzienlijk aantal politieagenten ver-
trekt zonder rekening te houden met de minimale bezetting. Deze toestand
kan erger worden door de aanwervingsmoeilijkheden waarmee de zones
kampen die als weinig aantrekkelijk worden beschouwd. Het Rekenhof
heeft vastgesteld dat van de 55 politiezones die tekortschoten in hun ver-
plichting om over een minimale bezetting voor het operationeel korps te
beschikken op 1 november 2003, twaalf politiezones bij elke mobiliteits-
cyclus personeel hebben verloren. Het gaat om vier zones van het Brussels
Gewest en om acht andere zones van hetzelfde arrondissement.

Om de politiezones met moeilijkheden te helpen, heeft de federale overheid
een reeks maatregelen goedgekeurd in verband met het Brussels Gewest
en stelt ze de betrokken politiezones jonge federale politieagenten ter
beschikking tegen betaling.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de maatregelen om de politiezones van
het Brussels Gewest te ondersteunen, verschillende situaties binnen dit
gewest op dezelfde manier aanpakken en dat ze niet van toepassing zijn op
andere politiezones die gelijkaardige moeilijkheden ondervinden. De finan-
ciële stimuli waarin momenteel is voorzien voor het personeel van het ope-
rationeel korps staan bovendien los van de verplichting om over een minimale
bezetting te beschikken. Ze zijn ook niet gekoppeld aan de aantrekkelijk-
heid van de zones bij de kandidaten.

Iedere maatregel die bedoeld is om de politiezones te helpen die moeilijk-
heden ondervinden bij het aanwerven van personeel, zou meer moeten
inhaken op de verplichting om een minimale bezetting te hebben. Deze
maatregel zou moeten worden opengetrokken naar alle betrokken zones.
Door aan het personeel in die zones een eenmalige aanwervingspremie toe
te kennen, zou men beter de onderbezetting waarmee de zones geconfron-
teerd zijn, kunnen verhelpen dan door een recurrente toelage te verlenen.
Een bijkomend voordeel daarvan zou zijn dat de vrijheid van de jonge rekru-
ten om te kandideren niet op de helling wordt gezet en dat de begroting
van de politiezones die tijdelijke moeilijkheden kennen, niet op lange termijn
wordt belast. De geringe aantrekkingskracht van een politiezone kan hoe
dan ook uit verschillende factoren voortvloeien en zou altijd grondig moeten
worden geanalyseerd.

Wat de terbeschikkingstelling van jonge federale politieagenten tegen beta-
ling betreft, werden de 196 politiezones onvoldoende geïnformeerd over die
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mogelijkheid om personeelsversterking te krijgen. Die detacheringen van
personeel van de federale naar de lokale politie zijn bovendien niet nood-
zakelijk gekoppeld aan een personeelstekort vanuit de optiek van de ver-
plichte minimale bezetting binnen de politiezones. Deze toestand kan
echter worden opgelost door een ontwerp van omzendbrief van de alge-
mene directie Personeel van de federale politie; daarin worden de algemene
principes van de detacheringen van personeel tegen betaling beschreven en
worden de criteria voor de beslissing en de hiërarchisering van de aan-
vragen gepreciseerd.

Het Rekenhof is van oordeel dat de ontwikkeling van dat mechanisme van
terbeschikkingstelling tegen betaling weliswaar een tijdelijke oplossing kan
bieden voor de politiezones met een personeelstekort, maar dat het niet vrij
van risico’s is. Personeel in overtal behouden bij de federale politie ver-
tegenwoordigt immers een budgettair risico als de politiezones onvol-
doende een beroep zouden doen op die tijdelijke personeelsreserve. De
voortzetting of de veralgemening van dat systeem kan bovendien ertoe lei-
den dat de detacheringen van jonge federale politieagenten een belangrijk
deel gaan uitmaken van de operationele bezetting van de politiezones die
moeilijkheden hebben.

In een brief van 26 maart 2004 heeft de algemene directie Personeel van de
federale politie laten weten dat ze geen fundamentele opmerkingen had. Ze
heeft verder informatie verschaft die de gegevens van het verslag aanvult
of actualiseert. Die preciseringen zijn echter niet van aard dat de conclusies
of de aanbevelingen gewijzigd moeten worden.
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Hoofdstuk 3
Beheersing van de normen door de federale overheid

3.1 Doelstellingen van een opvolging van de normen 

116 De normen voor de minimale bezetting en de minimale dienstverlening
inzake basispolitiezorg moeten worden benaderd binnen de context van
een diepgaande hervorming en binnen een nieuw leerproces voor alle
betrokkenen.

Het Rekenhof heeft onderzocht of de door de federale overheid geplande
herziening van die normen kan steunen op een beheersingsinstrumentarium
waarmee hun naleving en relevantie beoordeeld kan worden.

117 Een dergelijk instrumentarium vereist een informatiesysteem waarmee
eventuele afwijkingen geïdentificeerd kunnen worden. Dat informatie-
systeem moet daarnaast ook toelaten niet alleen de naleving van de mini-
male normen a posteriori te evalueren, maar ook de kwantitieve en kwalita-
tieve karakteristieken te beoordelen van de diensten die aan de bevolking
werden aangeboden en van de capaciteit inzake politiediensten van elke
politiezone. 

Die opvolging is nodig om passende maatregelen te kunnen nemen om
tekortkomingen of moeilijkheden op organisatorisch vlak weg te werken of
op te lossen en om meer relevante normen uit te werken. Voor de eerste-
lijnfuncties van de basispolitiezorg, zoals de interventiefunctie of de perma-
nentie in de centrale post, zou het informatiesysteem van de federale over-
heid, zonder afbreuk te doen aan de autonomie van de politiezones, het
mogelijk moeten maken preventief te reageren wanneer een gebrek of een
moeilijkheid in de organisatie vooraf kan worden opgevangen. 

118 Aangezien de verantwoordelijkheid voor de basispolitiezorg uitsluitend bij
de lokale politie berust, zou de federale toezichthoudende overheid erop
moeten kunnen toezien dat die functie, die voor de burgers belangrijk is,
effectief wordt georganiseerd. Het risico dat een politiezone structureel of
tijdelijk moeilijkheden zou ondervinden om de politiezorg te organiseren, of
dat meerdere aangrenzende zones een analoge moeilijkheid ondervinden,
zou moeten kunnen worden opgespoord en voorkomen. 

119 Naast het uitoefenen van het dwingend toezicht, kan de federale overheid
verscheidene maatregelen nemen om de zones te helpen bij het naleven
van de normen over de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg of
hen daartoe aansporen. Zo kan ze bijvoorbeeld goede praktijken identifice-
ren en verspreiden, methodologische bijstand verlenen en ondersteuning
leveren bij het operationeel beheer. 

Zo nodig zou het naleven van de normen de aanleiding kunnen vormen voor
een mechanisme van stimulering of bestraffing dat samenhangt met de
federale dotatie aan de politiezones. Op die mogelijkheid werd al gewezen
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door de Minister van Binnenlandse Zaken in de ministeriële omzendbrief
MFO-2bis in verband met de gehypothekeerde capaciteit55.

120 Ook zou de opvolging van de reële bezetting van de politiezones tot doel
moeten hebben te waken over de verplichte minimale bezetting van het
operationeel korps, onder meer door voldoende te anticiperen op voor-
spelbare evoluties van die bezetting, door een adequate behoefte-
formulering en door een doeltreffend systeem op te zetten om daaraan
tegemoet te komen.

121 De diensten die voor de opvolging van de federale normen in aanmerking
komen zijn de Algemene Directie van het Veiligheids- en Preventiebeleid
(ADVPB) van de FOD Binnenlandse Zaken, de directie Relaties met de
Lokale Politie, en het Administratief en Technisch Secretariaat van de
Minister van Binnenlandse Zaken.

De ADVPB kan het kanaal zijn voor de Minister van Binnenlandse Zaken
om dat toezicht op de politiezones uit te oefenen. Die directie kan een
belangrijke rol spelen door te waken over het evenwicht tussen de federale
en de lokale aspecten van de nieuwe politiestructuren.

De directie Relaties met de Lokale Politie is een federale politiedienst die
functioneel tijdelijk onder het gezag van de Minister van Binnenlandse
Zaken is geplaatst en die door het Administratief en Technisch Secretariaat
wordt gecoördineerd. Die directie organiseert een methodologische bege-
leiding en coördineert de niet-operationele activiteiten van de politiezones.
Die directie is evenwel niet belast met de controle op de politiezones.

Het Aministratief en Technisch Secretariaat is een functioneel kabinet dat
onder het gezag van de Minister van Binnenlandse Zaken staat en het
contact met de politiediensten verzekert. 

3.2 Opvolging van de minimale dienstverlening inzake basis-
politiezorg

122 Het waarborgen van een minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg is
een van de krachtlijnen van de politiehervorming van de wet van 7 decem-
ber 1998. De context en de belangrijkste verwijzingen betreffende de mini-
male dienstverlening werden al voorgesteld in punt 0.2.2. De bijkomende
verwijzingen en de normatieve inhoud van de functies van de minimale
dienstverlening inzake basispolitiezorg zijn in bijlage 1 opgenomen.

123 Momenteel verklaart geen enkele federale dienst belast te zijn met de opvol-
ging van de doeltreffendheid van de minimale dienstverlening inzake politie-
zorg en er is geen enkele interventie in het kader van het dwingend toezicht
verricht om een politiezone te verplichten zich naar die minimale normen te
schikken. Ondervraagd over de opvolging hebben de diensten die daarbij
betrokken zouden kunnen zijn, als volgt geantwoord (zie tabel 15).
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Tabel 15 – Federale diensten en opvolging van de minimale dienstverlening
inzake basispolitiezorg

Administratief Directie Relaties Federale 
en Technisch met de Lokale Overheidsdienst 
Secretariaat Politie Binnenlandse 

Zaken
Bent u belast met Neen Neen Neen
een opvolging van 
de minimale dienst-
verlening?
Zou u in staat zijn Ja, met de directie Ja, maar het is Ja, onder voor-
dat te doen? Relaties met de te vroeg. behoud van de 

Lokale Politie. vereiste informatie.
Zijn andere De FOD Binnen De toezicht- De federale politie
diensten er landse Zaken en houdende 
volgens u mee de Algemene overheid 
belast? Inspectie van de (FOD Binnen-

federale politie en landse Zaken 
van de lokale politie en gouverneurs)

124 De enige diensten die op dit moment in staat zijn betrouwbare informatie in
te winnen over de naleving van de normen van de minimale dienstverlening
inzake politiezorg zijn het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten
(Comité P) en de Algemene Inspectie van de federale politie en van de
lokale politie. De werkzaamheden van die organen zijn nuttig voor elke
beoordeling van de naleving van de federale normen. Het gaat evenwel om
controle-, inspectie- en auditorganen; die opdrachten mogen niet worden
verward met een operationele verantwoordelijkheid. Bovendien is het
Comité P een extern controleorgaan dat rechtstreeks onder het parlement
ressorteert. 

125 Er bestaan niettemin verschillende gegevensbronnen, zoals de zonale
veiligheidsplannen en het morfologisch onderzoek van de politiediensten. 

In april 2003 heeft de directie Relaties met de Lokale Politie van de fede-
rale politie een tussentijdse evaluatie van de lokalepolitiebeleidscyclus uit-
gevoerd, ook wel aangeduid als de ‘nulmeting’ van de beleidsvoorbereiding
en de beleidsbepaling bij de opmaak van de eerste zonale veiligheidsplan-
nen. Die studie bevat een analyse van de naleving van de minimale normen
inzake organisatie en werking op basis van de verklaringen vervat in de
zonale veiligheidsplannen.

De resultaten werden per provincie procentueel gepubliceerd. Zo zouden
met betrekking tot de functie interventie bijvoorbeeld enkel de provincies
Luik en Luxemburg en het Brussels Gewest de norm in acht nemen. In twee
provincies (Henegouwen en Vlaams Brabant) zou het percentage van na-
leving van die norm lager zijn dan 80%. 

De auteurs concluderen dat, met uitzondering van de norm voor de politio-
nele slachtofferbejegening, 80% van de politiezones van het Rijk zich er in
hun zonaal veiligheidsplan toe verbonden hebben de zes functies van de
minimale dienstverlening van de basispolitiezorg na te leven. Opnieuw uit-
gesplitst per politiezone in plaats van per provincie, zijn de resultaten van
die analyse de volgende.
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Tabel 16 – Aantal politiezones waarvan het zonale veiligheidsplan in overeen-
stemming is met de norm (in percentage)

Functie %
Onthaal 81,12
Wijkwerking 90,31
Interventie 86,73
Slachtofferbejegening 76,53
Opsporing 91,84
Handhaving van de openbare orde (officier) 97,96

126 Het onderzoek van de zonale veiligheidsplannen noopt echter tot enige
nuancering van de resultaten van die studie: 

• Er werd geen enkel onderscheid gemaakt tussen de permanente inter-
ventieploeg (dag en nacht) en de bijkomende ploeg (84 uur per week),
wat de voorstelling van de resultaten ongunstig beïnvloedt voor de zones
die enkel problemen hebben met het organiseren van de bijkomende
ploeg.

• Omdat er geen gestandaardiseerde voorstelling bestaat van de gege-
vens in de zonale veiligheidsplannen die slaan op de naleving van de
normen van de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg en op de
benutting van de politiecapaciteit, ontstaat er een beoordelingsmarge en
is het onmogelijk uniform na te gaan of die plannen met de minimale
normen overeenstemmen.

In dat verband moet worden onderstreept dat de goedkeuring van de zonale
veiligheidsplannen voor het jaar 2003 niet afhing van de formele naleving
van de verplichting een minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg te
organiseren en dat geen enkele controle op de coherentie tussen de
vermelde bezetting en de aangekondigde diensten werd uitgevoerd. Daarbij
moet men voor ogen houden dat de lokale politiestructuren recent zijn
ingevoerd en dat een leerproces op gang gebracht moet worden dat de
autonomie van de politiezones behoudt door zelfregulatie boven dwang te
verkiezen. 

127 Sindsdien werd de duur van de zonale veiligheidsplannen op twee en ver-
volgens op vier jaar gebracht, naar analogie van de wijzigingen van de
frequentie van de nationale veiligheidsplannen56. Dat heeft als gevolg dat
de mogelijke verbeteringen kunnen worden opgenomen in de volgende
plannen, gepland voor de periode 2005-200857. 

De wijziging van de frequentie van de zonale veiligheidsplannen zou even-
wel aanleiding kunnen geven tot een wijziging van het statuut en van de
inhoud van die plannen. Het lijkt immers moeilijk denkbaar dat een zonaal
veiligheidsplan op zich volstaat om redelijke zekerheid te geven over de ver-
bintenis van een politiezone en haar capaciteit om de verplichtingen van een
minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg de komende vier jaar na te
leven.

128 Het morfologisch onderzoek van de politiediensten op 31 december 2002
omvat ook een lijst van gegevens verstrekt door de politiezones die onder
meer slaan op de uitwerking van de organisatie van de functies van een
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minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg. De directie Relaties met
de Lokale Politie was op 15 november 2003 nog altijd bezig met het analy-
seren van die gegevens . 

De dienst die met dat onderzoek belast is, beschikt echter maar over een
bezetting van minder dan twee voltijds equivalenten, zodat hij niet in de
gelegenheid verkeert om de bij elke politiezone ingezamelde gegevens te
begeleiden, te verifiëren en te bevestigen.

3.3 Opvolging van de reële bezetting van de politiezones

129 Afgezien van de vraag of de geplande minimale bezetting de vereiste
kritische grootte bereikt om een minimale dienstverlening inzake basis-
politiezorg te verzekeren, moet die bezetting ook nog in de politiezones
werkelijk aanwezig zijn. De reële minimumbezetting is dus een centraal punt
in het onderzoek van de doeltreffendheid van de maatregelen die de fede-
rale overheid heeft genomen om na te gaan of de lokale politie in staat is
een minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg te verstrekken. 

In principe moest de reële bezetting bij de oprichting van de politiezones de
minimale bezetting benaderen; die werd immers in ruime mate bepaald door
de bestaande situatie. Wat er ook van zij, het is de taak van de gemeente-
raad of de politieraad te verklaren welke ambten vacant zijn of binnen een
redelijke tijd vacant zullen worden, a fortiori om de verplichting van een
minimale bezetting van het operationele korps na te komen.

130 Op dit ogenblik verklaart geen enkele federale dienst dat hij belast is met
de opvolging van de naleving van de minimale bezetting van het operatio-
nele korps in elke politiezone. Ook werden nooit toezichtshandelingen
gesteld opdat de zones waar een personeelstekort bestaat, de vereiste
maatregelen zouden nemen. Op vragen over de opvolging hebben de dien-
sten die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, als volgt geant-
woord.

Tabel 17 – Federale diensten en opvolging van de minimale bezetting van het
operationele korps

Administratief en Directie van de FOD Binnen-
Technisch Relaties met de landse Zaken
Secretariaat Lokale Politie

Werd u belast met Neen Neen Neen
een opvolging van 
de minimum-
bezetting?
Zijn volgens u De toezicht- De toezicht- De federale politie.
andere diensten houdende overheid houdende overheid
daarmee belast? (FOD Binnenlandse (FOD Binnenlandse 

Zaken en Zaken en 
gouverneurs). gouverneurs).

131 Wat de gegevens over de reële bezetting betreft, beschikt de federale
overheid, naast de verklaringen uit de zonale veiligheidsplannen of de inlich-
tingen verkregen door het morfologisch onderzoek van de politiediensten,
over een bijzonder belangrijke primaire informatiebron: het sociaal secreta-
riaat van de federale politie centraliseert immers alle gegevens over de
betaling van het personeel van de politiediensten. 
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Die verschillende gegevensbronnen maken het mogelijk vast te stellen dat
bepaalde politiezones moeilijkheden hebben met de verplichting over een
minimale bezetting van het operationele korps te beschikken.

132 De (voorlopige) gegevens die de directie Relaties met de Lokale Politie
heeft ingezameld via het morfologisch onderzoek van de politiediensten op
het einde van het jaar 2002, geven aan dat de opgegeven reële bezetting
van het operationele korps lager was dan de minimale in 59 van de 196
zones. In totaal was er een tekort van 363 man.

Die toestand is nog ernstiger geworden: volgens de gegevens van de alge-
mene directie Personeel van de federale politie op 1 november 2003, kon
aan de hand van de uitbetaalde wedden worden vastgesteld dat 55 politie-
zones een bezetting van het operationele korps hadden die lager was dan
de minimale bezetting, of een personeelstekort van 608 man.

133 Naar aanleiding van een eerste evaluatie van de zonale veiligheidsplannen
200358 heeft de algemene directie Relaties met de Lokale Politie vastge-
steld dat de bezetting van het operationele korps die 16 politiezones had-
den aangegeven, meer dan 5% lager was dan de minimale norm. 3 van die
16 politiezones bevonden zich in het Waals Gewest, 2 in het Brussels
Gewest en 11 in het Vlaams Gewest. Die aanzienlijke afwijkingen ver-
tegenwoordigden een totaal deficit van 218 man. 

De onderstaande kaart geeft aan welke de 55 politiezones zijn waar de
reële bezetting op 1 november 2003 lager was dan de minimale. De 19 poli-
tiezones waarvan de onderbezetting ten aanzien van de minimale bezetting
meer dan 5% bedroeg (4 in het Waals Gewest, 4 in het Brussels Gewest en
11 in het Vlaams Gewest) zijn in het wit weergegeven, terwijl de 36 zones
met een onderbezetting van minder dan 5% lichtblauw ingekleurd zijn.
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Op basis van de analyse van de gegevens over de bezetting en de vacant-
verklaringen van ambten naar aanleiding van de mobiliteitscycli kon vast-
gesteld worden dat de personeelstekorten ten aanzien van de minimale
bezetting niet veroorzaakt waren doordat gemeenteraden en zonale raden
posten niet vacant verklaard hadden. 

134 Mocht de federale overheid een dienst belasten met de opvolging van de
bezetting van de politiezones in het licht van de verplichting om te beschik-
ken over een minimale bezetting van het operationele korps, dan zou die
dienst waarschijnlijk zijn analyse moeten richten op de beschrijving van de
ambten die niet werden ingevuld en op het systeem voor het voldoen aan
de meegedeelde personeelsbehoeften. De opvolging van de evolutie van de
reële bezetting van elke politiezone vereist daarom een gedetailleerde ana-
lyse van elke mobiliteitscyclus. 

3.4 Conclusies en aanbevelingen 

Het Rekenhof heeft onderzocht of de beheersinstrumenten van de normen
over de minimale bezetting en de organisatie en werking van de lokale
politie om een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te
verzekeren, een evaluatie van de naleving en de pertinentie van die normen
mogelijk maakt.

Zowel wat de organisatie van de minimale dienstverlening inzake de basis-
politiezorg betreft als wat de naleving van de minimale bezetting betreft,
heeft geen enkele federale dienst verklaard belast te zijn met de opvolging
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ervan. Ook werd geen enkele toezichtshandeling gesteld om een zone die
in gebreke blijft, ertoe te brengen haar verplichtingen na te komen.

De enige gegevens die momenteel over de organisatie van de functies van
de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg beschikbaar zijn, zijn
verklaringen. Ze steunen immers op de zonale veiligheidsplannen, die de
intenties inzake politiebeleid weergeven die elke politiezone formuleert, of
op de morfologie van de politiediensten, waarvan de gegevens via een
vragenlijst werden ingezameld. In dat verband stelt het Rekenhof vast dat
door de frequentie van de zonale veiligheidsplannen op vier jaar te brengen,
het risico ontstaat dat dat instrument, dat toelaat zich te verzekeren van de
bereidheid en capaciteit van de politiezones om de verplichtingen van de
minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg na te komen, aan accu-
raatheid verliest.

Rekening houdend met het belang van de basispolitiezorg, waarvoor de ver-
antwoordelijkheid volledig bij de lokale politie berust, is het Rekenhof van
oordeel dat het aangewezen zou zijn dat de federale overheid niet alleen
zou beschikken over betrouwbare activiteitsverslagen die een echte eva-
luatie van de naleving en de relevantie van de minimale normen mogelijk
maken, maar ook over een informatiesysteem dat het mogelijk maakt op
gebreken of moeilijkheden in de organisatie te anticiperen.

Met betrekking tot de reële bezetting van het operationele korps van de
politiezones geven de verschillende beschikbare gegevensbronnen aan dat
sommige zones te weinig manschappen hebben in vergelijking met de mini-
male bezetting waarover ze moeten beschikken. 

Uit de analyse van de gegevens over de mobiliteitscycli kon evenwel vast-
gesteld worden dat die personeelstekorten ten opzichte van de minimale
bezetting niet veroorzaakt werden doordat de betrokken gemeenteraden of
politieraden een ambt niet vacant verklaard hadden. Het lijkt echter aan-
gewezen dat een federale dienst de kenmerken van de behoeften die de
politiezones hebben geformuleerd, zou moeten kunnen analyseren.

Het Rekenhof verstrekt de aanbeveling dat een dienst van de federale
overheid uitdrukkelijk zou worden belast met en worden uitgerust voor het
opvolgen, het controleren en het evalueren van de naleving van de normen
over de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg en de minimale
bezetting.

Die opvolging zou onder meer tot doel moeten hebben de politiezones te
helpen of ertoe aan te zetten de federale normen na te leven, ofwel door
een geëigende begeleiding, ofwel door het uitoefenen van een dwingend
toezicht. Zo nodig zou de federale overheid een mechanisme van stimule-
ring en/of bestraffing kunnen invoeren bij de toekenning van de federale
dotatie. Die dotatie zou dan rekening houden met de naleving van de mini-
mumnormen van een minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg.

In het algemeen zou een onderscheid moeten worden gemaakt tussen,
enerzijds, de invoering en het beheer van een informatiesysteem en, ander-
zijds, de exploitatie van de informatie door de federale toezichthoudende
overheid.

Het in te voeren informatiesysteem zou moeten steunen op gegevens die
de politiediensten verstrekken en die aan hun behoeften tegemoetkomen.
De politiediensten zouden de verantwoordelijkheid dragen voor de maat-
regelen inzake interne controle om zich te vergewissen van de betrouw-
baarheid van de gegevens. De kwaliteit van de interne controle zou kunnen
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worden onderzocht door een auditdienst zoals de Algemene Inspectie van
de federale politie en de lokale politie. 

De analyse van de vastgestelde organisatiemoeilijkheden en het uitwerken
van de voorstellen van antwoord van de federale overheid behoren veeleer
tot de taak van de toezichthoudende overheden. Dat toezicht is echter
moeilijk verzoenbaar met een methodologische begeleiding, zoals de direc-
tie Relaties met de Lokale Politie van de federale politie ze uitoefent.
Daarom lijkt het aangewezen, binnen de verschillende diensten die met die
opdracht zouden kunnen worden belast, een dienst van de FOD
Binnenlandse Zaken met die taak te belasten. Dat zou bijvoorbeeld de
algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid kunnen zijn.

Indien de federale dotatie gedeeltelijk zou worden gekoppeld aan de na-
leving van de federale normen, zou moeten worden onderzocht of de begro-
tingskredieten om die dotatie te betalen niet beter zouden worden uitge-
trokken in de sectie van de algemene uitgavenbegroting betreffende de
FOD Binnenlandse Zaken, in plaats van ze in te schrijven in de sectie
betreffende de federale politie en de geïntegreerde werking zoals dat thans
het geval is.

Bij brief van 15 maart 2004 heeft de algemene directie Veiligheids- en
Preventiebeleid de resultaten meegedeeld van een haalbaarheidsstudie
over het te organiseren federale toezicht om een opvolging van de normen
uit te voeren, voor zover de aanbevelingen van het Rekenhof door de
Minister van Binnenlandse Zaken gevolgd worden.

De algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid merkt met name op
dat: ‘de gegevens meestal al door een of andere dienst van de federale
politie bijgehouden worden en daarom niet meer aan de politiezones
gevraagd moeten worden, waardoor een bijkomende administratieve last
vermeden wordt. Tot op vandaag is de spontane samenwerking met de
federale politie echter onvoldoende om toegang te krijgen tot de informa-
tie. Het doorsturen van de informatie zou daarom overwogen worden in
een voor de federale politie dwingend kader’.[vertaling]

De algemene directie wijst op het delicate karakter van een beroep op het
dwingende toezicht en onderstreept dat ‘de bevrediging van de perso-
neelsbehoeften van de politiezones door aanwerving en mobiliteit onge-
twijfeld de grootste waarborg vormt voor de federale overheid dat de
zones zo goed mogelijk de minimale personeelsnormen kunnen respecte-
ren’ [vertaling]. Ze beveelt de uitwerking aan van een preventief toezicht
via een systeem van monitoring dat toestaat de lokale overheden de res-
ponsabiliseren voor de goede werking van hun politiezone.

In haar antwoord van 25 maart 2004 benadrukt de directie van de Relaties
met de Lokale Politie dat ze ‘in het kader van haar werkzaamheden met
betrekking tot de zonale veiligheidsplannen en het inzamelen en verwer-
ken van de morfologische gegevens, een belangrijke meerwaarde kan
leveren in de opvolging van de naleving van de minimale normen’, door de
toezichthoudende overheden de nodige gegevens te bezorgen. De directie
preciseert echter ook dat ‘dat ze geen enkele wettelijke bevoegdheid heeft
tot het uitvoeren van enig toezicht of controle op de lokale politie’. Ze
merkt ook op dat het ‘opmerkelijk is dat een dienst die wel wettelijk
(gedeeltelijk) over deze bevoegdheid beschikt, namelijk de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, stelt dat ze hier niet voor bevoegd
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is terwijl door CGL [de directie van de Relaties met de Lokale Politie] alle
beschikbare informatie wordt aangereikt en zij deze verantwoordelijkheid
doorschuift naar de federale politie.’

Het Rekenhof wil daarbij nog eens benadrukken, voor zover dat nog nodig
zou zijn, dat bij de uitwerking van zijn aanbevelingen over de organisatie
van de opvolging van de federale normen, een perfecte coördinatie en com-
plementariteit noodzakelijk is tussen methodologische begeleiding door de
directie van de Relaties met de Lokale Politie en het uitoefenen van toe-
zicht, op zijn minst preventief, door de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken. 
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Bijlage 1
Berekening van de kritische grootte

Algemene principes en methodologie voor de berekening van de
kritische grootte

Voor elke functie van de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg en voor
de functies die onontbeerlijk zijn om die minimale dienstverlening te kunnen orga-
niseren, werd het aantal vereiste politieambtenaren op een omzichtige manier
geraamd. Deze benadering betekent natuurlijk niet dat alle functies in de praktijk
gespecialiseerd en gesegmenteerd zijn, maar ze is onontbeerliljk om de noodza-
kelijke personeelscapaciteit te ramen.

Wat de specialisatie van het personeel betreft, worden de meeste functies van de
minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg gedekt door de basisopleiding
van het personeel van het operationeel korps. Bijlage 1b van de ministeriële
omzendbrief ZPZ 12 betreffende het algemeen raam- en werkingskader van de
politiezones59 preciseert de functies die volledig of gedeeltelijk gespecialiseerd
zijn als volgt.

Activiteiten Gespecialiseerde Verantwoordelijke Polyvalente 
functies of beperkte functies

gespecialiseerde 
kern

Directie en beheer X
Ondersteuning X
Verkeerspolitie60 X X
Opvang op zoneniveau X
Opvang op lokaal niveau X
Interventie X
Wijkwerking X
Lokale beveiligingsprojecten X X
Lokaal onderzoek / lokale opsporing X X
Ordehandhaving (lokaal en federaal) X X
Politionele slachtofferbejegening X
Jeugd en gezin X
Permanente opleiding Nv Nv Nv
Taken van federale aard (61 & 62) X X
Dienst van de hoven en rechtbanken 
en overdrachten X
Primaire technische vaststellingen X
Onderzoekscoördinator X
Varia ? ? ?

Er werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de officieren en anderzijds de
leden van het middenkader, het basiskader en de hulppolitieagenten. Dat onder-
scheid is gebaseerd op het rechtstreeks deelnemen aan de operationele opdrach-
ten61 en op de normen die specifiek bedoeld zijn voor een personeelslid dat tot
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het officierskader behoort. De hulppolitieagenten konden door hun beperkte aan-
tal in de operationele functies geïntegreerd worden (taken in ploegen).

Het statuut van het personeel (het besluit van 30 maart 2001) bevat de volgende
regels die een weerslag hebben op de politiecapaciteit die noodzakelijk is om een
gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te bieden:

• Enkele basisdefinities:

– prestatienorm: het aantal werkdagen vermeerderd met 7.36 uur;

– arbeidsduur: de tijd gedurende dewelke het personeelslid dienstpresta-
ties levert;

– weekend: de periode beginnend op zaterdag om 0 uur en eindigend op
zondag om 24.00 uur;

– nachtprestatie: effectieve prestatie tussen 22 u. ’s avonds en 6 u. 
‘s morgens.

– referentieperiode: twee maanden.

Principe: tijdens de referentieperiode mag de prestatienorm niet worden
overschreden (artikel VI.I.3 van het besluit van 30 maart 2001).

• In de loop van de referentieperiode (2 maanden) vertegenwoordigt een post
dag en nacht 1.460 werkuren en op jaarbasis 8.760 uren.

• Een agent voert prestaties uit naar rato van 38 uur per week62, wat in theo-
rie neerkomt op ongeveer 330 uur over de referentieperiode van twee maan-
den en 1981 uren op een jaar.

• Het aantal agenten dat nodig is om een permanente post te hebben:

– Per dag moeten drie verschillende personen elkaar aflossen om 24 uur te
presteren (ze moeten immers over 11 uur rust aan één stuk beschikken63

tussen twee prestaties en mogen niet meer dan 10 uur werken op 
24 uur). 

– Via een afwijking goedgekeurd door de vakverenigingen kan met een
periode van 12 uur worden gewerkt voor de permanenties in binnen-
dienst64. Een enkele agent kan dus een onthaalpost bemannen gedu-
rende 12 uur per dag.

– Een agent moet jaarlijks 24 vrije weekends hebben. Als de agent drie
weekends na elkaar presteert, heeft hij recht op 60 uur rust na elkaar
met inbegrip van het weekend. Een agent mag gemiddeld dus slechts
één weekend op 2,17 presteren65.

– Uitgaande van de arbeidstijd (38 uur per week) heeft men 4,42 agenten
nodig om een post dag en nacht te bemannen (zijnde 2,21 agenten voor
een functie die 12 uur per dag wordt uitgeoefend66).
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– Rekening houdend met het feit dat een agent slechts 55 nachtprestaties
per jaar mag doen67, zijn er 6,6468 agenten nodig om een elke nacht een
permanente post te verzekeren. Dat is de zwaarste verplichting in ter-
men van capaciteit.

– Een personeelslid dat geen aspirant is, heeft recht op 32 werkdagen
jaarlijks verlof, zijnde 243,2 werkuren per jaar, waarbij nog het wettelijk
en reglementair verlof komt69.

De regel van 3 ploegen van 8 uur werd in aanmerking genomen om de prestatie-
simulaties te maken omdat deze regel wordt bevestigd door het onderzoek van de
zonale veiligheidsplannen. 

De organisatie van de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg vereist
eveneens een voldoende capaciteit om enkele essentiële functies, inzonderheid
staffuncties, te vervullen. Het Rekenhof heeft in zijn berekening van de minimale
kritische grootte de volgende bijkomende functies in aanmerking genomen:

• de lokale ordehandhaving en de federale vorderingen;

• de leiding en het beheer van het korps;

• de functie operationele ondersteuning;

• de bijdrage van de lokale politie aan de informatiekruispunten van het arron-
dissement en aan de informatie- en communicatiecentra (zie hieronder).

Deze lijst is natuurlijk niet limitatief zoals blijkt uit de functies vermeld als bijlage
bij omzendbrief ZPZ 1270, of ook uit de werkzaamheden van de Algemene
Politiesteundienst.

Noodzakelijke capaciteit om de functies van de minimale dienstverlening
inzake basispolitiezorg te kunnen organiseren 

De bezetting van dit model is uitgedrukt in voltijdse equivalenten, met een jaar-
lijkse uurcapaciteit van 1981 uur. Als de functie geen welbepaald aantal uren
vereist, werd uitgegaan van een prestatie van 38 uren per week. De onbeschik-
baarheden zoals verlof en afwezigheden wegens ziekte of andere redenen zullen
afzonderlijk in aanmerking worden genomen op het einde van de berekening.

Functie wijkwerking

Daar het koninklijk besluit van 17 september 2001 een minimumnorm van één
wijkagent voor 4.000 inwoners voorschrijft, kan de kritische grootte gemakkelijk
worden bepaald voor die functie. 

De omzendbrief PLP 10 van de Minister van Binnenlandse Zaken preciseert dat
de wijkwerking niet permanent hoeft te worden georganiseerd maar dat ze de
wijkagenten de mogelijkheid moet bieden om hun functie na de normale dienst-
uren, tijdens de weekends of op feestdagen te vervullen naargelang van de
periodes waarin zich het sociale leven in de wijk in kwestie afspeelt. De functie
van wijkagent is echter een gespecialiseerde functie. 
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Doelstelling Minimumnorm Kritische grootte
Een zichtbare, aanspreek- Een wijkagent voor Bevolking van de zone,
bare en contacteerbare 4.000 inwoners gedeeld door 4000 
politiedienst.

Functie onthaal

In elke politiezone is de onthaalfunctie georganiseerd in een centraal onthaalpunt.
Er moet niettemin in elk van de gemeenten van de zone een politiepost - en dus
een onthaalpunt gedurende een significant aantal uren per week - worden geor-
ganiseerd. Er wordt aan herinnerd dat dat een wettelijke verplichting is (artikel 10
van de WIP).

Centraal onthaalpunt

Volgens het koninklijk besluit bestaat de onthaalfunctie uit het te woord staan
van de burgers die zich fysiek, telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wen-
den. Het antwoord bestaat er ofwel uit onmiddellijk gevolg aan de vraag te geven,
ofwel de interne of externe dienst aan te wijzen tot wie die persoon zich moet
richten.

Er moet een fysiek onthaal worden georganiseerd in het centraal onthaalpunt.
Indien dat niet mogelijk is, moet door technische infrastructurele maatregelen
worden verzekerd dat de burger die zich fysiek of telefonisch bij een onthaalpunt
aanmeldt, onmiddellijk met een politieambtenaar in contact kan treden. De mini-
mumnorm is in ieder geval dat in het centraal onthaalpunt een fysieke toeganke-
lijkheid van 12 uur per dag moet worden georganiseerd, met inbegrip van de
weekends.

Hoewel het personeel van het administratief en logistiek kader gedeeltelijk voor
die functie kan worden ingezet, zijn personeelsleden van het operationeel korps
onontbeerlijk, inzonderheid voor het ontvangen en registreren van de klachten of
de veiligheid van het centraal onthaalpunt. In dat verband gaat het Rekenhof uit
van de aanwezigheid van twee agenten van het operationele korps, wat een mini-
mumgrootte is. Deze hypothese is gebaseerd op de studie van de Vaste
Commissie van de Gemeentepolitie in België71. 

Voor een centraal onthaalpunt moet men, op basis van de gepresteerde uren,
4.380 uren per jaar rekenen, wat 2,21 agenten vereist om die uren te kunnen
presteren72. De nodige capaciteit bedraagt dus 4,42 agenten voor de centrale
post.

Politieposten

Krachtens artikel 10 van de wet van 7 december 1998 moet in elke gemeente van
de zone een lokale politiepost worden georganiseerd. Er wordt hier uitgegaan van
de hypothese van een fysieke aanwezigheid van 6 uur per werkdag, wat neerkomt
op 0,8 FTE (fulltime equivalent) per politiepost.
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71 Vaste Commissie van de Gemeentepolitie in België, Een onderzoek naar de opdrachten en taken
van de Belgische gemeentepolitie, deel XI, p. 2.

72 Er wordt aan herinnerd dat een agent 38 uur per week werkt en dus 1.981 uur per jaar, zonder
aftrek van de ziekte-, verlof- en opleidingsdagen.



Het Rekenhof gaat uit van de hypothese van een fysieke aanwezigheid van een
politieambtenaar gedurende 6 uur per werkdag. Deze hypothese is gebaseerd op
de werkzaamheden van de IPZ-projectgroep (interpolitiezones)73, die een ope-
ningstijd van 6 uur per werkdag aangaf en op die van de Vaste Commissie van de
Gemeentepolitie in België die uitging van de hypothese van een openingstijd van
8 uur per werkdag74. Ze wordt eveneens bevestigd door het morfologisch onder-
zoek van de politiediensten op 31 december 2002.

Doelstelling Minimumnormen Kritische grootte
De burgers te woord kunnen Fysieke toegankelijkheid 4,42 (a)
staan die zich fysiek, van 12 uur per dag en,
telefonisch of schriftelijk buiten die permanenties, 
tot de politiedienst richten. contact mogelijk via telefoon.

Minstens één politiepost 0,8 per post (b)
per gemeente.

Functie interventie

De interventiefunctie moet permanent worden georganiseerd binnen de politie-
zone. De norm die het koninklijk besluit van 17 september 2001 vastlegt, komt
neer op één interventieploeg dag en nacht en een bijkomende ploeg 84 uur per
week.

Elke zone kan autonoom bepalen wanneer ze de bijkomende ploeg, ook wel de
piekploeg genoemd, inzet. Door richtlijn PLP 10 heeft de Minister van
Binnenlandse Zaken de akkoorden tussen aangrenzende zones aangemoedigd om
die bijkomende ploegen op het getouw te zetten en te harmoniseren. De bijko-
mende ploeg zal niet noodzakelijk overdag of ’s nachts werken. Via akkoorden
tussen zones kan een bijkomende ploeg dag en nacht worden verzekerd voor
twee zones samen.

De werkhypothese die voor de bijkomende ploeg werd gehanteerd, is dat deze
voor de helft overdag en de helft ‘s nachts wordt ingezet, waardoor kan worden
uitgegaan van een capaciteit die gelijk is aan de helft van de vaste interventie-
ploeg.

Gewoonlijk bestaat een interventieploeg uit minstens twee politieambtenaren.
Voor een interventieploeg dag en nacht zijn dus 2 x 6,64 agenten75, dus 13,28
agenten nodig. De noodzakelijke capaciteit zal dus 19,92 bedragen (zijnde 13,28
FTE voor de ploeg dag en nacht 24 en 6,64 FTE voor de bijkomende ploeg).

Het aantal ambtenaren dat nodig is om die functie te organiseren, ligt hoger dan
het vereiste aantal werkuren. Dat geeft aanleiding tot een overcapaciteit gelijk
aan de arbeidstijd van 4,44 personen voor de ploeg dag en nacht en van 2,22
personen voor de bijkomende ploeg76. Die overcapaciteit, die inherent is aan de
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73 Werkdocument van de IPZ-projectgroep waarin de verschillende functies worden vermeld die geza-
menlijk naar voor werden gebracht door de leden van de dienst vijfhoekoverleg van de afdeling
Politiebeleidsondersteuning (PBO) van de Algemene Politiesteundienst (APSD) en door de ver-
tegenwoordigers van de gemeentepolitie en de rijkswacht. 

74 Vaste Commissie van de Gemeentepolitie van België, Een onderzoek naar de opdrachten en taken
van de Belgische gemeentepolitie, deel I.

75 Zie de statutaire voorwaarden, p. 74.
76 De statutaire bepalingen in verband met de nachtprestaties maken immers weliswaar 6,64 ambte-

naren noodzakelijk voor een permanente post, maar die post vertegenwoordigt slechts de
arbeidstijd van 4,42 ambtenaren, wat neerkomt op een overcapaciteit van 2,22 agenten per post,
zijnde 4,44 voor een interventieploeg van twee personen.



statutaire bepalingen die het nacht- en weekendwerk regelen, leidt tot een capa-
citeit overdag van 6,66 fulltime equivalenten. Binnen deze modelbenadering werd
geoordeeld dat die capaciteit overdag kon worden ingezet voor de opdrachten
van ordehandhaving. 

Doelstelling Minimumnormen Kritische grootte
Binnen een gepaste termijn Per politiezone een inter 19,92
reageren op iedere oproep ventieploeg dag en nacht 
die een interventie van de en een bijkomende ploeg 
politie vereist. 84 uren per week.

Functie politionele slachtofferbejegening

Het koninklijk besluit van 17 september 2001 schrijft een minimumnorm voor van
één gespecialiseerde medewerker per politiezone, die permanent kan worden
gecontacteerd en teruggeroepen. Deze bepaling luidt: Als minimale werkings- en
organisatienorm voor de uitvoering van deze functie geldt: één gespecialiseerde
medewerker per zone. Bovendien wordt de permanente bereikbaarheid en
terugroepbaarheid van dergelijke medewerker verzekerd, eventueel in samen-
werking met andere zones.

Onverminderd de interventie van personeel van het administratief en logistiek
personeel, gaat de hypothese van het Rekenhof, gelet op het minimale karakter
van de norm in vergelijking met het belang van de te organiseren dienst, uit van
een personeelslid van het operationeel korps, dat trouwens politieassistenten
omvat. Dat minimum lijkt onontbeerlijk om het gespecialiseerde deel van die func-
tie met andere zones te organiseren. Deze hypothese wordt bovendien kracht bij-
gezet door de recent gepubliceerde onderzoekswerkzaamheden77. 

Doelstelling Minimumnormen Kritische grootte 
De terbeschikkingstelling De lokale politie 1
van een passend onthaal, organiseert zich zo dat 
passende informatie en elke politieambtenaar en 
bijstand aan de slachtoffers. elke hulppolitieagent deze 

taak kan vervullen.
Per politiezone moet de 
lokale politie een ge-
specialiseerde medewerker 
inzake slachtofferbejegening 
omvatten.
Een dergelijke medewerker 
moet permanent bereikbaar 
en terugroepbaar zijn, 
eventueel in samenwerking 
met andere zones.
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77 VANDEVOORDE, N., VAEREWYCK, W., ENHUS, E., PONSAERS P., Politie in de steigers, Bouwen aan
gemeenschapsgerichte politiefuncties in een lokale context, Politeia, 2003, p. 88: De term gespe-
cialiseerde medewerker kan vooreerst duiden op een politiefunctionaris die een specialisatieop-
leiding volgde, ten tweede op een politieassistent en ten derde op een burger die beschikt over
een sociaal hogeschool of universitair diploma (meestal een maatschappelijk assistent, soms een
criminoloog of een psycholoog). (…)Opvallend is verder dat in grote korpsen slechts zelden
gespecialiseerde politiefunctionarissen als gespecialiseerde medewerker fungeren, terwijl dit in
kleine korpsen wel vrij vaak het geval is (of zal zijn).



Functie lokale opsporing en lokaal onderzoek

Het gaat hier om de gereserveerde capaciteit gedefinieerd als het gedeelte per-
soneel van het operationeel kader dat de politiezone moet belasten met gerech-
telijke taken.

Volgens het koninklijk besluit zou die gereserveerde capaciteit moeten worden
vastgelegd aan de hand van de volgende regels:

• 10% van de personeelsbezetting van het operationeel kader, voor de
politiezones waarvan de bezetting 230 of meer bedraagt;

• 7% van de personeelsbezetting van het operationeel kader, met als mini-
mumbezetting voor de weekdagen een ploeg van twee rechercheurs,
voor de andere politiezones.

De minimumnorm van 7%, die van toepassing is op 90% van de politiezones,
werd in aanmerking genomen op basis van de bezetting van de zones op
31 december 2002. De problematiek van de kritische grootte slaat bovendien op
zones met een bezetting van ruim beneden 230 man.

Doelstelling Minimumnormen Kritische grootte
De uitvoering van de op-
drachten van gerechtelijke 
politie die krachtens de 
specialiteits- en subsi-
diariteitsbeginselen prioritair 
worden toevertrouwd aan 
de lokale politie.

7% van de bezetting van
het operationeel kader

Functie handhaving van de openbare orde

De functie handhaving van de openbare orde bestaat voor de politiezone in het
vrijwaren, en in voorkomend geval, het herstellen van de openbare rust, de open-
bare veiligheid en de openbare gezondheid. Een officier van bestuurlijke politie
moet permanent bereikbaar en terugroepbaar zijn. Er werd een onderscheid
gemaakt tussen die welbepaalde verplichting en de noodzakelijke capaciteit voor
de handhaving van de openbare orde.

Bereikbare en terugroepbare officier

De norm is niet uitgedrukt in cijfers in het koninklijk besluit of in omzendbrief PLP
10. Als men de norm strikt interpreteert, kan een minimum van één ambtenaar als
kritische capaciteit genomen worden, wat een voorzichtige hypothese is rekening
houdend met de resultaatsverbintenis die is vastgelegd.

Nodige bezetting

Om te kunnen worden vervuld vereist deze functie eveneens de aanwezigheid van
operationele agenten. Er is echter geen enkele norm vastgelegd. 
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1° in de politiezones waarvan
de bezetting gelijk is aan
of groter dan 230 personen,
10% van de bezetting van het
operationeel kader;

2° in de overige politie zones,
7% van de bezetting van het
operationeel kader, met een
minimum van twee personen
van maandag tot vrijdag, met
uitzondering van de feest-
dagen.



Het is vanzelfsprekend dat geen permanente capaciteit moet worden ingezet om
een antwoord te kunnen bieden op welk onvoorzienbaar fenomeen ook. Er moet
niettemin een minimumcapaciteit beschikbaar zijn, indien mogelijk zonder dat
zoiets ten koste te gaat van de minimumcapaciteiten die noodzakelijk zijn voor de
andere functies van de minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg.

De politiezone moet bovendien beschikken over een beschikbare bezetting om te
kunnen beantwoorden aan interventieaanvragen in het raam van de gehypothe-
keerde capaciteit.

Krachtens de artikelen 61 tot 64 van de wet van 7 december 1998 oefent de
lokale politie bepaalde opdrachten van federale aard uit die ofwel bepaald zijn in
haar zonaal veiligheidsplan ofwel in een dwingende richtlijn van de Minister van
Binnenlandse Zaken of Justitie, ofwel via vordering. De gevorderde lokale politie
moet alle vorderingen uitvoeren tot een gedeelte van haar jaarcapaciteit dat niet
lager mag zijn dan tien procent en niet hoger dan twintig procent van de capa-
citeit van de minimale bezetting van het operationele kader.

Deze gehypothekeerde capaciteit kan een goede berekeningsgrondslag vormen
om het aantal agenten te bepalen dat noodzakelijk is om de andere functies van
minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg mogelijk te maken ingeval van
vordering of aantasting van de openbare orde. Buiten die omstandigheden kan
die capaciteit op nuttige wijze gebruikt worden om de andere opdrachten van
basispolitiezorg te versterken. Het minimum van 10% van de capaciteit werd in
aanmerking genomen, waarvan (onder voorbehoud van een resultaat van 0 of
meer) de dagelijkse uren overcapaciteit moet worden afgetrokken die naar voor
kwam uit de berekening van de noodzakelijke capaciteit voor de interventiefunc-
tie, zijnde 6,6 agenten.

Doelstelling Minimumnorm Kritische grootte
Voor de politiezone het vrij- Een officier van bestuurlijke 1 officier (a)
waren en, in voorkomend politie is permanent bereik-
geval, het herstellen van de baar en terugroepbaar om 
openbare rust, de openbare binnen de kortst mogelijk 
veiligheid en de openbare tijd zijn functie op te nemen.
gezondheid.
Capaciteitsreserve voor de 10% van de bezetting van 10 % van de kritische grootte
lokale operaties van orde- het operationeel korps min dagelijkse overcapaciteit
handhaving en de federale van de interventiefunctie (b)
vorderingen (gehypo-
thekeerde capaciteit).

Functie beheer en directie van het korps

Er wordt uitgegaan van een hypothese van drie officieren, met inbegrip van de
korpschef, wat een minimalistische hypothese is rekening houdend met de gege-
vens die werden verzameld door raadpleging van de zonale veiligheidsplannen.
Deze hypothese wordt eveneens bevestigd door de werkzaamheden van de werk-
groep IPZ78.

Functie korpsbeheer Kritische grootte
Het korps moet permanent worden geleid. 3 officieren
De officieren nemen niet rechtstreeks deel 
aan de operationele taken. 
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78 Zie de referenties vermeld in noot 73.



Functie operationele ondersteuning

Die functie is niet opgenomen in het kader van de gelijkwaardige minimale dienst-
verlening aan de bevolking. Ze is niettemin onontbeerlijk om de verschillende
functies op doeltreffende en doelmatige wijze te realiseren en om de beschikbare
politiecapaciteit optimaal te benutten. Ze heeft betrekking op het beheer van de
dagelijkse verrichtingen, de dispatching van de diensten op het terrein, het
beheer of de opvolging van de apostilles.

Als hypothese werd minimalistisch uitgegaan van één politieambtenaar voor die
functie, naar rata van 12 uur per dag, naar analogie van de norm voor fysiek ont-
haal in de centrale post.

Functie operationele ondersteuning Kritische grootte
Beheer van de verrichtingen 2,21

Deelname aan de arrondissementele informatiekruispunten (AIK) en het
centrum voor informatie en communicatie (CIC)

De arrondissementele informatiekruispunten (AIK) zijn bepaald in artikel 105bis
van de wet van 7 december 1998. Ze moeten zorgen voor de geïntegreerde ver-
werking van de informatie, gekoppeld aan de invoering van een geschikte verbin-
dingsstructuur op het niveau van het gerechtelijk arrondissement. Ze vormen dui-
delijk een essentieel element van het concept van geïntegreerde politiedienst.

De taken die op het niveau van het AIK moeten worden uitgevoerd, hebben een
rechtstreekse weerslag op de doeltreffendheid van de twee niveaus van de geïn-
tegreerde politiedienst. Daarom lijkt het aangewezen de AIK te organiseren als
een gemeenschappelijke dienst voor de verwerking van de politie-informatie op
het niveau van het arrondissement. Daarbij vormt de aanwezigheid binnen de AIK
van leden van de federale en lokale politie niet enkel een kritische succesfactor
maar ook een wettelijke verplichting (artikel 105bis, tweede lid van de wet van 7
december 1998). De politiezones moeten dus personeel ter beschikking stellen
van de informatiekruispunten. 

In elke provincie en ook het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt
een centrum voor informatie en communicatie opgericht (CIC)79. Elk CIC bestaat
uit een communicatiecentrum en verscheidene operatiecellen. Het CIC wordt opge-
richt om permanent, dag en nacht, alle politiediensten op het vlak van communica-
tie en informatie te ondersteunen. Het CIC bestaat uit leden van de federale politie
en de lokale politie. De respectieve bijdrage wordt bepaald in verhouding tot de ver-
strekte diensten. Tot 1 januari 2005 wordt de bijdrage tot de werking van het CIC
vastgesteld op vijftig procent voor de federale politie en op vijftig procent voor de
lokale politie. Binnen de lokale politie moet dus een zekere capaciteit gereserveerd
worden voor de ondersteuning van het CIC en het AIK. Het bestaan van de CIC
ontslaat de zones niet van de verplichting om een fysiek en telefonisch onthaal in te
richten. De CIC behandelen immers enkel de noodoproepen. Het operationele
beheer blijft bovendien de verantwoordelijkheid van de zone.

In afwachting van precieze normen voor de bijdrage van de lokale politie aan de
werking van de arrondissementele informatiekruispunten en de centra voor infor-
matie en communicatie, is het Rekenhof uitgegaan van de hypothese van één per-
soneelslid van het operationeel korps om de inbreng van elke zone te concretiseren.
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79 Koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende de dispatchingcentra.



De begeleidingscommissie van de politiehervorming op lokaal niveau80 beveelt
aan te onderzoeken welke functies een politieambtenaar vereisen en om de AIK
zoveel mogelijk personeel toe te kennen uit het administratief en logistiek kader.
Het Rekenhof is in dat verband echter van oordeel dat een minimale politiever-
tegenwoordiging van de lokale politie verzekerd moet zijn in de AIK en de CIC om
het geïntegreerde karakter van die diensten te verzekeren.

Functie medewerking aan de AIK en CIC Kritische grootte
Informatiebeheer 1

Officieren

Er werd rekening gehouden met de minimale formatienormen bepaald in het
koninklijk besluit van 7 december 2001; dat bepaalt dat het minimum aantal
betrekkingen van het officierenkader 25% van het middenkader van het operatio-
neel korps beloopt, terwijl dit laatste korps minstens 25% moet bedragen van het
basiskader van het operationeel korps. De kritische grootte voor het officieren-
kader bedraagt dus 4,76% van het operationeel kader81.

Er is niettemin nood aan minimum vier officieren, een cijfer dat voortvloeit uit de
evaluatie van de functie bereikbare en terugroepbare officier van bestuurlijke
politie, alsook uit de functie directie en beheer van het korps. Dat minimum vol-
staat niet om de permanente aanwezigheid van een officier dag en nacht te ver-
zekeren, maar biedt de mogelijkheid over twee officieren te beschikken gedu-
rende twaalf uur per werkdag en over een permanent bereikbare en
terugroepbare officier.

Bepalen van de onbeschikbaarheden

Naar rato van een arbeidstijd van 38 uur per week bedraagt de theoretische
jaarlijkse capaciteit van een personeelslid 1981 uur. Men moet echter rekening
houden met de jaarlijkse vakanties, de opleidingen en de afwezigheden wegens
ziekte of arbeidsongeval of om een andere geldige reden (in disponibiliteitstel-
ling bij wijze van tuchtmaatregel, loopbaanonderbreking, enz.).

In het licht van het statuut van het politiepersoneel mag die onbeschikbaarheid
niet lager zijn dan 18,1% van de arbeidstijd omdat het statuut op het vlak van
vakantie voorziet in 32 vakantiedagen, zijnde 243 uur en 20 minuten waaraan 15
wettelijke en reglementaire verlofdagen of 114 uur moeten worden toegevoegd.

De werkelijke politiecapaciteit wordt gewoonlijk, zowel in de rapporten voor de
Ministerraad als bij de uitwerking van de zonale veiligheidsplannen, geraamd op
1.520 uur per jaar, d.w.z. een onbeschikbaarheidspercentage van 23%. Volgens
de gegevens van de morfologie van de politiediensten op 31 december 2002 zou
dat percentage 26,7% bedragen82. Voorzichtigheidshalve werd het theoretische
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80 Tussentijds evaluatieverslag, oktober 2003. Deze commissie werd opgericht ter uitvoering van
artikel 257sexies van de wet van 7 december 1998.

81 Daar het operationele kader (COp) gelijk is aan het officierskader (COO) opgeteld bij het midden-
kader en het basiskader en rekening houdend met de verhoudingen tussen het middenkader, het
basiskader en het officierskader, kan het volgende verband worden gelegd: COp = (1*COO) +
(4 * COO) + (16 * COO). Het officierskader is dus gelijk aan 1/21 (4,76%) van het operationele
kader.

82 Die raming wordt verkregen op basis van het aantal uren onbeschikbaarheid opgegeven door de
196 politiezones voor de 27.050 leden van het operationeel korps, berekend op basis van 7 uur 36
minuten en na toevoeging van de statutaire verlofdagen.



onbeschikbaarheidspercentage van 23% in aanmerking genomen voor de raming
van de kritische grootte en de verzameling van de gegevens. De weerslag van
een onbeschikbaarheid van 26,7% kan echter gemakkelijk worden geraamd.

Constanten en variabelen van de berekening van de kritische grootte
Gebruikte afkortingen:
COp: operationeel kader COH: operationeel kader buiten officieren
COO: operationeel kader officieren NCZ: aantal gemeenten van de zone
PZ: bevolking van de zone

Functie Vereiste minimumcapaciteit In de formule
Constante bezetting in fulltime equivalenten
Centraal onthaal 4,42 agenten 4,42
Interventie 19,92 19,92
Politionele slachtoffer-
bejegening 1 1
Medewerking aan de AIK 
en CIC 1 1
Operationele ondersteuning 2,21 2,21
Totaal van de constante (4,42 + 19,92 + 1 
bezetting buiten officieren + 1 + 2,21) 28,55
Directie en beheer van het 
korps 3 officieren 3
Handhaving van de orde 1 officier 1
Totaal van de constante 
bezetting officieren (3+1) 4
Variabele bezetting
Gemeentepost 0,8 agenten per gemeente 

andere dan die van de 
centrale post (NCZ-1) x 0,8

Wijkwerking 1 agent voor 
4.000 inwoners PZ/4.000

Lokale opsporing en lokaal 7% van de bezetting van 
onderzoek het operationeel korps 0,07 x COp 
Handhaving van de orde 10% van de bezetting van [0,10 COp - 6,66] of nihil 
en gehypothekeerde het operationeel korps – indien COp <= 66,683

capaciteit 6,66 agenten
Omkadering 4,76% van het COp – [0,0476 Cop - 4] of 

constante bezetting nihil indien COp < 84 84

officieren reeds mee-
gerekend
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83 De bezetting kan niet negatief zijn.

[0,10COp – 6,66] ≥ 0 ⇒ COp ≥ 6,66
––––
0,10

⇒ COp ≥ 66,6

Bijgevolg is in geen enkele bijkomende bezetting voor die functie bepaald als de bezetting van de
zone kleiner is dan 66,6.



Berekeningsformule

Eerste geval:

Zones waarvan de bezetting van het operationele korps kleiner is dan of gelijk
aan 66,685. In dat geval maakt de overtollige capaciteit overdag het mogelijk de
opdrachten van handhaving van de lokale orde alsook de federale vorderingen uit
te voeren en is voor die functie geen bijkomende agent nodig. De officierenfor-
matie is bovendien vastgesteld op 4 eenheden wat neerkomt op het noodzakelijke
minimum om de directie en het beheer van het korps alsook de coördinatie van de
ordehandhaving te verzekeren.

COp = COH + COO

COH = 28,55 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,07COp

COO = 4

COp = 32,55 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000 

x 1
0,93

COp = 35 + 0,86(NCZ – 1) + PZ
3720

Tweede geval:

Zones waarvan de bezetting van het operationele korps kleiner is of gelijk aan
8486 en groter dan 66. In dat geval ligt de officiersformatie vast op vier eenheden,
zoals in het eerste geval.

COp = COH + COO

COH = 28,55 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,07COp + [0,10COp – 6,66]

COO = 4

COp = 28,55 – 6,66 + 0,8 (NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,17COp + 4

COp – 0,17COp = 25,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

0,83COp = 25,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

25,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000COp =

0,83

COp = 31,19 + 0,96(NCZ – 1) + PZ
3320
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84 Beneden die drempelwaarde blijft het aantal officieren vastgesteld op 4, d.w.z. de minimale bezet-
ting die noodzakelijk wordt geacht voor de directie en het beheer van het korps alsook voor de
functie van officier van bestuurlijke politie.

[0,0476COp – 4] > 0 ⇒ COp ≥ 4
0,0476

⇒ COp ≥ 84

85 Zie noot 83.
86 Zie noot 84.



Derde geval:

Zones waarvan het effectief van het operationeel korps groter is dan 84.

COp = COH + COO

COH = 28,55 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,07COp + [0,10COp – 6,66]

COO = 4 + [0,0476COp – 4]

COp = 28,55 + 0,8 (NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,07COp + 0,10COp – 6,66 + 0,0476COp

COp = 21,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

+ 0,2176COp 

COp – 0,2176COp = 21,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

0,7824COp = 21,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

21,89 + 0,8(NCZ – 1) + PZ
4000

COp =
0,7824

COp = 27,89 + 1,02(NCZ – 1) + PZ
3130

In alle gevallen moet het resultaat worden vermeerderd met de onbeschikbaar-
heden die hier op 23%87 worden geraamd.
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87 Het resultaat wordt afgerond naar de hogere eenheid.



Bijlage 2 
Specifieke maatregelen ten voordele van de politiezones van
het Brussels Gewest 

De maatregelen die de Ministerraad van 14 juni 2002 heeft goedgekeurd ten
voordele van het Brussels Gewest, waarvan de inhoud heeft kunnen evolueren
(bijvoorbeeld ingevolge onderhandelingen met de vakverenigingen), kunnen als
volgt worden voorgesteld:

1. Niet-financiële acties om de aanwerving of bevordering te vergemakke-
lijken:

• gedecentraliseerde aanwervingsbureaus voor de lokale politie in het
Brussels Gewest oprichten;

• de aanwerving opvoeren en de functie van hulppolitieagenten valori-
seren88;

• de bevordering van hulppolitieagenten in de hand werken;

• de aanwerving van personeelsleden van het administratief en logistiek
kader intensiveren en versoepelen;

• de verwerving van de vereiste talenkennis aanpassen en vergemakkelij-
ken;

• de kandidaten-hulpagenten of kandidaten-inspecteurs van politie die
zich voor een politiezone van het Brussels Gewest inschrijven, sneller
laten oproepen voor een opleiding89;

• die kandidaten onmiddellijk na afloop van hun opleiding aanwerven zon-
der te passeren via het systeem van de mobiliteit;

• een grootschalige aanwervingscampagne organiseren met steun van het
Gewest.

2. Beperking van de uitstroom in het raam van de mobiliteit, bijvoorbeeld tot
5% van het kader van een zone met een personeelstekort;

3. Financiële acties voor de gemeenten of de politiezones van het Brussels
Gewest:

• bijkomende financiële middelen toekennen aan de politiezones van het
Brussels Gewest om veiligheidsinfrastructuren te financieren;

• bijkomende financiële middelen toekennen aan de politiezones van het
Brussels Gewest om de kosten te compenseren die veroorzaakt worden
door de opdrachten van ordehandhaving bij Europese topontmoetingen;
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88 Deze kandidaten zouden na twee jaar anciënniteit in plaats van drie kunnen worden toegelaten tot
de selectie als inspecteur.

89 Krachtens artikel IV.I.33 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 bepaalt de rangschikking van
de kandidaten de volgorde waarin ze tot de basisopleiding worden toegelaten. De minister, of naar-
gelang van het geval, de benoemende overheid kan echter wegens operationele dienstredenen van
die regel afwijken voor de duur die door hen wordt vastgelegd bij gemotiveerde beslissing gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad. In uitvoering van deze bepaling heeft de Minister van
Binnenlandse Zaken op 2 december 2003 beslist de kandidaten aspirant-politie-inspecteur die
gekozen hebben om aan een zone van het Brussels Gewest toegewezen te worden, gedurende één
jaar bij voorrang in dienst te nemen.



• financiële steun toekennen voor de installatie van het communicatie-
systeem ASTRID;

• bijkomende middelen toekennen om preventieacties te ontwikkelen.

4. Financiële stimuli voor het personeel:

• de tweetaligheidspremie van het personeel van het administratief en
logistiek kader van de politiezones van het Brussels Gewest afstemmen
op die van de leden van het operationeel korps;

• naast de bestaande toelage ‘Brussel-Hoofdstad’ een enige vergoeding
toekennen aan de nieuwe rekruten van de politiezones van het Brussels
Gewest met een kader dat onvolledig is;

• onmiddellijk het maximumbedrag van de toelage ‘Brussel-Hoofdstad’
toekennen aan de lokale politieagenten die daar reeds drie jaar dienst
hebben en die zich ertoe verbinden gedurende minstens vijf jaar in het
Brussels Gewest te blijven werken.

5. Allerlei maatregelen:

• diensten van 12 uur toelaten (in plaats van 11);

• een observatorium voor stadsveiligheid oprichten.
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