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WOORD VOORAF 
Dit werk is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de federale politie en 

het Algemeen Rijksarchief. 
Deze selectielijst kon niet tot stand komen zonder de medewerking van mensen die, 

ondanks hun drukke werkschema de Enquête over het archief van de federale politie hebben 
ingevuld, mij hebben ontvangen, mijn talrijke vragen hebben beantwoord, mij hun dienst en 
hun archieven hebben voorgesteld, kortom, mij geholpen hebben bij het inzamelen van de 
informatie die nodig is om deze selectielijst op te stellen. Ze hebben mij vooral de federale 
politie en haar politie- en burgerpersoneel beter leren kennen. Naar hen gaat mijn oprechte 
dank uit. Jammer genoeg kan ik niet alle namen vermelden van de mensen die ik heb ontmoet 
tijdens mijn bezoeken aan de federale politie, maar mijnheer de Commissaris-generaal en de 
heren Directeurs-generaal dank ik voor hun vriendelijke, precieze en efficiënte medewerking. 

Deze belangrijke opdracht, die mij in het kader van mijn stage werd toevertrouwd, 
had ik niet kunnen aanvatten zonder het vertrouwen en de steun van mijnheer Karel Velle, 
Algemeen Rijks archivaris, en van mevrouw Rolande Depoortere, hoofd van de afdeling 
Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie. Ik wil hen hiervoor van harte 
danken. 

Tot slot ben ik mijn collega’s dankbaar voor hun raad, hulp en steun. 
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INLEIDING 
In 2000 publiceerde het Documentatiecentrum van de rijkswacht een Reglement op de 

briefwisseling van de rijkswacht2, waarvan hoofdstuk 8 gewijd is aan de archivering. Dit 
reglement kwam tot stand in samenwerking met het Algemeen Rijksarchief. Het is ingedeeld 
in drie delen: het eerste bevat de definities en algemene archiveringsprincipes, het tweede 
heeft betrekking op de bewaringsmodaliteiten voor de archieven en bevat als bijlage 2 de 
Bewaar- en vernietigingslijst (55 blz.), goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op 18 
februari 2000, het laatste deel geeft de bewaringsmaatregelen van de archieven met als doel 
de beschadiging te voorkomen en te beperken en de te nemen maatregelen in geval van 
effectieve schade. Deze nota werd niet opgeheven bij de oprichting van de federale politie en 
loopt normaal gezien tot 31 december 2010.  

Tijdens contacten tussen het Algemeen Rijksarchief, het Documentatiecentrum en de 
historische dienst van de politie werden verschillende problemen vastgesteld. Het grootste 
probleem is dat de Bewaar en vernietigingslijst de hervorming van 2001 niet weerspiegelt. De 
lijst werd immers opgesteld voor het archief van de rijkswacht en bepaalde archiefreeksen van 
de gerechtelijke politie zijn er niet in opgenomen. Anderzijds is de mentaliteit gewijzigd, is 
het personeel vernieuwd, en is een zelfs niet opgeheven rijkswachtreglement niet bekend en 
het wordt zeker niet toegepast. Een ander belangrijk punt is dat de lijst niet meer beantwoordt 
aan de vorm en de structuur van de huidige archiefdocumenten. De ontwikkeling van de 
digitale archivering doet immers specifieke vragen rijzen en vereist specifieke antwoorden 
voor dit soort documenten. Oude reeksen zijn verdwenen en nieuwe zijn opgestart. Tussen 
2001 en 2005 werden verschillende selectielijsten opgesteld voor de andere niveaus van de 
geïntegreerde politie, zoals de lokale politie (PLP 40)3. Het was dus tijd om een grootschalig 
onderzoek naar het archief van de federale politie uit te voeren en een selectielijst4 van de 
archieven van de centrale directies van de federale politie op te stellen.  

Deze taak werd mij toevertrouwd. Tussen november 2006 en begin juli 2007 heb ik 
de directies en centrale diensten van de federale politie bezocht om vast te stellen welke 
archiefreeksen zij en hun rechtsvoorgangers voortbrengen en om in samenwerking met de 
producerende diensten de bewaartermijnen en de definitieve bestemming vast te leggen, dit 
alles met het oog op de opmaak van de voorliggende selectielijst. 

De selectielijst zal op de intranetsite van de federale politie ter beschikking worden 
gesteld van alle diensten van de federale politie. 

Wanneer de selectielijst van het archief wordt toegepast, zal het mogelijk zijn om 
sneller of binnen een redelijke termijn documenten te vernietigen die geen enkel belang meer 
hebben,  zodoende de massa archieven te reduceren en meer in het algemeen bij te dragen tot 
een verbetering van het archiefbeheer binnen de federale politiediensten. 
 
 
 

                                                      
2 Documentatiecentrum, Reglement op de briefwisseling van de rijkswacht, CDC-68-70, Reg RG 001, 6 maart 
2000. 
3 «9 februari 2006. Ministeriële Omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de lokale politie: 
archiefselectielijst en bewaartermijnen», Belgisch Staatsblad, 7 april 2006. http://www.info-zone.be 
(documentatie, omzendbrieven PLP). 
4 Voor de definitie en het gebruik van deze term zie infra, p. 82. 
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I. INSTITUTIONEEL-HISTORISCH KADER VAN 
DE FEDERALE POLITIE  

A. GESCHIEDENIS VAN DE FEDERALE POLITIE5 

De federale politie is het resultaat van een uitgebreide hervorming van het Belgische 
politieapparaat – hoofdzakelijk6 de gemeentepolitie, de rijkswacht en de gerechtelijke politie 
bij de parketten – die zijn oorsprong vindt in de werkzaamheden van verschillende 
parlementaire onderzoekscommissies die werden opgericht nadat het gerechtelijk apparaat en 
het politieapparaat meermaals in vraag werden gesteld7 en in initiatieven die werden genomen 
om de coördinatie en samenwerking tussen de verschillende diensten te verbeteren. 

1. De eerste hervormingen8 

a. De jaren 1970 en 1980 

Vanaf 1972 is er in alle regeringsverklaringen sprake van een politieprobleem. De 
regeringen kondigen allerlei initiatieven aan op het vlak van taakverdeling, coördinatie en 
samenwerking. Ze richten werkgroepen en commissies op, maar zonder resultaat. 

Op 17 december 1981 verklaart de minister van Binnenlandse Zaken dat het 
politiesysteem, met inbegrip van de gemeentepolitie, de rijkswacht en de inlichtingendiensten, 
grondig moet worden herzien. Er is echter geen sprake van een eenheidspolitie, maar wel van 
een nieuwe taakverdeling en een coördinatie, alsook van de noodzaak concurrentie en 
conflicten tussen de verschillende korpsen te vermijden. Het is blijkbaar moeilijk om alle 
partijen rond de tafel te brengen en er is zeker een gebrek aan voorbereidende studies en 
coherente alternatieven. Parlementsleden doen voorstellen terwijl de regeringen de 
politiediensten blijven reglementeren via koninklijke en ministeriële besluiten.  

Een verslag in opdracht van de regering over de "politiediensten in België", opgesteld 
in 1987 door het privébedrijf Team Consult, getuigt van een voorkeur voor één politiemacht 
en één minister van Veiligheid (eenheid van gezag, van operatie, van opleiding en loopbaan, 
van methoden en van uitrusting). Over dit verslag zijn veel kritische bedenkingen gemaakt. 

In het regeerakkoord van mei 1988 worden onder het motto "een politie voor de 
burger" punten opgenomen die eindelijk van een bijzondere aandacht voor 
politievraagstukken getuigen. Er wordt niet geraak aan  de bestaande drie diensten; het het 
heeft enkel betrekking op maatregelen ter verbetering van hun samenwerking en coördinatie. 

                                                      
5 Voor een gedetailleerde bibiliografie verwijs ik de lezer naar het werk van Veerle SOENS, De politiehervorming 
bij de lokale politie in historische perspectief, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2007, pp. 41-72. 
G.L. BOURDOUX, C. DE VALKENEER, La réforme des services de police. Commentaire de la loi du 7 
décembre 1998, Les dossiers du Journal des tribunaux, nr. 27, Brussel, Larcier, 2001; R. DEPOORTERE, 
Inventaire des archives du Commissariat général de la police judiciaire. Dossiers du service de la Documentation. 
Versement 2000, Rijksarchief Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 2001; L. VAN OUTRIVE, La réforme des 
polices, Courrier hebdomadaire du CRISP, nr. 1580-1581, Brussel, 1997; L. VAN OUTRIVE, Y. CARTUYVELS, 
P. PONSAERS, Les polices en Belgique. Histoire socio-politique du système policier de 1794 à nos jours, Editions 
Vie Ouvrière, Brussel, 1991. 
6 Voor een juridisch en organisatorisch overzicht van de verschillende politiediensten, zie «Justice et polices», 
Dossier du CRISP, nr. 26, Brussel, 1987. 
7 G.L. BOURDOUX, C. DE VALKENEER, La réforme des services de police…, p. 15. 
8 G.L. BOURDOUX, C. DE VALKENEER, La réforme des services de police…, pp. 17-30; L. VAN OUTRIVE, 
La réforme des polices, Courrier hebdomadaire du CRISP, nr. 1580-1581, Brussel, 1997, pp. 19-23. 
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Daarnaast heeft de regering het over kwaliteitsverbetering en verlichting van de 
administratieve taken, over preventie en lokale projecten. Ook de organisatie van een 
parlementaire controle op politie- en inlichtingendiensten is nu een belangrijk aandachtspunt. 

De eerste parlementaire commissie, de «bendecommissie», ziet een ongelijke 
ontwikkeling van de taken van de gerechtelijke of opsporingspolitie, veel 
communicatieproblemen en lacunes in de wetgeving inzake (bijzondere) opsporingsmiddelen 
en gerechtelijk onderzoek en inzake wetenschappelijke politie. Zij komt tot het besluit dat de 
drie politiediensten moeten worden behouden maar beveelt aan om op lange termijn te komen 
tot één politiedienst voor gerechtelijke opdrachten. Ook stelt de commissie het bestuurlijk en 
gerechtelijk arrondissement centraal als beheersniveau voor de drie diensten. Volgens de 
commissie moeten de politiebevoegdheden en -methoden geüniformiseerd worden. 

b. Het «Pinksterplan» 

In de regeringsverklaring van 5 juni 1990, beter bekend als het "Pinksterplan", wordt 
geen algemene politiewet voorzien, maar wordt wel het vijfhoeksoverleg in het vooruitzicht 
gesteld, dat er nadien ook komt vanaf 19 september 1991 via een ministeriële omzendbrief. 
Het initiatief werd opgenomen in de wet op het politieambt van 5 augustus 19929. De regering 
stelt de verwezenlijking van gemeenschappelijke steundiensten voor. Het koninklijk besluit 
van 11 juli 1994 op de Algemene Politiesteundienst (APSD) realiseert het voorstel. De wet 
van 18 juli 1991 beslist tot de oprichting van de «comités P en R», die moeten instaan voor de 
parlementaire controle op de politie- en inlichtingendiensten. Tevens acht de regering de 
uniformisering van de statuten wenselijk, maar tot nu toe zonder resultaat. Ondertussen wordt 
in een reeks ministeriële omzendbrieven geprobeerd de samenwerking tussen de verschillende 
politiediensten te versterken. 

In 1991 zorgen de "Pinksterakkoorden" voor de demilitarisering10 van de rijkswacht. 
Voortaan zal de rijkswacht een algemene politiedienst zijn met bevoegdheid over het 
volledige Rijk voor wat de bestuurlijke en gerechtelijke politie betreft.  

Deze koerswijziging houdt wijzigingen in van het personeelsstatuut, werkprincipes en 
de afstemming van de indeling van de districten op de gerechtelijke arrondissementen.  

Deze voormalige militaire macht, die tot dan onder voogdij van het ministerie van 
Landsverdediging stond (en onder medevoogdij van de ministers van Binnenlandse Zaken en 
Justitie) werd omgevormd tot een echte algemene politiedienst onder voogdij van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken (en onder medevoogdij van het ministerie van Justitie). 
Een van de redenen voor deze demilitarisering van de rijkswacht moet worden gezocht in de 
moeilijke periode die België in de jaren 1980 heeft doorgemaakt (Bende van Nijvel, 
aanslagen van de CCC, Heizeldrama, enz.).  

Het "Pinksterplan" bevatte ook bepalingen met betrekking tot de gerechtelijke politie. 
Het plan wil het gezag van de minister van Justitie en de bevoegdheden van de commissaris-
generaal over dit centraal geleide politiekorps uitbreiden en wijst op de noodzaak om 
personeel met een hogere scholingsgraad aan te werven en te bevorderen en om de opleiding 
aanzienlijk te verbeteren. Op 2 september 1991 start de publicatie van de koninklijke 

                                                      
9 Belgisch Staatsblad, 22 december 1992. De wet werd gewijzigd door de wet van 2 april 2001, Belgisch 
Staatsblad, 14 april 2001; en door de wet van 28 december 2006, Belgisch Staatsblad, 22 januari 2007. G.L. 
BOURDOUX, A. LINERS, E. DE RAEDT, M. DE MESMARKER, H. BERKMOES, La loi sur la fonction de 
police. Manuel de la fonction de police, Politeia, Brussel, 2005.  
10 Wet van 18 juli 1991. 
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besluiten ter uitvoering van dit regeringsplan. Er komen dan nieuwe secties voor de 
bestrijding van financiële misdrijven. In datzelfde Pinksterplan wordt andermaal gesteld dat 
de gerechtelijke politie bij de parketten blijft bestaan.  

c. De wet op het politieambt 

De wet van 5 augustus 199211 op het politieambt speelt een belangrijke rol voor alle 
politiediensten, voor de uitbouw van een meer transparante, democratische en efficiënte 
politiestructuur.  

De wet, die in werking trad op 1 januari 1993, is een essentiële stap om het 
politielandschap te hertekenen en nieuw leven in te blazen. Ze herdefinieert de bevoegdheden 
van elke politiedienst en de relaties met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden12. In 1992 
diende de wet als vergaarbak voor belangrijke ideeën op het vlak van de politie; ze heeft 
bovendien als katalysator gewerkt ten opzichte van een reeks maatregelen, die allemaal 
hetzelfde doel nastreven: een kwalitatieve dienstverlening ten opzichte van de bevolking. De 
principes die deze wet bevat, dienen als richtlijnen voor elk politieoptreden. 

d. Het «Pinksterplan II» 

De regering Dehaene I gaat in 1992 met haar "Pinksterplan II" op dezelfde lijn verder.  
Onder de volgende regering gaat het niet anders wanneer we de nota "naar een 

vernieuwde samenwerking van de politiediensten" lezen. Maar het is niet duidelijk hoe het 
federale beleid de samenwerking tussen de politiediensten opvat.  

De onduidelijkheid van het beleid inzake complementariteit of identiteit tussen de 
gemeentepolitie en de rijkswacht, tussen de gerechtelijke politie en de rijkswacht was een 
bron van verwarring. Talrijke federale richtlijnen blijken in de praktijk onmogelijk of moeilijk 
toepasbaar omdat enkel de uitwisselbaarheid lijkt te werken, dat wil zeggen dat de diensten in 
principe allemaal in staat zijn om hetzelfde werk te verrichten.  

De omzendbrief die de verdeling van het gerechtelijke werk tussen de politiediensten 
regelde - de nieuwe versie van de in juli 1996 verspreide "consensusnota" - werd gepubliceerd 
zonder te wachten op het door de minister van Justitie beloofde parlementair debat . De 
kritiek luidt dat een verdeling van het werk niet mag worden opgelegd van hogerhand en dat 
de magistraat uiteindelijk steeds zal beslissen. Uit studies blijkt dat het gebrek aan 
toekomstperspectieven leidt tot een groeiende concurrentie tussen de verschillende diensten 
en dat vele maatregelen die tot doel hebben de onderlinge samenwerking te organiseren, hoe 
goedbedoeld ze ook zijn, contraproductief kunnen werken. Diezelfde studies tonen het belang 
aan van de taken van de lokale administratieve instanties en de magistratuur: zij moeten 
zorgen voor de gewenste samenwerking. Het valt echter af te wachten of de magistratuur het 
personeel en de middelen zal krijgen die nodig zijn om deze opdracht ten aanzien van de 
politiediensten tot een goed eind te brengen. 

Vier koninklijke besluiten van 19 augustus 1997 bepalen de voorwaarden op basis 
waarvan de minister van Binnenlandse Zaken gemachtigd is om de rijkswacht tijdelijk of 
uitzonderlijk prestaties van openbaar nut te laten uitvoeren. 

                                                      
11 Belgisch Staatsblad, 22 december 1992. 
12 VAN OUTRIVE L., La réforme des polices, Courrier hebdomadaire du CRISP, nr. 1580-1581, Brussel, 1997, 
p. 9. 
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e. De zaak Dutroux-Nihoul en consorten 

Het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie over de manier waarop het 
politie- en gerechtelijke ondrezoek in de zaak Dutroux-Nihoul en consorten werd gevoerd, dat 
op 14 april 1997 werd goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, bevat 
informatie over wat de «disfuncties» van de politiediensten wordt genoemd en kiest voor een 
hervorming van het politiesysteem in een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus13. 

f. Het "Octopusakkoord" 

Na de onderhandelingen die werden gehouden om het Belgische politielandschap te 
hertekenen, het zogenaamde «Octopusoverleg», ondertekenden de vier meerderheidspartijen 
(CVP, PS, PSC, SP) en de vier oppositiepartijen (FDF, PRL, VLD, VU) op 23 mei 1998 het 
"Octopusakkoord", dat de hervorming van de politiediensten uittekende.  

Dit akkoord vertaalde zich in de wet van 7 december 199814 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Alle bepalingen van die wet 
werden van kracht tussen 1999 en 1 januari 2002.  

Er stond veel op het spel want de grootste hervorming van de politiediensten in onze 
geschiedenis moest worden doorgevoerd. 

De wettelijke basis van het politiewerk wordt nog steeds omschreven in de wet van 5 
augustus 1992 op het politieambt. 

De voormalige politiediensten, namelijk de rijkswacht, de gemeentepolitie en de 
gerechtelijke politie bij de parketten, werden vervangen door een nieuwe politieorganisatie 
opgebouwd rond twee politieniveaus: het federale en het lokale niveau. (196 lokale 
politiezones). De twee niveaus werken autonoom maar geïntegreerd, d.w.z. complementair, 
en vallen onder afzonderlijke overheden. Het streefdoel is een politie die dichter bij de 
burgers en hun verwachtingen staat.  

Die nieuwe politie stemt haar acties, prioriteiten en de middelen die ze hiervoor 
aanwendt af op veiligheidsplannen15 die richtlijnen voor de politieopdrachten bevatten en 
prioriteiten vastleggen. De integratie van de twee politieniveaus vertaalt zich ook in de 
verwerking en het beheer van politieinformatie opgeslagen in een algemene nationale 
gegevensbank die door iedereen wordt aangevuld en die iedereen afhankelijk van de 
behoeften kan raadplegen. Tot slot hebben alle personeelsleden van de twee politieniveaus 
hetzelfde statuut, dezelfde graden en kunnen ze van het ene politieniveau naar het andere 
overgaan, zoals van één lokaal politiekorps naar een ander, in het kader van de mobiliteit. 

                                                      
13 L. VAN OUTRIVE, op.cit., p. 3. 
14 Belgisch Staatsblad, 5 januari 1999, pp. 132-178. 
15 Het federaal veiligheids- en detentieplan, het nationaal veiligheidsplan en het zonaal veiligheidsplan. Découvrez 
la nouvelle police, Politeia, Brussel, mei 2003, p. 5. 
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2. De federale politie 

a. De hervorming van 200116 

Inleiding 

De wet op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, wil een radicale 
ommekeer teweegbrengen van de organisatie van de politiediensten.  

In de praktijk is de federale politie het resultaat van de ontbinding van de rijkswacht 
en van de gerechtelijke politie bij de parketten en is het samengesteld uit de brigades van 
gerechtelijke politie bij de parketten, de bewakings- en opsporingsbrigades van de rijkswacht, 
de leden van de rijkswachtbrigades die werden ingezet voor gespecialiseerde of supralokale 
opdrachten van gerechtelijke politie, de leden van de algemene reserve van de rijkswacht, de 
leden uit verschillende eenheden en diensten belast met de politie van de verbindingswegen, 
de leden van de speciale interventie-eenheden, het personeel van de scholen en de 
opleidingscentra. 

Dit deel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, werd opgericht 
op 1 januari 2001. 

Het werd opgericht in uitvoering van de wet van 7 december 199817 tot organisatie 
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en vormt het federale 
niveau ervan.  

De overheden 

De federale politie staat onder het gezag van de minister van Binnenlandse Zaken 
voor het uitvoeren van haar opdrachten van bestuurlijke politie en onder het gezag van de 
minister van Justitie voor het uitvoeren van haar opdrachten van gerechtelijke politie. 

Ze staat onder leiding van de commissaris-generaal18. 

De structuur 

In navolging van de rijkswacht is de federale politie georganiseerd19 rond 
gecentraliseerde en gedeconcentreerde componenten.  

Ze bestaat zowel uit operationele diensten (wegpolitie, scheepvaartpolitie, 
gerechtelijke politie, enz.) als uit administratieve diensten (personeelsbeheer, beheer van de 
materiële middelen, enz.). 

Bij de hervorming van 2001 werden vijf directies opgericht: de algemene directies 
bestuurlijke politie, gerechtelijke politie, operationele ondersteuning, personeel en, tot slot, 

                                                      
16 «Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus», 
Belgisch Staatsblad, 5 januari 1999, Titel III (artikel 92 tot 115), Titel IV (artikel 116 tot 142); BOURDOUX 
G.L. , DE VALKENEER C., La réforme des services de police. Op.cit, pp. 32-48, 75-184; VAN OUTRIVE L., La 
réforme des polices, Courrier hebdomadaire du CRISP, nr. 1580-1581, Brussel, 1997. 
17 «Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus», 
Belgisch Staatsblad, 5 januari 1999, p. 158 en volgende. Ze werd gewijzigd door de wet van 1 december 2006, 
Belgisch Staatsblad, 4 december 2006, 22 januari 2007 en 9 februari 2007; en door de wet van 28 december 2006, 
Belgisch Staatsblad, 22 januari 2007. 
18 Zie het volgende hoofdstuk «Bevoegdheden en activiteiten», pp. 35-36 voor diens bevoegdheden. 
19 Zie hoofdstuk «Organisatie en werking», pp. 47-49. 
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materiële middelen20. Elke algemene directie is belast met een bepaald aantal opdrachten en 
met de uitvoering van een bepaald aantal taken21. 

De opdrachten 

De opdrachten van de politiediensten zijn bepaald door de wet, in het bijzonder door 
de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 

Volgens de wet van 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, 
is federale politie22 over het hele grondgebied belast met de gespecialiseerde politiezorg en 
met supralokale opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, alsook met steun- en 
bijstandsopdrachten aan de lokale politiekorpsen, en dat met inachtneming van de principes 
van subsidiariteit en specialiteit. Ze staat eveneens in voor haar eigen beheer (personeel, 
begroting, administratie, logistiek, infrastructuur, uitrusting) en informatiebeheer.  

Door te verwijzen naar de principes van specialiteit en subsidiariteit wil de wetgever 
enerzijds aan de federale politie een recht van voorrang geven wanneer zij gespecialiseerde 
politieopdrachten uitvoert, en anderzijds laatstgenoemde enkel laten optreden in afwezigheid 
van voldoende middelen op lokaal niveau wanneer het om opdrachten van basispolitiezorg 
gaat. 

De federale politie draagt, samen met de lokale politie, bij tot de verhoging van de 
veiligheid en tot het behoud en de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat, door de 
politiezorg integraal en geïntegreerd te verzekeren en een minimale gelijkwaardige 
dienstverlening over het gehele grondgebied te waarborgen23. 

Het personeel 

Om de onafhankelijkheid van de lokale en federale politie te handhaven en toch een 
geïntegreerde structuur te verwezenlijken, werden verschillende afstemmings- en 
integratiemechanismen ontwikkeld. De twee niveaus hebben een operationeel en 
administratief kader dat op dezelfde manier is gestructureerd. Het eenheidsstatuut garandeert 
onder andere een mobiliteit tussen de twee niveaus. De opleiding wordt geharmoniseerd en 
het tuchtstatuut is voor alle personeelsleden gelijk. De nieuwe wet voorziet ook in de 
harmonisatie van het geldelijke statuut, het pensioen, het syndicale statuut, de aanwervings- 
en bevorderingsvoorwaarden, het principe van het mandaat voor de politiechefs met een 
tussentijdse geharmoniseerde evaluatie en de politieke neutraliteit. De tuchtstatuten, -regels en 
-procedures zijn ook identiek voor de federale en lokale politie. Er is een onafhankelijke 
onderzoeksraad en er zijn beroepsorganen. Het principe van gelijkheid van kansen geldt ook 
voor de twee politiekorpsen. 

De federale en lokale politiediensten zijn georganiseerd rond twee kaders: een 
operationeel kader en een administratief en logistiek kader. Laatstgenoemd kader levert aan 
het eerste kader de noodzakelijke eerstelijnssteun opdat het zich aan zijn politieopdrachten 

                                                      
20 Zie infra «Organigrammen van de federale politie. 2001-2007», pp. 53-70. 
21 Zie infra «Bevoegdheden en activiteiten», pp. 34-39. 
22 Haar opdrachten worden omschreven in de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 en in een reeks 
bijzondere wetten (BOURDOUX G.L., op.cit., pp. 175-179). In de overgangsbepalingen van de wet op de 
geïntegreerde politie wordt uitdrukkelijk voorzien dat de opdrachten die aan de rijkswacht, de gerechtelijke politie 
bij de parketten en aan hun personeelsleden toegewezen waren, eveneens worden toegewezen aan de federale 
politie.  
23 Activiteitenverslag 2003 van de federale politie, Brussel, [2004], p. 3. 
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kan wijden. Het operationele kader bestaat uit politieambtenaren die zijn onderverdeeld in een 
basiskader, een middenkader en een officierenkader.  

Naast de gemeenschappelijke bepalingen voor het lokale en federale politiepersoneel, 
introduceert de wet voor laatstgenoemd personeel ook de praktijk van het tijdelijke mandaat 
voor het directiepersoneel. Zo zijn de Commissaris-generaal, de directeurs-generaal, de 
bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur aangesteld voor een termijn van 
vijf jaar, die één keer kan worden verlengd. 

b. De hervorming van 200724 

Inleiding 

Op 1 maart 2007 onderging de oorspronkelijke structuur van de federale politie een 
aantal belangrijke veranderingen. De wettelijke grondslag voor deze reorganisatie zijn de 
wijzigingen aan de wet van 7 december 1998 en de inwerkingtreding van het koninklijk 
besluit van 14 november 200625 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de 
federale politie. 

Het doel van deze reorganisatie is de federale politie de mogelijkheid te bieden om 
haar wettelijke opdrachten beter te vervullen, d.w.z. de gespecialiseerde en supralokale 
opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie enerzijds en de ondersteunende 
opdrachten voor de lokale politie en de overheden anderzijds. 

De federale politie blijft haar opdrachten over het hele Belgische grondgebied 
uitoefenen. 

De nieuwe structuur26 

Vanaf 1 maart 2007 bestaat de federale politie uit het Commissariaat-generaal, 
waaronder drie algemene directies vallen: de Algemene directie bestuurlijke politie (DGA), 
de Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ) en de Algemene directie van de 
ondersteuning en het beheer (DGS). 

De Algemene directies personeel en materiële middelen worden samengevoegd tot 
één enkele algemene directie, DGS, de Algemene directie operationele ondersteuning 
verdwijnt. 

Het organigram 

De Commissaris-generaal voert specifieke opdrachten uit, geeft leiding en coördineert de 
drie algemene directies. Hij beschikt ook over eigen directies en diensten, namelijk: 

- de Directie van de politionele operationele informatie (CGO), die onder meer de 
algemene nationale gegevensbank onder haar bevoegdheden heeft; 

- de Directie van de relaties met de lokale politie (CGL); 

                                                      
24 « 20 april 2007. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 september 2001 betreffende 
het overdragen van sommige bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van 
de federale politie», Belgisch Staatsblad, 4 mei 2007, pp. 23760; «Politiehervorming. Nieuwe structuur federale 
politie vanaf 1 maart 2007», in Infonieuws, nr. 1755, 28 februari 2007.  
25 Belgisch Staatsblad, 23 november 2006. 
26 «Hervorming. Het nieuwe organigram van de federale politie», in Infonieuws, nr. 1759, 19 maart 2007. 
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- de Directie van de speciale eenheden die tot 28 februari 2007 deel uitmaakte van de 
afgeschafte Algemene directie van operationele ondersteuning; 

- de gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties (CSD)27, die tot 28 februari 2007 
deel uitmaakten van DGA. 

- een secretariaat. 
De rol van de CG als integrator wordt versterkt. Dit moet bijdragen tot een meer 

efficiënte geïntegreerde werking van de beide politieniveaus, alsook van de algemene 
directies en gedeconcentreerde directies van de federale politie. Dat verklaart waarom de 
CSD’s voortaan rechtstreeks afhangen van de CG. 

De nieuwe structuur behoudt de twee operationele algemene directies: de ene is belast 
met de bestuurlijke politie (DGA) en de andere met de gerechtelijke politie (DGJ). De 
diensten van de gewezen Algemene directie operationele ondersteuning (DGS) zijn, volgens 
hun opdracht, verdeeld over de drie nieuwe algemene directies en de Directie van de 
operationele politionele informatie, die afhangt van het CG. 

Een derde algemene directie, de zogenaamde directie ‘van de ondersteuning en het 
beheer’, is belast met de globale ondersteuning, zowel bij de federale politie als bij de lokale 
overheden en politiekorpsen. Deze laatste integreert in grote lijnen de vroegere Algemene 
directie personeel (DGP) en materiële middelen (DGM) evenals de Directie van de telematica 
- uitgezonderd de communicatie- en informatiecentra (CIC) - en het Documentatiecentrum. 

De overheden28 

De commissaris-generaal, de heer Fernand Koekelberg, staat aan het hoofd van de 
organisatie.  

De drie algemene directies (DG) blijven onder leiding van een directeur-generaal 
(DG), namelijk de heer Paul Van Thielen voor de Algemene directie gerechtelijke politie, de 
heer Olivier Libois bij de Algemene directie bestuurlijke politie en de heer Jean-Marie Van 
Branteghem bij de Algemene directie van de ondersteuning en het beheer. 

De opdrachten29 

De Algemene directie bestuurlijke politie (DGA) staat onder andere in voor de 
opdrachten inzake organisatie van de federale interventiereserve, controle aan de grenzen, de 
wegpolitie, de spoorwegpolitie, de scheepvaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de 
politieopdrachten in de luchthavens, alsook de gespecialiseerde luchtsteun en hondensteun. 

De Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ) staat in voor onder andere de 
programmawerking, de operationele criminele analyse, het beheer van de bijzondere 
opsporingstechnieken en het informantenbeheer alsook de gespecialiseerde opdrachten aan 
gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten inzake zware en georganiseerde 
criminaliteit. Deze hervorming van de federale politie wijzigt de opdrachten van DGJ dus in 
geen enkel opzicht. 

                                                      
27 Of «Dirco’s». 
28 «Directeur-generaal van de algemene directie bestuurlijke politie van de federale politie – Aanstelling», Belgisch 
Staatsblad, 7 mei 2007, p. 24318; «Directeur-generaal van de algemene directie van de ondersteuning en het 
beheer van de federale politie – Aanstelling», Belgisch Staatsblad, 7 mei 2007, pp. 24318.  
29 Zie ook hoofdstuk «Bevoegdheden en activiteiten», pp. 39-46. 
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De Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) is onder meer 
belast met de aanwerving, de selectie, de opleiding, de interne relaties, het beheer van het 
personeel, de opmaak en de uitvoering van de begroting, de voorbereiding en de toepassing 
van de statuten in overleg met de Vaste Commissie van de Lokale Politie, het beheer van de 
telematica, de overheidsopdrachten, de uitrusting en infrastructuur, alsmede de logistieke 
steun. 

Het personeel 

Voor de overgrote meerderheid van de personeelsleden, ongeveer 15 000 leden, 
verandert de functie niet. 
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B. BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN VAN DE FEDERALE 
POLITIE 

1. De federale politie30 

De federale politie draagt, samen met de lokale politie, bij tot de verhoging van de 
veiligheid en tot het behoud en de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat door de 
politiezorg integraal en geïntegreerd te verzekeren en een minimale gelijkwaardige 
dienstverlening over het gehele grondgebied te waarborgen. 

Overeenkomstig de wet van 7 december 199831 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, voert de federale politie gespecialiseerde en 
supralokale opdrachten uit van bestuurlijke en gerechtelijke politie, evenals ondersteunende 
opdrachten voor de lokale politie en de politieoverheden. 

De gespecialiseerde supralokale opdrachten van bestuurlijke politie bestaan uit 
ordehandhaving, meer bepaald het doen naleven van wetten en reglementen, preventief 
optreden, de bescherming van personen en goederen en bijstand verlenen aan personen in 
nood. 

De gespecialiseerde gerechtelijke politie richt zich in de eerste plaats op die misdaden 
en wanbedrijven die wegens hun omvang, hun georganiseerde karakter of hun gevolgen, de 
grenzen van een arrondissement of het land overstijgen of die, door hun ingewikkelde aard, 
gespecialiseerde opsporingen en onderzoeken vereisen. 

De ondersteunende opdrachten kunnen van operationele aard zijn, zoals het 
versterken van een lokale politie door personeel te leveren van de algemene reserve bij een 
risicowedstrijd of het inzetten van een observatieteam van de speciale eenheden, of van niet-
operationele aard, zoals het organiseren van een callcenter als algemeen contactpunt voor de 
human resources en van stress- of motivatie-enquêtes. Heel vaak dragen de ondersteunende 
opdrachten bij tot de geïntegreerde werking. Voorbeelden hiervan zijn, op operationeel vlak, 
de ontwikkeling van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) en, op niet-operationeel 
vlak, de uniforme rekrutering en selectie en de opleiding van het politiepersoneel. 

Heeft de steun aan de lokale politie een niet-gespecialiseerd karakter, dan wordt deze 
subsidiair vervuld. 

De federale politie hanteert bij de uitvoering van haar opdrachten het specialiteits- en 
subsidiariteitsbeginstel. Dit houdt in dat alle opdrachten die geen tussenkomst vereisen van 
een gespecialiseerde politiedienst, worden toevertrouwd aan de lokale politiekorpsen. 
Daarentegen zal het federale niveau in de mate dat het gespecialiseerde opdrachten zijn, die 
opdrachten bij voorrang op de lokale politie vervullen. 

De opdrachten van de federale politie krijgen concreet gestalte met een nationaal 
veiligheidsplan32 dat geldt voor een duur van vier jaar. Het nationaal veiligheidsplan (NVP) is 
de leidraad voor de politionele werking. In het NVP staan de strategische doelstellingen van 
de federale politie waaruit de actieplannen voortvloeien. Dit is uiteindelijk de concrete 
invulling van de opdracht van de federale politie, zoals trouwens wettelijk voorzien is in de 
wet van 7 december 199833 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst. De strategische 

                                                      
30 Onthaalbrochure van de federale politie, pp. 17-18. 
31 Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999, pp. 132-178 
32 Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007. Goedgekeurd door de Ministerraad op 30 maart 2004, [2004]. 
33 Belgisch Staatsblad, 5 januari 1999, titel III, hoofdstuk 1, art. 92. 
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doelstellingen worden om de vier jaar herzien, terwijl dat voor de operationele doelstellingen 
jaarlijks het geval is. Via het NVP en de actieplannen worden de lijnen uitgetekend van de 
verschillende opdrachten van de federale politie – haar waarden indachtig – die op een 
efficiënte manier moeten bijdragen tot een veilige samenleving. De strijd tegen belangrijke 
fenomenen zoals georganiseerde of internationale criminaliteit, moet uitgaan van het concept 
van de informatiegestuurde politiezorg (Intelligence led policing)34. Dit concept houdt in dat 
de informatie (bv. beeldvorming over fenomenen of groeperingen, dreiginsanalyses), die het 
resultaat is van een goed werkende informatiecyclus, de operaties van bestuurlijke en 
gerechtelijke politie aanstuurt. Het NVP wordt voorbereid en uitgevoerd door de federale 
politie en goedgekeurd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. 

De opdracht van de politie houdt niet op aan de nationale grenzen. Samenwerking 
met andere landen is noodzakelijk, zowel voor de bestrijding van de internationale 
(georganiseerde) criminaliteit, als bijvoorbeeld voor grensoverschrijdende handhaving van de 
openbare orde (voetbaltoernooien en internationale manifestaties). 

Deze internationale samenwerking neemt verschillende vormen aan, in het kader van 
de Europese Unie of met internationale organisaties zoals Europol en Interpol. Ze is 
noodzakelijk om veiligheid en rechtvaardigheid te kunnen garanderen, zoals in het Verdrag 
van Amsterdam is bepaald. De samenwerking op basis van de Overeenkomst van Schengen 
heeft bijvoorbeeld betrekking op grensoverschrijdende achtervolgingen en observaties. De 
samenwerking met de buurlanden wordt ook steeds belangrijker: bilaterale overeenkomsten 
worden afgesloten, gemeenschappelijke politiecommissariaten worden opgericht aan de 
grenzen, enz.35 

2. De directies: 2001-200736 

a. Het commissariaat-generaal  

Het commissariaat-generaal (CG) heeft als opdracht het nationaal veiligheidsplan 
voor te bereiden en de uitvoering ervan door de federale politie te evalueren. Daarnaast staat 
het onder meer in voor de ondersteuning van de zonale veiligheidsplannen, het ontwikkelen 
en beheren van de internationale politiesamenwerking, het inzamelen van niet-operationele 
documentatie, het uitvoeren van strategische analyses, en het verzorgen van perscontacten en 
public relations. 

De commissaris-generaal waakt over de doelmatige en doeltreffende werking van de 
federale politie en de toepassing van de beginselen van specialiteit en subsidiariteit. Hij streeft 
naar een optimale geïntegreerde werking van de twee politiecomponenten, in het bijzonder 
door te waken de uitvoering van de steunopdrachten door zijn eigen directies en diensten en 
door de algemene directies. Daartoe pleegt hij regelmatig overleg met de vertegenwoordigers 
van de lokale politie. 
                                                      
34 Activiteitenverslag 2003 van de federale politie, 2004, pp. 38-39. 
35 Découvrez la nouvelle police, Éditions Politeia s.a., Brussel, mei 2003, p. 11. 
36 «Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus», 
Belgisch Staatsblad, 5 januari 1999, titel III, hoofdstuk III, Art. 100bis-105; «Richtlijn van de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie met betrekking tot de organisatie van de federale politie – vaststelling van de 
directies en uitvoerende diensten binnen de diensten van de commissaris-generaal en de algemene directies van de 
federale politie», Belgisch Staatsblad, 9 december 2000, pp. 41393-41396; «Koninklijk besluit van 3 september 
2000 met betrekking tot de commissaris-generaal en de algemene directies van de federale politie», Belgisch 
Staatsblad, 23 september 2000, pp. 32514-ss; BOURDOUX G.L. , DE VALKENEER C., La réforme des services 
de police…, pp. 82-87. 
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De Directie van de geïntegreerde werking van de politie behandelt met name de 
voorbereiding en evaluatie van de uitvoering door de federale politie van het nationaal 
veiligheidsplan; verzamelt en analyseert de morfologie inzake politie; ondersteunt het 
politiebeleid; houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling; en verzamelt niet-operationele 
gegevens. 

De Directie van de relaties met de lokale politie bereidt de organisatie- en 
werkingsnormen inzake politie voor; behandelt de zonale veiligheidsplannen en overleg. 

De Directie van de coördinatie en de werking van de federale politie is belast met 
de coördinatie van de diensten van de federale politie, de leiding en coördinatie van de 
begroting en de audit en beheerscontrole. 

De Directie van het beleid inzake internationale politiesamenwerking behandelt 
met name materies zoals het ontwikkelen en beheren van de internationale 
politiesamenwerking. 

De cel public relations houdt zich met de communicatie bezig. Naar aanleiding van 
een interne audit werd deze cel op 22 juli 2004 opgesplitst in twee diensten: «public relations 
en protocol» enerzijds en «pers» anderzijds. 

b. De Algemene directie bestuurlijke politie  

De algemene directie bestuurlijke politie is belast met gespecialiseerde en supralokale 
opdrachten van bestuurlijke politie en, in dat kader, met steunopdrachten aan de lokale 
overheden en politiediensten. De directeur-generaal bestuurlijke politie draagt bij tot een 
optimale geïntegreerde werking, door te waken over de uitvoering van de steunopdrachten 
door zijn eigen directies en diensten.  

De Directie van het beleid, het beheer en de ontwikkeling behandelt materies zoals 
de conceptuele ontwikkeling van interventiemethoden en technieken inzake bestuurlijke 
politie. 

De Directie van de bestuurlijke operaties en de informatiehuishouding is belast 
met de leiding en coördinatie van de opdrachten van bestuurlijke politie van de centrale 
diensten van de federale politie, de inzameling en het gebruik van bestuurlijke informatie 
evenals het mededelen ervan aan de betrokken overheden en politiediensten; het opvolgen van 
ernstige of georganiseerde bedreigingen van de openbare orde; de coördinatie, controle en 
ondersteuning van de coördinatie- en steundiensten; en de deelname aan het nationaal 
invalspunt. 

De Directie van de politie van de verkeerswegen is met name verantwoordelijk 
voor de verkeerspolitie, de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en luchthavenpolitie, de 
spoorwegpolitie, immigratie en grenscontrole. 

De Directie van de beschermings- en internationale opdrachten staat in voor de 
bescherming van de koninklijke familie en van de koninklijke paleizen; de politieopdrachten 
bij de SHAPE; de militaire politie; en coördineert eveneens de opdrachten ingeval de federale 
politie in de door of krachtens de wet voorziene gevallen internationale humanitaire 
politieopdrachten uitvoert. 

De Directie van de Algemene reserve staat in voor de federale interventiereserve. 
De bestuurlijke directeur-coördinator leidt en organiseert de gedeconcentreerde 

coördinatie- en steundirectie en waakt er met name over alle maatregelen te nemen ter 
voorbereiding van het beheer, op bovenlokaal niveau, van evenementen of van 
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crisisgebeurtenissen, van calamiteiten, catastrofes of rampen. Hij onderhoudt geregelde 
dienstbetrekkingen met de arrondissementscommissaris en de gouverneur. Hij wordt belast 
met: het beantwoorden van de aanvragen tot technische, administratieve en operationele 
ondersteuning van de lokale politie, met uitzondering van de ondersteuning inzake 
gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie bedoeld bij artikel 102 van de wet van 7 
december 1998; de coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, 
van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van 
bestuurlijke politie; de coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden, van de 
ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten die zowel een 
component van bestuurlijke politie als van gerechtelijke politie bevatten; de leiding van de 
gedeconcentreerde federale diensten van bestuurlijke politie; het deelnemen aan de zonale 
veiligheidsraad en het verlenen van bijstand aan de lokale bestuurlijke of gerechtelijke 
overheden die daarom verzoeken; verslag uitbrengen bij de commissaris-generaal over de 
uitvoering van de federale opdrachten door de lokale polities; de coördinatie en de leiding van 
de politieoperaties overeenkomstig de artikelen 7/1 tot 7/3 van de wet van 5 augustus 1992 op 
het politieambt, met uitzondering van de gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke 
politie, bedoeld bij artikel 102 van de wet van 7 december 1998. 

c. De Algemene directie gerechtelijke politie37 

Rekening houdende met de prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan, behelzen de 
doelstellingen van de gerechtelijke politie de controle over de omvang en de impact van de 
georganiseerde criminaliteit en de criminaliteit die de maatschappij destabiliseert. De 
bestrijding van de supralokale criminaliteit en de criminaliteit die door haar ingewikkelde 
karakter gespecialiseerde opsporingen en onderzoeken vereist, behoort ook tot de 
bevoegdheden van de Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ). 

DGJ coördineert op het centrale niveau de aanpak van criminaliteitsfenomenen zoals 
mensenhandel en drugs in het kader van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen, of 
de gewapende diefstallen, het milieu, de hormonen, enz. in het kader van de bestrijding van 
de criminaliteit tegen goederen. De centrale directies voeren in principe geen opsporings- en 
gerechtelijke onderzoeken uit, met uitzondering van de Directie van de bestrijding van de 
economische en financiële criminaliteit. 

Bovendien herbergt deze algemene directie enkele directies die gespecialiseerde steun 
en expertise bieden, bijvoorbeeld het nationale informantenbeheer, de telefoontap en de 
wetenschappelijke en technische politie.  

DGJ beschikt in elk arrondissement over een gerechtelijke dienst van het 
arrondissement (GDA)38, 27 in totaal, onder leiding van een gerechtelijk directeur (DirJud). 
De gespecialiseerde onderzoekers van de GDA’s voeren opsporings- en gerechtelijke 
onderzoeken uit in opdracht van de magistraten. Onder elke DirJud ressorteert ook één of 
meerdere lokale verbindingsambtenaren. Deze verbindingsofficieren dragen zo nodig bij tot 
de coördinatie van de opdrachten van gerechtelijke politie tussen de lokale politie en de 
gedeconcentreerde gerechtelijke dienst van de federale politie. 

                                                      
37 De Algemene directie gerechtelijke politie. Overzicht, Algemene directie gerechtelijke politie, Brussel, 2004 
(2e editie). 
38 «gedeconcentreerde gerechtelijke directies» sinds de «Wet tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de 
geintegreerde politie van 20 juni 2006», Belgisch Staatsblad, 26 juli 2006, p. 36561 (artikel 3). 
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De Directie van het beleid, het beheer en de ontwikkeling stippelt  de strategie van 
de algemene directie uit: beheer van strategische analyses, ontwikkeling van standaarden, enz. 

De Directie van de gerechtelijke operaties en de informatiehuishouding staat in 
voor de leiding en de operationele coördinatie van de centrale diensten van de federale politie, 
met inbegrip van de getuigenbescherming en van het beheer van de bijzondere 
opsporingstechnieken en het informantenbeheer; de operationele coördinatie, de controle en 
ondersteuning van de gedeconcentreerde gerechtelijke diensten; de contacten in het 
internationale milieu; en deelname aan het nationaal invalspunt.  

De Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen is belast met de 
strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit tegen personen; terrorisme en onwettige 
activiteiten van sekten; drugs.  

De Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen goederen is met name 
belast met de strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit tegen eigendommen, 
leefmilieu en de strijd tegen de hormonenzwendel.  

De Directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit 
behandelt corruptie, economische en financiële criminaliteit en immateriële criminaliteit.  

De Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit heeft een 
dadergerichte focus.  

De Directie van de technische en wetenschappelijke politie behandelt de materies 
van technische en wetenschappelijke politie, onverminderd de bevoegdheden van het 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). De directie staat in voor het 
beleid inzake forensische materies die de materiële aanwijzingen in de onderzoeken gevoerd 
door de recherchediensten van de lokale en federale politie behandelen.. Ze verleent ook 
steun, onder andere in de vorm van expertise, aan de laboratoria van technische en 
wetenschappelijke politie (TWP), aan de magistraten en politieagenten.  

De Directie van de gerechtelijke politie in militair milieu voert gespecialiseerde 
onderzoeken uit bij de krijgsmacht. 

d. De Algemene directie operationele ondersteuning  

De Algemene directie operationele ondersteuning (DGS) bood zowel de federale 
politie als de lokale politiezones operationele steun aan.  

In dit kader zorgde DGS voor de hondensteun en de luchtsteun, en beheerde zij de 
algemene nationale gegevensbank39 en de operationele documentatie (zoals het centraal 
wapenregister).  

DGS nam ook het beheer en de ontwikkeling van de telematica40 (informatica en 
telecommunicatie) van de politiediensten op zich. 

Daarenboven vervulde zij een essentiële rol voor wat de operationele aspecten van 
de internationale politiesamenwerking betreft. Zij stond bijvoorbeeld in voor de 
verspreiding van de internationale seiningen en onderhield rechtstreekse contacten met de 

                                                      
39 Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikel 44/4. 
40 Onder meer het beheer van de structuur en de technische middelen van de algemene nationale gegevensbank, het 
technische aspect van het nationale gedeelte van de internationale politiële informatiesystemen, het beheer van het 
nationale datanetwerk, de voorbereiding van de technische standaarden en van de regels inzake technisch beheer 
van de lokale en federale telematica. BOURDOUX G.L., DE VALKENEER C., La réforme des services de 
police…, p. 85. 
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buitenlandse en internationale politionele instellingen (Europol, Interpol). Voor deze materie 
werd DGS bijgestaan door een netwerk van Belgische verbindingsofficieren in het buitenland. 

DGS was ten slotte vooral bekend door de interventies van de speciale eenheden, 
waaronder ook de dienst slachtofferidentificatie of Disaster Victims Identification (DVI).  

Hoewel de afkorting nog bestaat, kreeg de nieuwe DGS (Algemene directie van de 
ondersteuning en het beheer) op 1 maart 200741 nieuwe bevoegdheden en werd haar 
organigram volledig gewijzigd. 

e. De Algemene directie personeel  

De Algemene directie personeel (DGP) zorgde ervoor dat zowel de federale politie 
als de 196 lokale politiezones te gelegener tijd beschikten over voldoende bekwame 
medewerkers. In dit opzicht was zij voor heel de geïntegreerde politie bevoegd voor de 
werving, de selectie, de opleiding en de mobiliteit van het personeel.  

Daarnaast stond zij ook in voor de relaties met de vakbonden en beheerde zij de 
medische dienst voor de hele geïntegreerde politie. Eén van haar hoofdtaken was de 
voorbereiding en de uitwerking van de statuten van de personeelsleden. 

Wat de federale politie in het bijzonder betreft, verzorgde zij de interne relaties zoals 
de interne communicatie en de begeleiding van personeelsleden op psychologisch vlak in het 
kader van de uitvoering van de dienst. Tot slot organiseerde zij een dienst voor preventie en 
bescherming op het werk.   

Voorts bood DGP de lokale politiezones die hierom verzochten, gratis of tegen 
betaling, expertise of steun inzake het beheer van de human resources.  

Op 1 maart 2007 werd DGP opgeheven. Hieronder wordt beschreven wie nu voor die 
opdrachten instaat. 

f. De Algemene directie materiële middelen  

De Algemene directie materiële middelen (DGM) was verantwoordelijk voor de 
administratieve voorbereiding en de opvolging van de begroting en de financiën van de 
federale politie en voor het beheer van de materiële middelen (overheidsopdrachten, 
aankopen, infrastructuur, uitrusting, logistiek) van de federale politie zoals de gebouwen, de 
voertuigen, de bewapening en het meubilair.  

DGM was voorts verantwoordelijk voor de persoonlijke uitrusting van de 
politieambtenaren. De lokale politiekorpsen die dit wensten, konden  eveneens een beroep 
doen op de diensten van DGM voor de bestelling en levering van het uniform.  

DGM verleende ook gratis of tegen betaling logistieke steun aan de lokale 
politiezones die hierom verzochten.  

Op 1 maart werd DGM opgeheven en werden de opdrachten verdeeld zoals hieronder 
vermeld. 

                                                      
41 Zie hieronder. 
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3. De directies: sinds 1 maart 200742 

a. Het Commissariaat-generaal 

De commissaris-generaal waakt over de doelmatige werking van de federale politie 
en de toepassing van de beginselen van specialiteit en subsidiariteit. 
Hij draagt bij tot een geïntegreerde en optimale werking van de twee politiecomponenten, in 
het bijzonder door toe te zien op de uitvoering van de steunopdrachten door zijn eigen 
directies en diensten en door de algemene directies. Daartoe pleegt hij regelmatig overleg met 
de vertegenwoordigers van de lokale politie. 

In dat kader verzekert het Commissariaat-generaal de volgende opdrachten: 
- het nationaal veiligheidsplan voorbereiden en zijn uitvoering door de federale politie 

evalueren; 
- de activiteiten van de directies en diensten die rechtstreeks onder hen ressorteren, 

coördineren; 
- het geheel van directies en diensten en de activiteiten van de algemene directies 

coördineren. Hiertoe organiseert hij regelmatig overleg met de directeurs-generaal en 
ziet hij erop toe dat de informatie op een optimale en wederkerige wijze doorstroomt 
tussen hem en de directeurs-generaal, evenals tussen de directeurs-generaal onderling; 

- aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie elk nuttig voorstel doen 
betreffende de materies inzake de bevoegdheden van de federale politie; 

- de public relations van de federale politie verzekeren; 
- de opmaak van de begroting en de controle van de uitvoering ervan leiden en 

coördineren; 
- erover waken dat de federale politie en haar leden over voldoende en aan de 

uitvoering van hun opdrachten aangepaste logistieke middelen beschikken; 
- er voor zorgen dat de kwaliteit van de opleidingen van de personeelsleden van de 

geïntegreerde politie voortdurend op een voldoende peil blijft en erover waken dat het 
opleidingsniveau op een voldoende peil blijft; 

- de nodige audits met betrekking tot de werking en de doeltreffendheid van de federale 
politie uitvoeren; 

- het onderzoek en de ontwikkeling inzake de organisatie en de werking van de 
politiediensten en de voorbereiding van de federale normen ter zake; 

- de inzameling en het gebruik van de operationele politionele informatie; 
- het definiëren en het opvolgen van het beleid inzake internationale 

politiesamenwerking; 
- het beheer van de relaties met de lokale politie; 
- het organiseren van speciale eenheden ten bate van alle politiediensten. 

 

                                                      
42 “Wet tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie, van 20 juni 2006”, Belgisch 
Staatsblad, 26 juli 2006, p. 36561 (artikelen 17-21); ‘Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de 
bevoegdheden van de federale politie, van 14 november 2006’, Belgisch Staatsblad, 23 november 2006, 
pp. 65299-65307. 
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De Directie van de operationele politionele informatie verzekert de volgende 
opdrachten: 

- de ondersteuning inzake politiebeleid, met inbegrip van het opmaken van de 
politiestatistieken inzake de belangrijke gebeurtenissen die maatregelen van 
bestuurlijke politie vereisen, de maatregelen die ter zake door de politiemensen 
worden genomen, de statistieken inzake de criminaliteit, de politionele strijd tegen de 
criminaliteit evenals het uitvoeren van politionele strategische analyses op basis van 
deze gegevens; 

- de ontwikkeling van het concept van de procedures met betrekking tot de 
geïntegreerde verwerking van politionele informatie ten behoeve van de federale en 
de lokale politie, met inbegrip van: 

° de standaardisering van de procedures van informatieverwerking; 
° de implementatie van dit concept in de werking van de arrondissementele 
informatiekruispunten, via de bestuurlijke directeurs-coördinatoren en de 
gerechtelijke directeurs; 
° de opvolging van deze implementatie; 

- het beheer van de algemene nationale gegevensbank; 
- het beheer van de operationele documentatie, inzonderheid: 

° het centraal vuurwapenregister; 
° de verspreiding binnen de politiediensten van de nationale en internationale 
politionele en gerechtelijke seiningen; 

- de organisatie, het beheer, de leiding en de operationele coördinatie van de voor de 
federale en lokale politie georganiseerde communicatie- en informatiecentra, in 
overleg met de Vaste commissie van de lokale politie; 

- de organisatie en het beheer van een nationaal invalspunt, waaraan tevens wordt 
deelgenomen door de algemene directies bestuurlijke en gerechtelijke politie. Dit 
invalspunt verzekert de operationele aspecten van de internationale politie-
samenwerking en fungeert als operationeel aanspreekpunt voor de Belgische en 
internationale politiediensten en -organisaties belast met de internationale politie-
samenwerking; 

- de operationele aspecten van de internationale politiesamenwerking met inbegrip van: 
° het onderhouden van rechtstreekse internationale contacten van operationele 
aard met buitenlandse politiediensten, met de Europese politiedienst 
(EUROPOL) en met de internationale organisatie voor criminele politie 
(INTERPOL); 
° de functie van operationeel centraal aanspreekpunt binnen de multilaterale 
samenwerkingsverbanden of internationale organisaties inzake 
politiesamenwerking; 
° het operationele beheer en de verspreiding van internationale seiningen, 
inzonderheid binnen de structuren en systemen die hiertoe multilateraal 
werden ingesteld; 
° de functie van operationeel aanspreekpunt voor de buitenlandse 
verbindingsofficieren in België; 
° de functie van operationeel aanspreekpunt voor de vertegenwoordigers van 
de Belgische politiediensten in het buitenland; 
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° het opvolgen en ondersteunen van de operationele contactpunten evenals 
het operationele beheer; 

- de organisatie en het beheer van de gemeenschappelijke politiecentra, waaraan tevens 
wordt deelgenomen door de algemene directies bestuurlijke en gerechtelijke politie. 

 
De Directie van de internationale politiesamenwerking verzekert de volgende 

opdrachten: 
- ontwikkelen en beheren van de internationale bilaterale en multilaterale 

samenwerking tussen de Belgische en de buitenlandse politiediensten. Hiertoe 
onderhoudt, ontwikkelt, organiseert en beheert de directie de noodzakelijke 
internationale contacten met derde staten of statengroepen; 

- ontwikkelen en beherenvan de samenwerking tussen de Belgische politiediensten en 
de Europese Unie, inzonderheid de Europese politiedienst (EUROPOL). Hiertoe 
onderhoudt, ontwikkelt, organiseert en beheert de directie de noodzakelijke 
internationale contacten met deze diensten en agentschappen; 

- ontwikkelen en beherenvan de samenwerking tussen de Belgische politiediensten en 
de internationale organisatie voor criminele politie (INTERPOL) alsmede alle 
internationale organisaties belast met het bevorderen en ondersteunen van de 
internationale samenwerking; 

- organiseren en het beherenvan de vertegenwoordiging van de Belgische 
politiediensten in het buitenland, met inbegrip van de Belgische politie-
vertegenwoordigers en het civiele beheer van de buitenlandse crisissen. Hiertoe 
verzekert de directie de logistieke en administratieve steun aan de Belgische politie-
vertegenwoordigers in het buitenland en aan de leden van de geïntegreerde politie die 
aan vredesmissies deelnemen. 

 
De Directie van de relaties met de lokale politie verzekert de volgende opdrachten: 

- methodologische steun leveren bij de ontwikkeling en de implementatie van 
concepten van de lokale politiebeleidscyclus in het kader van een kwaliteitsvolle, 
beleidsmatige en gemeenschapsgerichte werking van de lokale politie; 

- steun leveren bij de ontwikkeling en de implementatie van de lokale financiële 
beheerscyclus (begroting, boekhouding, rekeningen) met het oog op een doeltreffend 
politiebeleid en de monitoring van de financiering van de politiezones verzekeren; 

- steun leveren bij de ontwikkeling en de implementatie van het Belgische model van 
een kwaliteitsvolle, gemeenschapsgerichte politiezorg, gebaseerd op een evenwicht 
tussen een bevolkingsgerichte aanpak en de oplossing van de problemen; 

- steun leveren bij de ontwikkeling en de implementatie van een Belgisch concept voor 
een optimale organisatie en werking van de lokale politie met het oog op een 
kwaliteitsvolle gemeenschapsgerichte politiezorg; 

- ontwikkelen en implementeren van netwerken van procesbegeleiders en 
beleidsmedewerkers met het oog op het bevorderen van de organisatieontwikkeling 
van de lokale politie gebaseerd op de concepten van een gemeenschapsgerichte 
politiezorg, de lokale politiebeleidscyclus, een optimale kwaliteit en het financiële 
beheer; 

- de opvolging van de morfologie van de lokale politie verzekeren. 
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De Directie van de speciale eenheden verzekert de volgende opdrachten: 

- de organisatie, het beheer, de leiding en de operationele coördinatie van de centrale 
en gedeconcentreerde gespecialiseerde eenheden met het oog op de uitvoering van: 

° bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie; 
° onderzoeksmethoden inkijkoperatie en direct afluisteren; 
° bijzondere opdrachten van bewaking, bescherming en interventie; 
° bijzondere beschermingsmaatregelen in het raam van getuigenbescherming; 
° slachtofferidentificatie; 
° technische ondersteuning van de hierboven vermelde opdrachten. 

- het beheer van de centrale technische interceptiefaciliteiten van de telecommunicatie. 

b. De Algemene directie bestuurlijke politie  

De Algemene directie bestuurlijke politie (DGA) is belast met gespecialiseerde en 
supralokale opdrachten van bestuurlijke politie en, in dat kader, met steunopdrachten aan de 
lokale overheden en politiediensten. De directeur-generaal bestuurlijke politie draagt bij tot 
een optimale geïntegreerde werking, in het bijzonder door toe te zien op de uitvoering van de 
steunopdrachten door zijn eigen directies en diensten. 

DGA verzekert de volgende opdrachten: 
- de leiding en de operationele coördinatie van de opdrachten van bestuurlijke politie 

van de centrale diensten van de federale politie, met inbegrip van de opvolging van de 
gebeurtenissen die een ernstige of georganiseerde bedreiging van de openbare orde 
kunnen vormen evenals de inzameling en het gebruik van de bestuurlijke informatie 
die noodzakelijk is voor de inzet van de geïntegreerde politie. Mits onverwijlde 
informatie aan de directie van de operationele politionele informatie, onderhoudt de 
algemene directie rechtstreeks de noodzakelijke internationale contacten in het raam 
van een bijzonder dossier. 
De minister van Binnenlandse Zaken wordt systematisch op de hoogte gehouden van 
alles wat de openbare orde aanbelangt; 

- de bescherming van de leden van de koninklijke familie en van de koninklijke 
paleizen; 

- de gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie en de ondersteuning van die 
opdrachten inzake grenscontrole, verkeers-, spoorweg-, scheepvaart- en 
luchtvaartpolitie en de politieopdrachten bij de luchthavens; 

- de organisatie van de federale interventiereserve; 
- de ondersteuning van de gedeconcentreerde opdrachten van bestuurlijke politie van 

de bestuurlijke directeurs-coördinatoren; 
- de conceptuele ontwikkeling van interventiemethoden en -technieken inzake 

bestuurlijke politie, inzonderheid door het uitvoeren van strategische politionele 
analyses, alsook het verlenen van medewerking bij het uitstippelen van het 
politiebeleid door politieoverheden; 

- de luchtsteun; 
- de gespecialiseerde ondersteuning inzake met honden ondersteunde politie-

opdrachten; 
- politieopdrachten bij de SHAPE. 
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DGA heeft ook gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie. 
Met inachtneming van de principes van subsidiariteit en specialisatie werkt DGA, in 

samenwerking met de lokale politie, de overige eenheden van de federale politie en de 
vertegenwoordigers van de politieoverheden, aan: 

- de uitwerking van een basisfilosofie inzake het optreden bij ordehandhaving; 
- de uitbouw van de gespecialiseerde politiezorg en de gespecialiseerde operationele 

steun op het vlak van interventiefilosofie, structuren en werking inzake 
ordehandhaving, wegpolitie, spoorwegpolitie, luchtvaartpolitie en scheepvaartpolitie. 
Ze heeft steunopdrachten ten behoeve van de werking van de geïntegreerde politie en 

aan de lokale politie. 
In dit kader besteedt DGA aandacht aan: 

- de oprichting van een gemeenschappelijk informatiesysteem, in het bijzonder op het 
niveau van de arrondissementele informatiekruispunten; 

- de ondersteuning bij het opstellen en de realisatie van de lokale veiligheidsplannen; 
- de operationele en technische ondersteuning van de lokale politie door de 

gespecialiseerde eenheden; 
- de ondersteuning van het personeel belast met de functie ‘slachtofferhulp’. 

Op het gebied van het nationaal veiligheidsplan (NVP) levert DGA bijdragen in de 
domeinen die tot haar bevoegdheidssfeer behoren. 

In concreto bijvoorbeeld de immigratie- en grenscontrole of het voetbalhooliganisme. 

c. De Algemene directie gerechtelijke politie43 

De Federale gerechtelijke politie (FGP) richt haar opdrachten van gespecialiseerde 
gerechtelijke politie naar bovenlokale, georganiseerde en maatschappijontwrichtende 
criminaliteit en naar de misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. 

Haar activiteit streeft naar het opsporen van de criminele fenomenen, of de 
verschijningsvormen, het tijdig melden aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een 
vermindering van het potentiële risico dat criminele feiten worden gepleegd, het uitvoeren 
van gerechtelijke onderzoeken of opsporingsonderzoeken (pro-actief en reactief) en het 
aanpakken van criminele organisaties. 

De uitdaging van de diensten van de Federale gerechtelijke politie is de identificatie 
van de criminele netwerken en van de dadergroepen, alsook de destabilisering ervan. Deze 
uitdaging wordt verwezenlijkt dankzij (pro-actieve en reactieve) onderzoeken die de 
identificatie van een maximaal aantal daders met bewijselementen toelaten, om ze ter 
beschikking van de gerechtelijke overheden te stellen. 

De federale onderzoeken worden voornamelijk op gedeconcentreerd niveau 
uitgevoerd, namelijk in de 27 gedeconcentreerde gerechtelijke directies (FGP). De 
onderzoekers worden door het administratieve en logistieke kader bijgestaan en door de 
centrale directies en de gespecialiseerde diensten van de Federale gerechtelijke politie 
ondersteund. De door de diensten van de Federale gerechtelijke politie voorgestelde 
operationele steun bestaat uit een gespecialiseerde gerechtelijke expertise en uit middelen die 
in het kader van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie worden ingezet. 

                                                      
43 Website van de federale politie (www.polfed-fedpol.be). 
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Gerechtelijke onderzoeken of opsporingsonderzoeken gebeuren onder leiding van de 
bevoegde gerechtelijke overheden. In de arrondissementen gaat het om de procureur des 
Konings en de onderzoeksrechters en op federaal niveau om het federale parket. 

Rekening houdend met de prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan zijn de 
doelstellingen van de gerechtelijke politie het steeds performanter bedwingen van de omvang 
en de impact van de georganiseerde en maatschappij-ontwrichtende criminaliteit en, al dan 
niet daarmee verbonden, van de bovenlokale criminaliteit en die welke door de ingewikkelde 
aard gespecialiseerde opsporingen en onderzoeken vereist. 

Drie strategische doelstellingen: 
1. Criminaliteit bestrijden 
Voor zover als wettelijk en politioneel mogelijk, dit doen door de politionele aspecten van een 
integrale en geïntegreerde aanpak voor haar rekening te nemen. 
Deze politionele aspecten bestaan uit maatregelen die het mogelijk moeten maken om:  
- bij het detecteren of het ter kennis krijgen van een opduiken/opflakkeren van tendensen of 
deelaspecten van fenomenen, die te signaleren aan de bevoegde overheden, hun de mogelijke 
maatregelen te suggereren en ze onverwijld in kennis te stellen van de eventueel al genomen 
dringende maatregelen; 
- bij te dragen tot een verlaging van het risico dat criminele daden worden gesteld; 
- een maximumaantal daders te identificeren met bewijsmateriaal, met het oog op hun 
vervolging door de gerechtelijke overheden door middel van een verhoging van de efficiëntie 
in en de effectiviteit van de gevoerde reactieve en proactieve onderzoeken; 
- een doeltreffender destabilisering te bereiken van de werking van criminele organisaties, in 
het bijzonder van criminele netwerken die actief zijn in België, door gelijktijdig en maximaal 
in te werken op vijf essentiële componenten: de daders en hun onderlinge relaties, de 
verhandelde goederen, de financiële middelen, de communicatiemiddelen en de 
transportmogelijkheden. 
2. Ondersteunen van onderzoek 
De operationele steun van de algemene directie bestaat uit gespecialiseerde gerechtelijke 
expertise en middelen ontwikkeld in het kader van de gespecialiseerde opdrachten van 
gerechtelijke politie. 
Voor wat de lokale politie betreft, zal de steun worden geleverd op verzoek en in het raam van 
de opsporingsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken in uitvoering van hun opdrachten van 
basispolitiezorg. 
3. Expertise ontwikkelen 
Om bij te dragen tot een nog performantere uitvoering van de gespecialiseerde opdrachten 
van gerechtelijke politie, zullen initiatieven worden ontplooid om de bestaande expertise te 
verbeteren, ze verder te ontwikkelen of nieuwe expertise te verwerven.  
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d. De Algemene directie van de ondersteuning en het beheer44 

De Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) wordt belast met 
niet-operationele steunopdrachten ten bate van de federale politie en met bepaalde 
steunopdrachten ten bate van de lokale overheden en politiediensten. De directeur-generaal 
van de ondersteuning en het beheer draagt bij tot een optimale geïntegreerde werking, in het 
bijzonder door toe te zien op de uitvoering van de steunopdrachten door zijn eigen directies 
en diensten. 

In dat raam verzekert DGS inzonderheid het beheer van de human resources en de 
materiële en financiële middelen: 
- het bijwerken van een databank inzake logistiek en personeel; 
- de opvolging verzekeren van de morfologie van de federale politie; 
- het beheer van de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
- het personeelsbeheer - met inbegrip van de bevorderingsvoorstellen - van de personeelsleden 
van de federale politie, met uitzondering van de benoemingen tot commissaris-generaal en 
directeur-generaal; 
- de door of krachtens de wet aan de federale politie toevertrouwde opdrachten inzake 
opleiding van de leden van de politiediensten; 
- de door of krachtens de wet aan de federale politie toevertrouwde opdrachten inzake 
rekrutering en selectie van de leden van de politiediensten; 
- de betrekkingen met de vakbondsorganisaties van het personeel van de politiediensten; 
- de interne relaties en de psychosociale begeleiding van de personeelsleden van de federale 
politie bij de dienstuitvoering en, op hun verzoek, van de algemene inspectie van de federale 
politie en van de lokale politie, en van de lokale politie; 
- in overleg met de Vaste commissie van de lokale politie en de beide andere directeurs-
generaal, de voorbereiding van de statuten van de personeelsleden van de politiediensten; 
- de toepassing van de statuten en het beheer van de geschillen betreffende de personeelsleden 
van de federale politie, in die mate dat hierbij geen derden betrokken zijn; 
- de organisatie en het beheer van de medische dienst en van de dienst voor preventie en 
bescherming op het werk; 
- het administratieve beheer van de financiën van de federale politie; 
- de opmaak en de uitvoering van de begroting; 
- in overleg met de Vaste commissie van de lokale politie en de beide andere directeurs-
generaal, de ontwikkeling en het beheer van de telematica (informatica en telecommunicatie) 
van de politiediensten met betrekking tot onder meer: 

° de technische middelen van de algemene nationale gegevensbank; 
° het technische aspect van het nationale gedeelte van de internationale politiële 

informatiesystemen; 
° het nationale datanetwerk. 

- in overleg met de Vaste commissie van de lokale politie, de voorbereiding van de technische 
standaarden en van de regels inzake technisch beheer van de lokale en federale telematica; 
- binnen de door de minister van Binnenlandse Zaken toegekende delegaties, de 
voorbereiding en de gunning van de overheidsopdrachten voor de federale politie en, op haar 
verzoek, van de lokale politie; 
- het beheer van de uitrusting van de federale politie; 
                                                      
44 Website van de federale politie (www.polfed-fedpol.be). 
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- het beheer van de infrastructuur van de federale politie; 
- in overleg met de Vaste commissie van de lokale politie, het voorbereiden van de normen 
inzake de infrastructuur en de uitrusting van de politiediensten, met inbegrip van het uniform, 
de identificatiemiddelen en de bewapening; 
- de logistieke steun van de federale politie en, op hun verzoek, van de algemene inspectie van 
de federale politie en van de lokale politie, en van het Secretariaat van de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus; 
- de organisatie van een dienst van de niet-operationele documentatie. 
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C. ORGANISATIE EN WERKING VAN DE FEDERALE POLITIE 

1. 2001-200745 

De federale politie werd opgericht op 1 januari 200146.  
De wet van 7 december 1998 en het koninklijk besluit van 3 september 200047 in 

verband met het Commissariaat-generaal en de algemene directies van de federale politie 
stellen het aantal directies van de federale politie vast en verdelen de bevoegdheden van de 
federale politie onder de diensten van de commissaris-generaal en de vijf algemene directies, 
die in totaal uit 33 centrale directies en 54 gedeconcentreerde directies bestaan, waartoe weer 
verschillende diensten behoren. 

a. Het Commissariaat-generaal 

Het Commissariaat-generaal leidt de federale politie en coördineert de vijf algemene 
directies: 
- de Directie van de geïntegreerde werking van de politie; 
- de Directie van de relaties met de lokale politie; 
- de Directie van de coördinatie en werking van de federale politie; 
- de Directie van het beleid inzake internationale politiesamenwerking; 
- de Cel public relations48. 

b. De Algemene directie bestuurlijke politie  

De Algemene directie bestuurlijke politie (DGA) is samengesteld uit vijf centrale 
directies en zevenentwintig gedeconcentreerde coördinatie- en steundiensten. 

De centrale directies zijn: 
- de Directie van het beleid, het beheer en de ontwikkeling; 
- de Directie van de bestuurlijke operaties en de informatiehuishouding; 
- de Directie van de politie van de verkeerswegen; 
- de Directie van de beschermings- en internationale opdrachten; 
- de Directie van de algemene reserve. 

Ze is hoofdzakelijk belast met gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie. 
Zo neemt ze de bescherming op zich van de leden van de koninklijke familie en bewaakt ze 
de koninklijke paleizen en de SHAPE (NAVO-troepen in Europa). 

DGA omvat ook de wegpolitie, de spoorwegpolitie (en metro), de scheepvaartpolitie 
en de luchtvaartpolitie. Ze vervult de politieopdrachten in de nationale en regionale 
luchthavens en verzekert de grenscontroles. 

                                                      
45 ‘Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus’, 
Belgisch Staatsblad, 5 januari 1999, titel III, hoofdstuk II, art. 93-96; ‘9 november 2000. Richtlijn van de ministers 
van Binnenlandse Zaken en Justitie met betrekking tot de organisatie van de federale politie. Vaststelling van de 
directies en uitvoerende diensten binnen de diensten van de commissaris-generaal en de algemene directies van de 
federale politie’, in Belgisch Staatsblad, 9 december 2000, pp. 41393-41396. Onthaalbrochure van de federale 
politie, pp. 7-14. 
46 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 
47 Belgisch Staatsblad, 23 september 2000. 
48 Ten gevolge van een interne audit wordt deze vanaf 22 juli 2004 in twee diensten opgesplitst: ‘public relations 
en protocol’ en ‘pers’. 
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De algemene reserve (DAR) biedt ondersteuning door personeel en materiaal ter 
beschikking te stellen voor evenementen die invloed hebben op de openbare orde. Daarnaast 
is ze belast met beschermingsopdrachten voor geldtransporten en met de overbrenging van 
gevaarlijke gevangenen. De cavalerie, die bij bepaalde aangelegenheden zoals de nationale 
feestdag de Koninklijke escorte vormt, maakt eveneens deel uit van DAR. 

DGA coördineert ook de Belgische bijdrage aan humanitaire en internationale 
politieopdrachten. 

Tot slot heeft DGA in elk van de zevenentwintig gerechtelijke arrondissementen een 
coördinatie- en steundirectie (CSD). De CSD, die wordt geleid door een bestuurlijke 
directeur-coördinator (DirCo), is een essentieel onderdeel van de geïntegreerde politie. Ze 
ondersteunt de politiezones en coördineert de acties van bestuurlijke politie. 

c. De Algemene directie gerechtelijke politie  

De Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ) is de gerechtelijke zuil van de 
federale politie en bestaat uit zeven centrale directies en zevenentwintig gedeconcentreerde 
diensten. 

De zeven centrale directies zijn: 
- de Directie van het beleid, het beheer en de ontwikkeling; 
- de Directie van de gerechtelijke operaties en de informatiehuishouding; 
- de Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen; 
- de Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen goederen; 
- de Directie van de bestrijding van economische en financiële delicten; 
- de Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit; 
- de Directie van de technische en wetenschappelijke politie. 

d. De Algemene directie operationele ondersteuning  

De Algemene directie operationele ondersteuning (DGS) bestaat uit vijf directies en 
twee hoofddiensten. Ze wordt ook bijgestaan door een netwerk Belgische verbindings-
officieren in het buitenland. 

De directies en diensten zijn: 
- de Directie van het beleid, het beheer en de ontwikkeling; 
- de Directie van de nationale gegevensbank; 
- de Directie van de bijzondere eenheden; 
- de Directie van de telematica; 
- de Directie van het nationaal invalspunt; 
- de Dienst luchtsteun; 
- de Dienst hondensteun. 
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e. De Algemene directie personeel  

De Algemene directie personeel (DGP) bestaat uit: 
- de Directie van het beleid, het beheer en de ontwikkeling; 
- de Directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer; 
- de Directie van de opleiding; 
- de Directie van de rekrutering en de selectie; 
- de Directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten; 
- de Directie van de interne relaties; 
- de Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk; 
- de medische dienst. 

f. De Algemene directie materiële middelen  

De Algemene directie materiële middelen (DGM) bestaat uit: 
- de Directie van het beleid, het beheer en de ontwikkeling; 
- de Directie van de financiën; 
- de Directie van de aankoopdienst; 
- de Directie van de infrastructuur; 
- de Directie van de uitrusting; 
- de Directie van de logistieke steundiensten. 

2. Sinds 1 maart 200749 

In juni 2005 heeft de regering beslist de federale politie te hervormen om een meer 
transparante organisatie te bekomen.  

In 2006 is het wetgevende kader hiervoor vastgelegd met de wet van 20 juni 2006 tot 
wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie en het koninklijk besluit 
van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie. 

Structurele en functionele aanpassingen waren de logische gevolgen van deze 
beslissing. De grote aandachtsdomeinen, namelijk de gespecialiseerde opdrachten van 
bestuurlijke en gerechtelijke politie, de steunverlening en de internationale dimensie, komen 
beter tot uiting in de drie verticale algemene directies en de vier horizontale, 
pijleroverstijgende directies. De rol van de commissaris-generaal als integrator is versterkt en 
zijn rechtstreeks gezag over de bestuurlijke directeurs-coördinatoren moet de geïntegreerde 
werking, en de steunverlening in het bijzonder, ten goede komen. De algemene directies 
personeel en materiële middelen worden samengevoegd tot één algemene directie en de 
Algemene directie operationele ondersteuning verdwijnt. 

De federale politie voert haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied en 
bestaat uit het Commissariaat-generaal, drie algemene directies (de Algemene directie 
bestuurlijke politie, de Algemene directie gerechtelijke politie en de Algemene directie van de 
ondersteuning en het beheer), centrale directies en diensten in Brussel en gedeconcentreerde 
directies en diensten in de arrondissementen. 
                                                      
49 ‘Wet tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie, van 20 juni 2006’, Belgisch 
Staatsblad, 26 juli 2006, p. 36563 (artikel 13); ‘Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden 
van de federale politie, 14 november 2006’, Belgisch Staatsblad, 23 november 2006, pp. 65299-65307; 
Activiteitenverslag van de federale politie, Brussel, federale politie, 2006, p. 4; InfoNieuws, nr. 1755, 28 februari 
2007, 2 p. 
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De bedoeling van deze reorganisatie is de federale politie de mogelijkheid te bieden 
haar wettelijke opdrachten beter uit te voeren, namelijk gespecialiseerde en supralokale 
opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie enerzijds en opdrachten inzake 
steunverlening aan de lokale politiediensten en overheden anderzijds. 

In de nieuwe structuur blijven de twee operationele algemene directies behouden die 
belast zijn met enerzijds de bestuurlijke politie (DGA) en anderzijds de gerechtelijke politie 
(DGJ). De diensten van de gewezen Algemene directie operationele ondersteuning (DGS) 
worden, volgens hun opdracht, verdeeld over de drie nieuwe algemene directies en de 
Directie van de operationele politionele informatie (CG). 

De derde algemene directie, de zogenaamde directie ‘van de ondersteuning en het 
beheer’, is belast met de globale ondersteuning, zowel bij de federale politie als bij de 
overheden en lokale politiekorpsen. Deze algemene directie integreert in grote lijnen de 
gewezen algemene directies personeel (DGP) en materiële middelen (DGM), evenals de 
Directie van de telematica – uitgezonderd de communicatie- en informatiecentra (CIC) – en 
het Documentatiecentrum. 

De drie algemene directies blijven onder leiding van een directeur-generaal (DG). 

a. De commissaris-generaal50 

De commissaris-generaal staat aan het hoofd van de organisatie. Hij verzekert 
specifieke opdrachten, geeft leiding en coördineert de drie algemene directies. 

Hij beschikt ook over eigen directies en diensten die zijn ondergebracht in het 
Commissariaat-generaal: 
- de Directie van de operationele politionele informatie51; 
- de Directie van de internationale politiesamenwerking; 
- de Directie van de relaties met de lokale politie; 
- de Directie van de speciale eenheden52; 
- de gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties53; 
- een secretariaat. 

In elk gerechtelijk arrondissement is er een coördinatie- en steundirectie. Deze 
directies ondersteunen en coördineren de acties van bestuurlijke politie waarbij verschillende 
politiezones betrokken zijn. Ze worden geleid door een bestuurlijke directeur-coördinator. 

De rol van de CG als integrator wordt versterkt. Dit moet bijdragen tot een 
efficiëntere geïntegreerde werking van de beide politieniveaus, maar ook van de algemene 
directies en directies van de federale politie. Vandaar ook dat de gedeconcentreerde 
coördinatie- en steundirecties (CSD) voortaan rechtstreeks onder de CG ressorteren. 

 
 

                                                      
50 InfoNieuws, nr. 1755, 28 februari 2007, p. 2. 
51 ‘Wet tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie, van 20 juni 2006’, Belgisch 
Staatsblad, 26 juli 2006, p. 36561 (artikelen 6-7): het beheer van de informaticatechnische structuren en middelen, 
nodig voor de algemene nationale gegevensbank, gebeurt door het Commissariaat-generaal van de federale politie. 
52 Deze maakte tot 28 februari 2007 deel uit van de Algemene directie operationele ondersteuning. 
53 Deze maakten tot 28 februari 2007 deel uit van de Algemene directie bestuurlijke politie (DGA). 
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b. De Algemene directie bestuurlijke politie54 

De Algemene directie van de bestuurlijke politie (DGA) verzekert de opdrachten van 
bestuurlijke politie zoals de wegpolitie op de autosnelwegen, de scheepvaartpolitie op de 
Noordzee en op de binnenwateren, de spoorwegpolitie op de spoorwegen en in de stations, de 
luchtvaartpolitie in de nationale luchthaven en vijf regionale luchthavens, de immigratie- en 
grenscontrole, de luchtsteun en de hondensteun. 

Het personeel van deze algemene directie voert ook de beveiligingsopdrachten uit, 
zoals begeleiding van waardetransporten en de bewaking van de koninklijke paleizen. 

Verder wordt ondersteuning verleend aan de bestuurlijke overheden en aan lokale 
politiediensten, bijvoorbeeld door gespecialiseerd personeel en materiaal (sproeiwagens, enz.) 
ter beschikking te stellen voor ordehandhaving. 

De Algemene directie bestuurlijke politie is samengesteld uit: 
- de Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie; 
- detachementen belast met respectievelijk de bescherming van de leden van de koninklijke 
familie en van de koninklijke paleizen en politieopdrachten bij de SHAPE; 
- de Directie van de wegpolitie, die centrale en gedeconcentreerde diensten bevat; 
- de Directie van de politie van de verbindingswegen, die centrale en gedeconcentreerde 
diensten bevat belast met de spoorwegpolitie, de scheepvaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de 
immigratie en grenscontrole; 
- de Directie van de algemene reserve; 
- de Dienst hondensteun; 
- de Dienst luchtsteun; 
- een secretariaat. 

c. De Algemene directie gerechtelijke politie55 

Naast de gedeconcentreerde gerechtelijke directies bestaat de Federale gerechtelijke 
politie uit zes centrale directies. 

Deze centrale directies kunnen worden opgedeeld in: 
- drie ‘verticale directies’, verantwoordelijk voor de conceptie van de geïntegreerde en 
integrale aanpak van de verschillende veiligheidsfenomenen en voor de operationele 
coördinatie en steun binnen die fenomenen: 
 ° de Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen (DJP); 
 ° de Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen goederen (DJB); 
 ° de Directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit (DJF). 
- drie ‘horizontale’ directies, die multidisciplinaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
uitoefenen met betrekking tot alle fenomenen: 
 ° de Directie van operaties inzake gerechtelijke politie (DJO); 
 ° de Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (DJC); 
 ° de Directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT). 
- de Dienst belast met de gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten in het militair milieu 
(DJMM), die meer in het bijzonder bevoegd is voor de gespecialiseerde onderzoeks-
opdrachten bij de krijgsmacht; 

                                                      
54 Website van de federale politie (www.polfed-fedpol.be). 
55 Website van de federale politie (www.polfed-fedpol.be). 
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- een secretariaat. 

d. De Algemene directie van de ondersteuning en het beheer56 

De Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) is bevoegd voor de 
algemene steun, zowel aan de federale politie als aan de autoriteiten en aan de lokale 
politiekorpsen. Ze is samengesteld uit: 
- de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer; 
- de Directie van de rekrutering en van de selectie; 
- de Directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten; 
- de Directie van de interne relaties; 
- de Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk; 
- de Directie van de opleiding, die een nationale school voor officieren, een nationale 
rechercheschool, een federale school en een centrum van niet-operationele documentatie 
bevat; 
- de Directie van de logistieke steun, die centrale en gedeconcentreerde diensten bevat; 
- de Directie van de infrastructuur en de uitrusting; 
- de Directie van de aankopen; 
- de Directie van de financiën; 
- de Directie van de telematica; 
- de medische dienst, die centrale en gedeconcentreerde diensten omvat; 
- een secretariaat. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
56 Website van de federale politie (www.polfed-fedpol.be). 
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II. ORGANIGRAMMEN VAN DE FEDERALE 
POLITIE  

A. 2001-2007 

De federale politie bestond van 1 januari 2001 tot 28 februari 2007 uit het 
Commissariaat-generaal, waaronder vijf algemene directies ressorteerden, die op hun beurt  in 
totaal 45 centrale directies en 54 gedeconcentreerde diensten omvatten, waaronder dan ook 
weer verschillende diensten ressorteerden57. 

1. Commissariaat-generaal (CG) 

 A. SECRETARIAAT VAN DE COMMISSARIS-GENERAAL 

B. DIRECTIE VAN DE WERKING EN DE COÖRDINATIE VAN DE FEDERALE POLITIE 

(CGC) 
  1. Directie 
  2. Secretariaat 
  3. Coördinatie 
  4. Audit 
  5. Budgettaire follow-up 
   ° Diensthoofd en adjunct-diensthoofd 
   ° Secretariaat 
   ° Begrotingsopmaak 
   ° Follow-up van de begroting 
   ° Informatica 
  6. Beleids- en beheerscontrole 
  7. Nationaal veiligheidsplan 
  8. Strategische analyse 
   ° Diensthoofd 
   ° Secretariaat 
   ° Kwantitatief onderzoek 
   ° Kwalitatief onderzoek 
   ° Cartografie 
   ° Informatica  
   ° Opleiding en rekrutering 
  9. Beheer 
  10. Historische dienst 
 
 
 

                                                      
57 ‘Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 7 december 1998’, 
Belgisch Staatsblad, 5 januari 1999, titel III, art. 93-105; Activiteitenverslag 2003 van de federale politie, p. 4. 
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C. DIRECTIE VAN HET BELEID INZAKE DE INTERNATIONALE 

POLITIESAMENWERKING (CGI) 
  1. Directie 
  2. Dienst beleid en beheer 
  3. Dienst bilaterale samenwerking 
  4. Dienst Europese samenwerking 
  5. Verbindingsofficieren 

 D. DIRECTIE VAN DE GEÏNTEGREERDE WERKING VAN DE POLITIE (CGF) 
  1. Directie 
   ° Secretariaat 
   ° Budget en materiaal 
  2. InfoDoc 
   ° PolDoc 
   ° IntraDoc 
   ° Back Office 
   ° Bibliotheek en Helpdesk 
   ° Archieven 
   ° Communicatierepertorium (CRC) 
   ° Notis-RIO 
  3. Interventiegids Terrein (IGT) 

 E. DIRECTIE VAN DE RELATIES MET DE LOKALE POLITIE (CGL) 
  1. Directie 
  2. Secretariaat, personeel en logistiek 
  3. Financieel beheer 
  4. Informatie en communicatie 
   ° Website van de lokale politie (InfoZone) 
   ° Morfologie 
   ° Procesbegeleiding 
  5. Organisatie en werking 
   ° Programma Community Policing 
   ° Programma Qualipol 
  6. Politiebeleid 
   ° Beleidsprogramma 
   ° Geografische hoofden 

 F. DIENST PERS (CGPW)58 
  1. Woordvoerder van de federale politie 
  2. Secretariaat 
  3. Media-analyse 

 G. DIENST PUBLIC RELATIONS EN PROTOCOL (CGPR)57 
1. Public relations 

   ° Website van de federale politie 
   ° Public relations 
  2. Protocol 

                                                      
58 Opsplitsing van CGPP in CGPR en CGPW op 22 juli 2004. 
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2. Algemene directie bestuurlijke politie (DGA) 

 A. DIRECTIE BELEID, BEHEER EN ONTWIKKELING (DAG) 
  1. Directie 
  2. Secretariaat 
  3. Beleid en methode 
   ° Planning en follow-up 
   ° Politiemethodes 
   ° Steun aan de DirCo 
  4. Beheer 
   ° Personeel en organisatie 
   ° Budget en materiaal 
   ° Cel vertaling 

B. DIRECTIE VAN DE OPERATIES INZAKE BESTUURLIJKE POLITIE (DAO) 
 1. Directie 
 2. Voorbereiding 
  ° Bureau versterking 
  ° Bureau operationele informatie (BIO) 
  ° Bureau dossierbeheer 
  ° Bureau voetbal 
 3. Verloop  
 4. Evaluatie  
 5. Informatica (Nemesys) 

 C. DIRECTIE VAN DE POLITIE VAN DE VERBINDINGSWEGEN (DAC) 
  1. Wegpolitie (DAH) 
   ° Directeur 
   ° Secretariaat 
   ° Perex-Vlaams Verkeerscentrum (VCC) 
   ° Dienst beleidsontwikkeling 
   ° Sectie operaties 
   ° Personeelsdienst 
   ° Dienst budget en logistiek 
   ° Cel opvoeding en preventie (CEP) 
  2. Politie van de verbindingswegen  
   ° Dienst ondersteuning beleid, immigratie en grenscontrole 
   ° Dienst scheepvaartpolitie 
   ° Dienst spoorwegpolitie 
   ° Dienst luchtvaartpolitie 

D. DIRECTIE VAN DE BESCHERMINGS- EN INTERNATIONALE OPDRACHTEN (DAP) 
1. SHAPE 

° Diensthoofd 
° Secretariaat 
° Sectie beveiliging 
° Groep bescherming SACEUR 
° Gerechtelijke sectie 
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° Registration Office 
  2. Koninklijke paleizen 
   ° Directie 
   ° Cel technische ondersteuning 
   ° Bewaking van de domeinen 
   ° Bescherming van de koninklijke familie 
   ° Motorrijders 

 E. DIRECTIE VAN DE ALGEMENE RESERVE (DAR) 
  1. Staff  
   ° Directie 
   ° Logistiek 
   ° Personeel 
  2. Dienst handhaving en herstel van de openbare orde (HHOO) 
  3. Dienst beheer van de cavalerie 
  4. Dienst beveiliging 
   ° Beveiliging van waardetransporten 
   ° Beveiliging van overbrengingen van gevaarlijke gevangenen 
  5. Dienst cavalerie 
  6. Steundienst 

F. GEDECONCENTREERDE COÖRDINATIE- EN STEUNDIENSTEN (CSD) 
  1. Aarlen 

2. Antwerpen 
  3. Bergen 
  4. Brugge 
  5. Brussel 
  6. Brussel/Asse 
  7. Charleroi 
  8. Dendermonde 
  9. Dinant 
  10. Doornik 
  11. Eupen 
  12. Gent 
  13. Hasselt 
  14. Hoei 
  15. Ieper 
  16. Kortrijk 
  17. Leuven 
  18. Luik 
  19. Marche 
  20. Mechelen 
  21. Namen 
  22. Neufchâteau 
  23. Nijvel 
  24. Oudenaarde 
  25. Tongeren 
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  26. Turnhout 
  27. Verviers 
  28. Veurne 
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3. Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ) 

 A. DIRECTIE BELEID, BEHEER EN ONTWIKKELING (DJG) 
  1. Beleidsondersteuning 
  2. Planning en opvolging 
  3. Financiële en materiële middelen 
  4. Personeelsbeheer 
  5. Informatica 

 B. DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE CRIMINALITEIT TEGEN GOEDEREN 

(DJB) 
  1. Directie 
  2. Voertuigcriminaliteit (autocrim) 
  3. Georganiseerde diefstal: kunst en antiek 
  4. Leefmilieu 
  5. Wapendiefstallen en wapens 
  6. Fugitives Active Search Team (FAST) 
  7. Hormonen 

C. DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE CRIMINALITEIT TEGEN PERSONEN 

(DJP) 
  1. Directie 
  2. Terrorisme en sekten 
   ° Diensthoofd 
   ° Secretariaat 
   ° Cel Turken/Koerden 
   ° Cel islam 
   ° Cel nationaal en internationaal terrorisme 
   ° Cel sekten 
  3. Drugs 
   ° Directie 
   ° Secretariaat 
   ° Operaties 
   ° Ondersteuning en expertise 
  4. Agressie 
   ° Diensthoofd 
   ° Secretariaat 
   ° Strategische analyse 
   ° Geweld tegen personen 
   ° Vermiste personen 
  5. Mensenhandel 
   ° Diensthoofd 
   ° Secretariaat 
   ° Strategische analyses 
   ° Operaties/ontwikkeling 
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D. DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE ECONOMISCHE EN FINANCIËLE 

CRIMINALITEIT (DJF) 
  1. Directie 
  2. Coördinatie en ondersteuning (COSEC) 

3. Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en 
financiële delinquentie (CDGEFID) 

   ° Diensthoofd 
   ° Operationeel management 
   ° Personeel en organisatie management 
   ° Btw 
   ° Georganiseerde fiscale fraude 
   ° PAT 
   ° TFU 
   ° Witwassen 
  4. FUSE59 
   ° Diensthoofd 
   ° Secretariaat 
   ° A/B – ng (vatting) 
   ° ORO (recherche) 
  5. Centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie (CDBC) 
   ° Management 
   ° Bewaking 
   ° Secretariaat 
   ° Intelligence Unit 
   ° Sectie ‘financiële onderzoeken’ 
   ° Sectie ‘openbare aanbestedingen’ 
   ° Sectie ‘subsidies’ 
  6. Centrale dienst voor de bestrijding van de valsheden (CDBV) 
   ° Vals geld 
   ° Valse identiteitsdocumenten 
   ° Cheques/kredietkaarten 
   ° Namaak 
  7. Federal Computer Crime Unit (FCCU) 
   ° Beheer 
   ° Operaties 
   ° Zoeken op internet 
   ° Intelligence 

 E. DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT 

(DJC) 
  1. Directie 
  2. Criminele organisaties 
   ° Project ROC  
   ° Antimafia 

                                                      
59 Tot 2006 heette deze dienst ECOFIN-DOC. Hij fungeert als operationeel secretariaat en contactpunt op het vlak 
van operationele documentatie van DJF. 
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   ° Project Mahjong 
   ° Project Highsider 
   ° Project Balkan 
  3. Project Getuigenbescherming 
   ° Getuigenbescherming 
   ° Videoconferenties (ondersteuning) 
   ° Bedreigde collega’s en magistraten 
   ° Anonieme getuigenissen 

F. DIRECTIE VAN DE OPERATIES EN INFORMATIE INZAKE GERECHTELIJKE 

POLITIE (DJO) 
  1. Directie 
  2. Misdrijfanalyse (MAC) 
  3. Gewaarborgde dienst  

4. Operaties en nationaal informantenbeheer 
  5. Opsporingsberichten in de media 
  6. Zoeken naar en afluisteren van telecommunicatie 
  7. Bijzondere technieken 
  8. Nationaal informatiekruispunt (NIK) 

 G. DIRECTIE VAN DE TECHNISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE POLITIE (DJT) 
  1. Directie 
  2. Laboratoria 
   ° Laboratoria 
   ° Logistiek 
  3. Centrale eenheid (UCE) 
   ° Gespecialiseerde steun 
   ° Gegevensbank sporen 

° Robotfoto’s (FFI) 
  4. Gerechtelijke identificatiedienst (GID) 
   ° Decadactylair 
   ° Monodactylair 
  5. Dienst audio en video 
  6. Gedragswetenschappen (GWSC) 
   ° Gedragsanalyse 
   ° Polygraaf 
   ° Videoverhoor minderjarigen (TAM) 
  7. Quality assurance en research & development  

 H. DIENST GERECHTELIJKE POLITIE IN HET MILITAIR MILIEU (DJMM) 
  1. Directie 
  2. Secretariaat 
  3. Brussel 
  4. Gent 
  5. Luik 
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I. GERECHTELIJKE DIENSTEN ARRONDISSEMENT (GDA)60 
  1. Aarlen 
  2. Antwerpen 
  3. Bergen 

4. Brugge 
  5. Brussel 
  6. Brussel/Asse 
  7. Charleroi 
  8. Dendermonde 
  9. Dinant 
  10. Doornik 
  11. Eupen 
  12. Gent 
  13. Hasselt 
  14. Hoei 
  15. Ieper 
  16. Kortrijk 
  17. Leuven 
  18. Luik 
  19. Marche 
  20. Mechelen 
  21. Namen 
  22. Neufchâteau 
  23. Nijvel 
  24. Oudenaarde 
  25. Tongeren 
  26. Turnhout 
  27. Verviers 
  28. Veurne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
60 ‘Gedeconcentreerde gerechtelijke directies’ sinds de ‘wet tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de 
geïntegreerde politie, van 20 juni 2006’, Belgisch Staatsblad, 26 juli 2006, p. 36561 (artikel 3). 
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4. Algemene directie van de operationele ondersteuning (DGS) 

 A. DIRECTIE VAN HET BELEID, HET BEHEER EN DE ONTWIKKELING (DSG) 
  1. Directie  

 B. DIRECTIE VAN DE SPECIALE EENHEDEN (DSU) 
  1. Directie 
   ° Directie van de operaties 
   ° Directie van het personeel 
   ° Directie logistiek 
  2. SIE 
   ° Observatie 
   ° Interventie 
   ° National Technical Support Unit (NTSU) 
  3. POSA-eenheden (Pelotons Protectie, Observatie, Steun en Aanhouding) 
   ° Gent 
   ° Antwerpen 
   ° Charleroi 
   ° Luik 
  4. Undercover team (UCT) 
   ° Witness protection 
  5. Disaster Victim Identification Team (DVI) 

 C. DIRECTIE VAN DE NATIONALE GEGEVENSBANK (DSB) 
  1. Directie 

2. DSB/A 
   ° Recherche- en informatiebulletin (RIB) 
   ° CWR 
   ° Gerechtelijke signalering 
   ° Ondersteuning ANG 
   ° Fototheek 
  3. DSB/B 
   ° SPC 
   ° Openbare orde 
   ° Veiligheidsmonitor 
   ° Morfologie 
   ° Publicatie 
   ° Verspreiding 
  4. DSB/D 
   ° Personeel 
   ° Logistiek 
   ° Secretariaat 
  5. DSB/G 
  6. DSB/R 
   ° Operationele ondersteuning 
   ° Administratieve ondersteuning 
   ° PSO Wegverkeer 
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   ° PSO Bestuurlijke politie 
   ° Legal Office 
   ° PSO Gerechtelijke politie 

 D. DIRECTIE VAN DE TELEMATICA (DST) 
  1. Directie 
  2. Quality control (DTQC) 
  3. Secretariaat (DTSP) 
  4. Gecentraliseerde informatica (DTTC) 
  5. Gedecentraliseerde informatica (DTTD) 
  6. Telefoonnetwerken (DTTN) 
  7. Ontwikkeling van de toepassing (DTAD) 
  8. Servicecenter (DTSC) 

9. Radio (DTRC) 
10. DTOPS-CIC 

E. DIRECTIE VAN DE INTERNATIONALE OPERATIONELE POLITIESAMENWERKING 

(DSO) 
  1. Directeur 
  2. Administratie en logistiek (GES) 
  3. Verbindingsofficieren 
  4. Internationale contacten en ontwikkeling (GOPS) 
   ° Schengen 
   ° Sirene 
   ° Interpol 
   ° Europol 
   ° Verbindingsofficieren 
   ° Rechearch & development 
  5. Beheer van de uitwisseling van de internationele berichtgeving (GMI) 
   ° Signaleringen (SIG) 
   ° Verbindingen (LIA) 
   ° Juridische dienst (SJD) 
   ° Vertaaldienst (STVD) 
  6. Beheer van de uitwisseling van grensoverschrijdende berichtgeving (GMT) 
   ° CPDS Doornik 
   ° CPDS Luxemburg 
   ° CPDS Drie Grenzen 

 F. DIENST HONDENSTEUN (DSCH) 
  1. Diensthoofd 
  2. Operaties, ontwikkeling en beheer 
  3. Opleiding 
  4. Diensten 

 G. DIENST LUCHTSTEUN (DSAS) 
  1. Diensthoofd 
  2. Operationele planning en secretariaat 
  3. Departement diefstal 
  4. Departement onderhoud 
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5. Algemene directie van het personeel (DGP) 

 A. DIRECTIE BELEID, BEHEER EN ONTWIKKELING (DPG) 
  1. Directie 
  2. Human Resources Management 
  3. Directie EPIS 
  4. Informaticasteun 
  5. Kredieten en beheer 
  6. Beleidsondersteuning 

B. FEDERALE SCHOOL (DPEF) 
  1. Directeur 
  2. Departement ondersteuning 
   ° Administratieve steun kader (SAC) 
   ° Logistiek en budget (SADS) 
   ° Documentatiecentrum (DSEK) 
  3. Departement opleiding 
   ° Dienst planning 
   ° Studentenadministratie 
   ° Pedagogische cel (CPC) 
   ° Groep wegverkeer 
   ° Groep algemene opleidingen 
   ° Groep politiefunctie 
   ° Groep geweldbeheersing en sport 
   ° Groep informatica 
  4. Gedeconcentreerde campussen 
   ° Brabant (Brussel) 
   ° Antwerpen (Wilrijk) 
   ° Oost-Vlaanderen (Gent) 
   ° Henegouwen (Jumet) 
   ° Luik (Vottem) 
  5. Ondersteuning politiescholen 
   ° Brussel 
   ° Asse 
   ° Antwerpen 
   ° Genk 
   ° Gent 
   ° Brugge 
   ° Jurbeke 
   ° Namen 
   ° Herstal 
   ° Aarlen 
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 C. OFFICIERENSCHOOL (DPEO) 
1. Directeur en secretariaat 
2. Departement onderwijs en expertise (DEO) 
 ° Pedagogische cel 
 ° Docenten 
3. Departement encadrering en coördinatie (DEC) 
 ° Basisopleiding 
 ° Voortgezette opleiding, functionele opleidingen en bevorderingen 
4. Departement ondersteuning (DAS) 
 ° Secretariaat 

   ° Winkel 

D. RECHERCHESCHOOL (DPER) 
  1. Directie 
  2. Secretariaat 
  3. Beleid en strategie 
  4. Rechearch & development 
  5. Pedagogische begeleiding 
  6. Ondersteuning 
   ° Onderhoud 
   ° Administratief 
   ° Logistiek 

E. DIRECTIE VAN DE OPLEIDING (DPF) 
  1. Directie 
  2. Ontwikkelingen 
  3. Internationale opleidingen 
  4. Beheer van de opleidingen 
  5. Evaluatie  

 F. DIRECTIE VAN DE INTERNE RELATIES (DPI) 
  1. Directie en secretariaat 
  2. Interne communicatie (DPIC) 
   ° Callcenter 
   ° Redactie en grafische vormgeving 
   ° Dienst bemiddeling en cultuur (ombudsman en sociologen) 
  3. Dienst syndicale relaties (DPIS) 
  4. Stressteam (DPIT) 
  5. Cel gelijke kansen en diversiteit (DSID) 

G. DIRECTIE MOBILITEIT EN LOOPBAANBEHEER (DPM) 
  1. Coördinatiesecretariaat 
  2. Coördinatiecellen 
   ° BOM 
   ° Stamnummer 
   ° Mobiliteit en detacheringen 
   ° Berekening van het ziektecontingent (ZCM) 
  3. Beheerscellen 
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   ° Loopbanen 
   ° Arbeidsongelukken 
  4. Cel beheer tuchtdossiers (DPMD) 
   ° Brussel 
   ° Gent 
   ° Luik 
   ° Aarlen 

 H. MEDISCHE DIENST (DPMS) 
  1. Diensthoofd 
  2. Audit 
  3. Commissies 
  4. Sectie expertise-sportgeneeskunde 
  5. Directie operaties 
  6. Interne operaties 
   ° Beheer 
   ° Ondersteuning 
  7. Externe operaties 
   ° Medisch-technisch 
   ° Medisch-administratief 

I. DIRECTIE VAN DE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP 

HET WERK (DPP) 
  1. Directie 
  2. Beheer en ontwikkeling 
  3. Expertise 
   ° Pool Brabant-Brussel 
   ° Pool Vlaams Gewest 
   ° Pool Waals Gewest 
   ° Security 
   ° Arbeidsgeneeskunde 
   ° Gespecialiseerde expertise 

J. DIRECTIE VAN DE REKRUTERING EN DE SELECTIE (DPR) 
  1. Directeur 
  2. Adjunct-directeur 
  3. Secretariaat 
  4. Rekrutering (DPRR) 
   ° Callcenter 
   ° Supralokaal netwerk (BNL-RSL) 
  5. Marketing en media 
  6. Planning en administratie van de selectie (DPRP) 
   ° Nederlandstaligen 
   ° Franstaligen 
   ° Moraliteit 
   ° ICT 
  7. Selectie van het Nederlandstalige personeel (DPRN) 
   ° Raadgever-psycholoog 
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   ° Coördinatie 
   ° Selectie 

K. DIRECTIE VAN DE JURIDISCHE DIENST, HET CONTENTIEUX EN DE STATUTEN 

(DPS) 
  1. Directie 
   ° Secretariaat 
   ° Secretariaat-kanselarij 
  2. Statuten 
   ° Administratief en sociaal 
   ° Geldelijk 
  3. Contentieux 
   ° Objectief 
   ° Subjectief 
  4. Cel juridisch advies operaties (AJO) 

 L. DIRECTIE VAN DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN (DPW) 
  1. Directie 
  2. Ondersteuning 
  3. Externe dienst-sociale dienst 
  4. Externe dienst-horeca 

 M. SOCIAAL SECRETARIAAT VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE (SSGPI) 
  1. Directie 
  2. Bureau analyse en ondersteuning 
  3. Bureau onregelmatige prestaties 
  4. Bureau kinderbijslagen federale politie 
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6. Algemene directie materiële middelen (DGM) 

 A. DIRECTIE BELEID, BEHEER EN ONTWIKKELING (DMG) 
  1. Directie 
  2. Beleid, beheer en ontwikkeling 
  3. Beheer 
  4. Budget 
  5. Informatica 
  6. Steun en geïntegreerde werking 

 B. DIRECTIE VAN DE AANKOOPDIENST (DMA) 
  1. Directie 
  2. Secretariaat (DMAA) 
  3. Dienst aankopers (DMAB) 
   ° Bureau 1: voertuigen 
   ° Bureau 2: uitrustingen 
   ° Bureau 3: informatica 

C. DIRECTIE VAN DE UITRUSTING (DME) 
  1. Directie 
  2. Secretariaat 
  3. Beheer van het materiaal 
   ° Voertuigen 
   ° Meubilair 
   ° Kopieerapparaten 
   ° Uitrusting 
   ° Budget 
  4. R&D en normen 
   ° Uitrusting 
   ° Individuele uitrusting 
   ° Collectieve uitrusting 
   ° Bewapening 
  5. Conceptie en projecten 

D. DIRECTIE VAN DE FINANCIËN (DMF) 
  1. Directie 
  2. Steundienst 
  3. Fonds 
  4. Budget 

 E. DIRECTIE VAN DE INFRASTRUCTUUR (DMI) 
  1. Directie 
  2. Conceptie en normering 
  3. Budget 
  4. Infrastructuur 
   ° Vlaanderen 
   ° Wallonië 
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 F. LOGISTIEKE STEUNDIENST (DMLS) 
  1. Diensthoofd 
  2. Personeelsdienst 
  3. Cel coördinatie 
  4. Dienst beleid en beheer 

5. Expertisebureau 
6. Technisch bureau 

  7. Servicecenter 
   ° Secretariaat 
   ° Beheer en steun 
   ° Ukkel 
   ° Brussel 
   ° Brugge 
   ° Gent 
   ° Antwerpen 
   ° Hasselt 
   ° Luik 
   ° Namen 
   ° Bergen 
   ° Aarlen 
  8. Drukkerij 
  9. Bureau magazijnen en distributie 

 G. DIENST INDIVIDUELE UITRUSTING (DMPE) 
  1. Diensthoofd 
  2. Beheer en overheidsopdrachten 
  3. Verkoopdienst 
  4. Beheer kledingpunten 
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B. 2007- 

Sinds 1 maart 2007 bestaat de federale politie uit het Commissariaat-generaal en 
daaronder drie algemene directies met in totaal 31 centrale directies, detacheringen of centrale 
diensten en 54 gedeconcentreerde diensten, waaronder op hun beurt verschillende diensten 
ressorteren61. 
 

1. Commissariaat-generaal (CG) 

 A. DIRECTIE VAN DE INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING (CGI) 
1. Dienst beleid en beheer 
2. Dienst bilaterale samenwerking 
3. Dienst Europese samenwerking 
4. Dienst relaties met de Europese en internationale organisaties, met de 

vertegenwoordigers van de Belgische politiediensten in het buitenland en 
met de vertegenwoordigers van de buitenlandse politiediensten in België 

 B. DIRECTIE VAN DE RELATIES MET DE LOKALE POLITIE (CGL) 
1. Directie 

  2. Personeel en logistiek 
   ° Secretariaat 
   ° Logistiek 
   ° Vertaling 
  3. Dienst financieel beheer 
   ° Programma 
   ° Beheer 
  4. Dienst communicatie en informatie-uitwisseling 
   ° Website van de lokale politie (InfoZone) 
   ° Morfologie 
   ° Procesbegeleiding 
  5. Dienst organisatie- en werkingsnormen 
   ° Programma Community Policing 
   ° Programma Qualipol 
  6. Dienst politioneel beleid 
   ° Beleidsprogramma 
   ° Geografische chefs 

7. Dienst integrale en geïntegreerde methodologische steun op maat 
(A(MI)²S) 

 
 
 

                                                      
61 ‘Koninklijk besluit betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie, van 14 november 
2006’, Belgisch Staatsblad, 23 november 2006, pp. 65299-65307. De organigrammen werden opgesteld aan de 
hand van informatie ingezameld tot 6 augustus 2007. 
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 C. DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE (CGO)62 
1. Directie 
2. Dienst politionele informatie, die de algemene nationale gegevensbank 

beheert 
3. Dienst nationale en internationale seiningen 
4. Permanentiedienst (nationaal invalspunt) 
5. Communicatie- en informatiecentra 
6. Gemeenschappelijke politiecentra in België of in het buitenland 

 D. DIRECTIE VAN DE SPECIALE EENHEDEN (CGSU) 
a. Directie 

   ° Directie van de operaties 
   ° Directie van het personeel 
   ° Directie logistiek 
  b. Speciale eenheden 
   ° Observatie 
   ° Interventie 
   ° National Technical Support Unit (NTSU) 
  c. POSA-eenheden (Pelotons Protectie, Observatie, Steun en Aanhouding) 
   ° Gent 
   ° Antwerpen 
   ° Charleroi 
   ° Luik 
  d. Undercover team (UCT) 
   ° Witness protection 
  e. Disaster Victim Identification Team (DVI) 

 E. GEDECONCENTREERDE COÖRDINATIE- EN STEUNDIRECTIES (CSD) 
  1. Aarlen 
  2. Antwerpen 
  3. Bergen 

4. Brugge 
  5. Brussel 
  6. Brussel/Asse 
  7. Charleroi 
  8. Dendermonde 
  9. Dinant 
  10. Doornik 
  11. Eupen 
  12. Gent 
  13. Hasselt 
  14. Hoei 
  15. Ieper 
  16. Kortrijk 

                                                      
62 ‘Wet tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie, van 20 juni 2006’, Belgisch 
Staatsblad, 26 juli 2006, p. 36561 (artikel 6): het beheer van de informaticatechnische structuren en middelen, 
nodig voor de algemene nationale gegevensbank, gebeurt door het Commissariaat-generaal van de federale politie. 
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  17. Leuven 
  18. Luik 
  19. Marche 
  20. Mechelen 
  21. Namen 
  22. Neufchâteau 
  23. Nijvel 
  24. Oudenaarde 
  25. Tongeren 
  26. Turnhout 
  27. Verviers 
  28. Veurne 

 F. DIENST PUBLIC RELATIONS EN PROTOCOL (CGPR) 
1. Public relations 

   ° Website van de federale politie 
   ° Public relations 
  2. Protocol 

 G. DIENST PERS (CGPW) 
  1. Woordvoerder van de federale politie 
  2. Secretariaat 
  3. Media-analyse 
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2. Algemene directie bestuurlijke politie (DGA) 

 A. DIRECTIE VAN DE OPERATIES INZAKE BESTUURLIJKE POLITIE (DAO) 
1. Directie 
2. Voorbereiding 

   ° Bureau versterking 
   ° Bureau operationele informatie (BIO) 
   ° Bureau dossierbeheer 
   ° Bureau voetbal 

3. Verloop 
4. Evaluatie 

 B. DETACHEMENT BELAST MET POLITIEOPDRACHTEN BIJ DE SHAPE 
1. Diensthoofd 
2. Secretariaat 
3. Sectie bewaking 
 ° Onthaal 
 ° Dispatching 
 ° Controle bezoekers 
 ° Pass Office 
4. Groep bescherming van SACEUR 
5. Gerechtelijke sectie 
 ° Onderzoekers 
 ° Wijkwerking 
 ° Aftercareservice 
 ° Opstellers van kantschriften 
6. Registration Office 

C. DETACHEMENT BELAST MET DE BESCHERMING VAN DE LEDEN VAN DE 

KONINKLIJKE FAMILIE EN VAN DE KONINKLIJKE PALEIZEN (DPPR) 
1. Directie 

   ° Diensthoofd 
   ° Adjuncten 
   ° Administratief secretariaat 
   ° Cel operaties 
   ° Cel technische ondersteuning 

2. Bewaking van de domeinen 
° Zone Brussel: diensthoofd, secretariaat, bewakingspersoneel 
° Zone Laken: diensthoofd, secretariaat, bewakingspersoneel 

3. Bescherming van de koninklijke familie 
   ° Diensthoofd 
   ° Cel coördinatie 
   ° Cel opleiding 
   ° Beveilingspersoneel 
   ° Bestuurders van de leden van de koninklijke familie 

4. De motorbestuurders 
   ° Diensthoofd 
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   ° Cel motorbestuurders zone Brussel 
   ° Cel motorbestuurders zone Laken 

 D. DIRECTIE VAN DE WEGPOLITIE (DAH) 
1. Directeur 

  2. Secretariaat 
  3. Perex-Vlaams Verkeerscentrum (VCC) 
  4. Dienst beleidsontwikkeling 
  5. Sectie operaties 
  6. Personeelsdienst 
  7. Dienst budget en logistiek 
  8. Cel educatie en preventie (CEP) 

 E. DIRECTIE VAN DE POLITIE VAN DE VERBINDINGSWEGEN (DAC) 
  1. Spoorwegpolitie 
  2. Scheepvaartpolitie 
  3. Luchtvaartpolitie 
  4. Immigratie en grenscontrole 

 F. DIRECTIE VAN DE ALGEMENE RESERVE (DAR) 
1. Staff  
2. Dienst handhaving en herstel van de openbare orde (HHOO) 
3. Dienst beheer cavalerie 
4. Dienst beveiliging (beveiliging van waardetransporten, overbrenging van 

gevaarlijke individuen …) 
5. Dienst cavalerie 
6. Steundienst 

 G. DIENST HONDENSTEUN (DACH) 
1. Diensthoofd 

  2. Operaties, ontwikkeling en beheer 
  3. Opleiding 
  4. Diensten 

 H. DIENST LUCHTSTEUN (DAFA) 
1. Diensthoofd 

  2. Operationele planning en secretariaat 
  3. Departement diefstal 
  4. Departement onderhoud 

I. SECRETARIAAT 
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3. Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ) 

A. DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE CRIMINALITEIT TEGEN GOEDEREN 

(DJB) 
  1. Directie 
  2. Voertuigcriminaliteit (autocrim) 
  3. Georganiseerde diefstal: kunst en antiek 
  4. Leefmilieu 
  5. Wapendiefstallen en wapens 
  6. Fugitives Active Search Team (FAST) 
  7. Hormonen 

B. DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE CRIMINALITEIT TEGEN PERSONEN 

(DJP) 
  1. Directie 
  2. Terrorisme en sekten 
   ° Diensthoofd 
   ° Secretariaat 
   ° Cel Turken/Koerden 
   ° Cel islam 
   ° Cel nationaal en internationaal terrorisme 
   ° Cel sekten 
  3. Drugs 
   ° Directie 
   ° Secretariaat 
   ° Operaties 
   ° Steun en expertise 
  4. Agressie 
   ° Diensthoofd 
   ° Secretariaat 
   ° Strategische analyse 
   ° Geweld tegen personen 
   ° Vermiste personen 
  5. Mensenhandel 
   ° Diensthoofd 
   ° Secretariaat 
   ° Strategische analyses 
   ° Operaties/ontwikkeling 

C. DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE ECONOMISCHE EN FINANCIËLE 

CRIMINALITEIT (DJF) 
  1. Directie 
  2. Coördinatie en steun (COSEC) 

3. Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en 
financiële delinquentie (CDGEFID) 

   ° Diensthoofd 
   ° Operationeel management 
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   ° Personeel en organisatie management 
   ° Btw 
   ° Georganiseerde fiscale fraude 
   ° PAT 
   ° TFU 
   ° Witwassen 
  4. FUSE 
   ° Diensthoofd 
   ° Secretariaat 
   ° A/B – ng (vatting) 
   ° ORO (recherche) 
  5. Centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie (CDBC) 
   ° Management 
   ° Bewaking 
   ° Secretariaat 
   ° Intelligence Unit 
   ° Sectie ‘financiële onderzoeken’ 
   ° Sectie ‘openbare aanbestedingen’ 
   ° Sectie ‘subsidies’ 
  6. Centrale dienst voor de bestrijding van de valsheden (CDBV) 
   ° Vals geld 
   ° Valse identiteitsdocumenten 
   ° Cheques/kredietkaarten 
   ° Namaak 
  7. Federal Computer Crime Unit (FCCU) 
   ° Beheer 
   ° Operaties 
   ° Zoeken op internet 
   ° Intelligence 

D. DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT 

(DJC) 
  1. Directie 
  2. Criminele organisaties 
   ° Project ROC  
   ° Antimafia 
   ° Project Mahjong 
   ° Project Highsider 
   ° Project Balkan 
  3. Project getuigenbescherming 
   ° Getuigenbescherming 
   ° Videoconferenties (ondersteuning) 
   ° Bedreigde collega’s en magistraten 
   ° Anonieme getuigen 
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E. DIRECTIE VAN DE OPERATIES INZAKE GERECHTELIJKE POLITIE (DJO) 
  1. Directie 
  2. Misdrijfanalyse (MAC) 
  3. Permanentie  

4. Operaties en nationaal informantenbeheer 
  5. Opsporingsberichten in de media 
  6. Zoeken naar en afluisteren van telecommunicatie 
  7. Bijzondere technieken 
  8. Nationaal informatiekruispunt (NIK) 

 F. DIRECTIE VAN DE TECHNISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE POLITIE (DJT) 
  1. Directie 
  2. Laboratoria 
   ° Laboratoria 
   ° Logistiek 
  3. Centrale eenheid (UCE) 
   ° Gespecialiseerde steun 
   ° Gegevensbank sporen 

° Robotfoto’s 
  4. Gerechtelijke identificatiedienst (GID) 
   ° Decadactylair 
   ° Monodactylair 
  5. Dienst audio en video 
  6. Gedragswetenschappen (GWSC) 
   ° Gedragsanalyse 
   ° Polygraaf 
   ° Verhoortechnieken minderjarigen (TAM) 
  7. Quality assurance en research & development 

G. DIENST BELAST MET DE GESPECIALISEERDE OPDRACHTEN IN HET MILITAIR 

MILIEU (DJMM) 
  1. Directie 
  2. Secretariaat 
  3. Brussel 
  4. Gent 
  5. Luik 

 H. GEDECONCENTREERDE GERECHTELIJKE DIRECTIES (FGP) 
  1. Aarlen 

2. Antwerpen 
  3. Bergen 
  4. Brugge 
  5. Brussel 
  6. Brussel/Asse 
  7. Charleroi 
  8. Dendermonde 
  9. Dinant 
  10. Doornik 
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  11. Eupen 
  12. Gent 
  13. Hasselt 
  14. Hoei 
  15. Ieper 
  16. Kortrijk 
  17. Leuven 
  18. Luik 
  19. Marche 
  20. Mechelen 
  21. Namen 
  22. Neufchâteau 
  23. Nijvel 
  24. Oudenaarde 
  25. Tongeren 
  26. Turnhout 
  27. Verviers 
  28. Veurne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 76  

4. Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) 

 A. DIRECTIE VAN DE MOBILITEIT EN HET PERSONEELSBEHEER (DSP) 
  1. Algemeen secretariaat 
  2. Coördinatie 

° Baremische bevorderingen, tweetaligheid, buitenlandse diensten 
(BTLE) 

   ° Mobiliteit en detacheringen 
  3. Ontwikkeling 
  4. Geïnformatiseerde documentatie 
  5. Stamboek en ereonderscheidingen 
  6. Ziektecontingent (ZCM) 
  7. Arbeidsongevallen 
  8. Beheer van de loopbaan 
   ° Bureau 1 
   ° Bureau 2 
   ° Bureau 3 
   ° CALog 
   ° Officieren 

9. Dienst intern toezicht 
 ° Brussel 

   ° Noord 
   ° Zuid 
  10. Externe diensten 

° Administratief en technisch secretariaat van de FOD Binnenlandse  
Zaken (SAT) 

   ° Comité P 
   ° Comité I 
   ° Verbindingsambtenaren bij de gouverneurs 

° Nationale vertegenwoordiging van de federale politie bij de SHAPE 
(RN SHAPE) 
° Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging 
(OCAD) 

   ° Administratief en technisch secretariaat van de FOD Justitie 
   ° Sociale dienst 
   ° Horeca 
  11. Externe opdrachten 
   ° Cel Tuchtraad 

° FOD Pensioenen (beheer van de dossiers van de rustpensioenen) 
° Hospitalisatie (beheer van de hospitalisatieverzekeringsdossiers van 
het CALog-personeel) 

 B. DIRECTIE VAN DE REKRUTERING EN VAN DE SELECTIE (DSR) 
1. Directeur 

  2. Adjunct-directeur 
  3. Secretariaat 
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  4. Rekrutering (DPRR) 
   ° Call center 
   ° Supralokaal netwerk (BNL-RSL) 
  5. Marketing en media 
  6. Planning en beheer van de selectie (DPRP) 
   ° Nederlandstaligen 
   ° Franstaligen 
   ° Moraliteitsonderzoek 
   ° ICT 
  7. Selectie van het Nederlandstalige personeel (DPRN) 
   ° Psychologisch adviseur 
   ° Coördinatie 
   ° Selectie 

C. DIRECTIE VAN DE JURIDISCHE DIENST, HET CONTENTIEUX EN DE STATUTEN   

(DSJ) 
1. Directie 

   ° Secretariaat 
   ° Secretariaat kanselarij 
  2. Statuten 
   ° Administratief en sociaal 
   ° Geldelijk 
  3. Contentieux 
   ° Objectief 
   ° Subjectief 
  4. Cel Juridisch advies operaties (AJO) 

 D. DIRECTIE VAN DE INTERNE RELATIES (DSI) 
1. Directie en secretariaat 

  2. Interne communicatie (DPIC) 
   ° Call center 
   ° Redactie en foto 
   ° Dienst bemiddeling en cultuur (ombudsman en sociologen) 
  3. Dienst van de syndicale relaties (DPIS) 
  4. Stressteam (DPIT) 
  5. Cel gelijkheid en diversiteit (DSID) 

E. DIRECTIE VAN DE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP 

HET WERK (DSW) 
1. Directie 

  2. Beheer en ontwikkeling 
  3. Expertise 
   ° Pool Brabant-Brussel 
   ° Pool Regio Vlaanderen 
   ° Pool Regio Wallonië 
   ° Security 
   ° Arbeidsgeneeskunde 
   ° Gespecialiseerde expertise 
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 F. DIRECTIE VAN DE OPLEIDING (DSE) 
  1. Nationale School voor Officieren 
   ° Directie 
   ° Departement Ondersteuning 
   ° Departement Onderwijs en Expertise 
   ° Departement Encadrering en Coördinatie 
  2. Nationale Rechercheschool 
   ° Directie 
   ° Secretariaat 
   ° Beleid en strategie 
   ° Onderzoek en ontwikkeling 
   ° Pedagogische omkadering 
   ° Steun 
  3. Federale school 

° Directeur 
   ° Departement steun 
   ° Departement vorming 
   ° Gedeconcentreerde campus 
   ° Steun politiescholen 
  4. Centrum van de niet-operationele documentatie 

° Directie 
   ° InfoDoc 
   ° Interventiegids terrein (IGT) 

 G. DIRECTIE VAN DE LOGISTIEKE STEUN (DSL) 
1. Directie 
2. Steundienst 
 ° Sectie secretariaat en coördinatie 
 ° Sectie personeel 
3. B&B 
 ° Sectie technisch onderzoek 
 ° Sectie budget en stockbeheer 
4. Bevoorrading, magazijnen en distributie 
 ° Sectie magazijnen en distributie 
 ° Sectie verkoop 
5. Bevoorrading drukkerij 
6. Dienstencentra (SER) 

   ° Antwerpen 
   ° Arlon 

° Brugge  
° Brussel  
° Gent  
° Hasselt  
° Liège 

   ° Namur 
° Mons  
° Uccle 
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 H. DIRECTIE VAN DE AANKOPEN (DSA) 
1. Directie 
2. Secretariaat (DMAA) 
3. Dienst aankopers (DMAB) 

° Bureau 1: voertuigen 
° Bureau 2: uitrustingen 
° Bureau 3: informatica 

 I. DIRECTIE VAN DE INFRASTRUCTUUR EN DE UITRUSTING (DSM PATRIMONIUM) 
1. Directie 
2. Budget 

  3. Infrastructuur 
   ° Wallonië 
   ° Brussel 
   ° Vlaanderen 
  4. Materiaal 

 J. DIRECTIE VAN DE FINANCIËN (DSF) 
1. Directie 
2. Steundienst 
3. Fondsen 
4. Budget 

 K. DIRECTIE VAN DE TELEMATICA (DST) 
1. Directie 
2. Dienst quality control (DTQC)  
3. Centraal secretariaat (DTSP) 
4. Gecentraliseerde informatica (DTTC) 
5. Gedecentraliseerde informatica (DTTD) 
6. Netwerken (DTTN) 
7. Ontwikkeling van de toepassing (DTAD) 
8. Service center (DTSC) 
9. Radio en telefonie (DTRC) 

 L. MEDISCHE DIENST (DSDM) 
1. Diensthoofd 
2. Audit 
3. Commissies 
4. Sectie expertise sportgeneeskunde 
5. Directies operaties 
6. Interne operaties 

° Beheer 
° Steun 

7. Externe operaties 
° Medisch-technisch 
° Medisch-administratief 

M. SECRETARIAAT 
 



 

III. ARCHIEFVORMING, ARCHIEFBEHEER EN 
SELECTIE 

A. ENKELE DEFINITIES 

1. Archiefstuk 

De archiefstukken zijn documenten die, ongeacht hun datum, vorm en drager, naar 
hun aard bestemd zijn om te berusten onder het orgaan, persoon of groep personen die deze 
heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of vervulling van zijn/haar 
taken. Dit zijn dus alle documenten, op papier, magneetband, optische drager, elektronische 
drager of andere. Boeken en gedrukte periodieken behoren echter niet tot archief63. 

2. Gegevensdrager 

Het materiaal waarop gegevens kunnen worden vastgelegd, weergegeven of over-
gedragen. Het kan papier zijn, maar ook elektronische drager, film, microfilm, microfiche, 
video- of audiocassette en andere64. 

3.Reeksen 

De archiefstukken vormen reeksen, anders gezegd een groep documenten of dossiers 
die zijn samengebracht op grond van gemeenschappelijke archivistische kenmerken, meestal 
van formele aard, en gerangschikt volgens een zelfde chronologisch, alfabetisch, numeriek of 
alfanumeriek criterium. Bijvoorbeeld: de personeelsdossiers, de briefwisseling, de dossiers 
van gevallen die door een dienst zijn behandeld in het kader van één van zijn specifieke 
bevoegdheden, of de registers van de uitgaande briefwisseling65. 

4. Archiefvormer 

De archiefvormer is een zelfstandig handelend orgaan, persoon of groep personen, die 
archiefstukken ontvangt, opmaakt en bewaart omwille van zijn/haar activiteiten of in 
uitvoering van de hem/haar opgedragen taken66. 

 
In dit geval is de archiefvormer de federale politie en haar rechtsvoorgangers67, de 

rijkswacht en de gerechtelijke politie De rechtsvoorgangers zijn alle archiefvormers waarvan 
de opdrachten of activiteiten en het daaraan gekoppelde archief geheel of gedeeltelijk aan de 
federale politie zijn overgedragen.. 

                                                      
63 PETIT R., VAN OVERSTRAETEN D., COPPENS H. en NAZET J., Terminologie archivistique en usage aux 
Archives de l’État en Belgique. I. Gestion des archives [TAB1], Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in 
de Provinciën, 1994, pp. 22-23. 
64 Op.cit., p. 19. 
65 Op.cit., p. 65. 
66 Op.cit., p. 30. 
67 Op.cit., p. 30. 
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5. De selectietabel 

Is een managementinstrument - volledig geïntegreerd in het administratief proces in 
die zin dat het deel uitmaakt van het beheer van de betrokken organisatie - waarin de regels 
voor de bewaring zijn gebundeld die een instelling moet volgen om de bewaring van zijn 
archieven te rationaliseren.  

Dank zij de archiefselectielijst kunnen de bewaringsregels verspreid en toegepast 
worden, kan de goedkeuring ervan gevraagd worden, kunnen ze gecontroleerd, opgevolgd, 
gehandhaafd en geactualiseerd worden. Kortom, de archiefselectielijst bundelt en verspreidt 
de bewaringsregels68.  

De archiefselectielijst houdt ook rekening met de meest recente documenten, die nog 
gebruikt worden en die in de kantoren van de ambtenaren bewaard worden. Het feit dat deze 
ook de dynamische archieven omvat, vanaf (of zelfs vóór) het ontstaan van de documenten, 
betekent dat de instelling weet welke stukken vernietigd zullen mogen worden van zodra hun 
bewaartermijn is verstreken, en welke documenten permanent zullen bewaard moeten worden 
wegens hun historisch belang of hun bewijskracht.  

Een archiefselectielijst die volgens het functionele model is opgesteld, geeft de 
archieven niet weer volgens het organogram van de diensten, maar volgens de bevoegdheden 
en de activiteiten die bij hun uitvoering aanleiding geven tot het opstellen van de documenten.  
Dit instrument draagt al naargelang het land en het tijdperk andere namen. De gebruikte 
termen in het Nederlands zijn doorgaans “archiefselectielijst” of "archiefbeheersplan", terwijl 
in het Frans meestal gesproken wordt van een “tableau de tri”of een “tableau de gestion”69. 

6. Bewaartermijn 

Periode waarbinnen het desbetreffende type documenten nog een administratief nut 
bezit omdat ze nog bewijswaarde, administratieve waarde of juridische waarde hebben én het 
ogenblik dat ze blijvend te bewaren (historisch) archief worden of vernietigd kunnen worden 
omdat ze voor de instelling geen waarde meer hebben.  

De bewaartermijn wordt doorgaans uitgedrukt in aantal jaren of in maanden, dus in 
gesloten termijnen. De aard van sommige types documenten vereist echter meer soepelheid en 
het gebruik van een open termijn, vooral wanneer het niet mogelijk is op voorhand de 
vervaldatum te bepalen. We hebben gekozen voor de bewaring tot de zaak is afgesloten 
(bijvoorbeeld de personeelsdossiers moeten bewaard blijven tot 110 jaar na de geboortedatum 
van het betrokken personeelslid) of voor de bewaring tot er een nieuwe versie van het 
document bestaat (bijvoorbeeld de digitale databanken)70.  

                                                      
68 COUTURE C., Les fonctions de l’archivistique contemporaine, Presse de l’Université de Québec, Québec, 
1999, p. 117. 
69 DEPOORTERE R., La surveillance archivistique ou comment concilier inspection, diplomatie et persuasion. 
Syllabus du cours sur la surveillance donné les 4, 10, 17 et 24 septembre 2007, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
[2007], pp. 59-64. 
70 COUTURE C., Les fonctions de l’archivistique contemporaine, pp. 126-127; PETIT R., 
VAN OVERSTRAETEN D., COPPENS H. en NAZET J., Terminologie archivistique en usage aux Archives de 
l’État en Belgique. I. Gestion des archives [TAB1], Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 
Provinciën, 1994, p. 47. 
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7. Definitieve bestemming 

De definitieve bestemming is het lot van het archief na het verstrijken van de 
bewaartermijn. Het is de beslissing tot blijvende bewaring, tot integrale vernietiging of tot 
selectie71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
71 PETIT R., VAN OVERSTRAETEN D., COPPENS H. en NAZET J., op.cit., p. 48. 
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B. ANALYSE VAN DE ARCHIEFVORMING 

Op 30 juni 2007 bewaart de federale politie zo’n 16 strekkende kilometer archief op 
papier, microfilms, microfiches, films, foto’s en in digitale vorm.  

De papieren stukken worden meestal bewaard in kelders, op zolders, in archieflokalen 
en bureaus van de complexen van de federale politie: Krooncomplex (Juliette Wytsmanstraat 
47 en Fritz Toussaintstraat 8 in Elsene), de Kroontuinen (Kroonlaan 145 in Elsene), het 
complex Géruzet (Luchtmachtlaan 10 in Etterbeek), het complex de Witte de Haelen 
(Ruiterijlaan 2 in Etterbeek), het koninklijk paleis (Brederodestraat 16 in Brussel), de SHAPE 
(avenue de Berlin 247 in Mons), het Victoria Regina Plantsoen 1 in Sint-Joost-ten-Node, in de 
Notelaarsstraat 211 in Brussel en in alle gedeconcentreerde diensten van de federale politie. 

Ondanks het bestaan van de archiefselectielijst van de rijkswacht72 (RG001), die 
slechts uit het jaar 2000 dateert en die ten tijde van de hervorming van 2001 niet werd 
opgeheven, en een hele reeks zeer nuttige aanbevelingen73, blijkt dat de vorming, het beheer 
en de bewaring van de archieven binnen de federale politie aan de goede wil van de algemene 
directies en zelfs van elke directie en/of dienst wordt overgelaten.  

Op basis van de Enquête over de archieven van de federale politie, gevoerd bij elke 
dienst, heb ik vastgesteld dat 55 % van alle ondervraagde directies het RG001 kent en 45 % er 
nog nooit van heeft gehoord. Van die diensten die erover beschikken, past jammer genoeg 
maar een beperkt percentage het reglement toe. 

Slechts 42,8 % van de directies beschikt over een ordeningsplan74 of stelt er één op. 
De meeste ordeningsplannen zijn vooral nuttig voor het secretariaat, voor de briefwisseling, 
en worden, voor meer thematische reeksen, opgesteld naar het voorbeeld van de decimale 
klassering. 

Het is verontrustend vast te stellen dat slechts 25 % van de directies over een 
inventaris75 van hun dossiers beschikken en 22 % over een gedeeltelijke inventaris, dat wil 
zeggen een inventaris die slechts op een gedeelte van de archieven betrekking heeft, in de 
meeste gevallen namelijk op de binnenkomende of uitgaande briefwisseling dankzij het 
‘Register IN en OUT’ van RIO. 

Jammer genoeg werden in 41 % van de bezochte directies al niet reglementaire 
vernietigingen van archieven doorgevoerd. Deze vernietigingen gaan vaak een verhuizing 
vooraf of het gevolg van nalatigheid bij de bewaring (overstroming,  aanwezigheid van 
ratten of asbest, …).  

Sommige diensten laten eveneens archieven "achter zich", dat wil zeggen in een 
ander gebouw dan het gebouw waarin ze hoofdzakelijk zitten. Dit veroorzaakt een verlies van 
de informatie over de inhoud van die archieven (reeksen, uiterste data, enz.), over het lokaal 
zelf (plaats, sleutel, enz.) en is dus een nalatigheid bij de bewaring. Het is moeilijker de 
bewaringsomstandigheden te controleren wanneer men zich op meerdere kilometers van de 

                                                      
72 Reglement op de briefwisseling van de rijkswacht, hoofdstuk 8: Archivering, 8.2.: Bewaar- en vernietigingslijst, 
2000, 55 p. (Reg RG001). 
73 Reglement op de briefwisseling van de rijkswacht, hoofdstuk 8: Archivering, 8.1.: Algemeen kader en definities, 
2000, 12 p..; 8.3.: Richtlijnen voor materiële bewaring en beveiliging van archieven, 2000, 14 p.; 8.4.: Overdracht 
en vernietiging van archieven binnen de rijkswacht, 2000, 22 p. (Reg RG 001). 
74 Vooraf vastgelegd schema dat als gids dient voor de ordening van een fonds van lopende archieven. PETIT R.  
VAN OVERSTRAETEN, D. , COPPENS H., NAZET J., Terminologie…, p. 70. 
75 Opzoekingsinstrument dat kort de door de vormer gevormde dossiers beschrijft. Op. cit., p. 79. 
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archieven bevindt. De tijd verstrijkt en uiteindelijk worden de archieven definitief vergeten. 
Deze opmerking is voor zo’n 6 % van de directies van toepassing.  

Ik heb kunnen vaststellen dat sommige diensten de papieren archieven vernietigen 
nadat ze deze op een andere drager hebben gezet, zoals cd-rom, dvd of microfiches. De 
levensduur van sommige van deze dragers is nog onbekend. Het is dus raadzaam in de 
archiefselectielijst de termijn te controleren gedurende welke de documenten moeten worden 
bewaard en om een geschikte drager te kiezen. Wanneer deze dragers gebruikt worden, dan 
moet eveneens aandacht geschonken worden aan hun bewaaromstandigheden (licht, 
temperatuur, …) en aan de noodzakelijke toestellen om deze te kunnen raadplegen.  

Men moet in het achterhoofd houden dat het om de authenticiteit van de documenten 
op lange termijn te verzekeren noodzakelijk is om hun integriteit en bijgevolg hun complete 
veiligheid te behouden. De informatie in de documenten moet toegankelijk en 
interpreteerbaar, dus in één woord leesbaar zijn. Men moet steeds informatie, een 
gearchiveerd document gedurende heel zijn leven opnieuw kunnen plaatsen in de context van 
de aanmaak, het gebruik, de communicatie en de bewaring ervan. De doelstelling van de 
archivering bestaat er dus in de context van de aanmaak, van het gebruik en van de bewaring 
te documenteren door middel van wat men de metagegevens noemt. De archivering zal tijdens 
de hele levenscyclus van de documenten hun traceerbaarheid waarborgen76. 

Ik onderstreep hier de rol die de Historische dienst van de politie eventueel zou 
kunnen spelen bij de tussentijdse neerlegging voor de archieven van minder dan honderd jaar 
van de federale politie en van haar rechtsvoorgangers. 

Een toepassing stricto sensu van de in het RG001 opgelegde regels en van de 
archiefselectielijst, alsook de overdracht aan de Historische dienst van de politie van de 
archieven van minder dan honderd jaar die moeten worden bewaard, zouden de grote 
problemen waarmee de meeste diensten worden geconfronteerd kunnen verhelpen.  

Deze problemen zijn van allerlei aard: het steeds terugkerende plaatsgebrek voor het 
archief, de ongepaste vernietiging en het verlies van archief, het ontbreken van enige 
identificatie van archief, de slechte verpakking, de overbodige bewaring van documenten, de 
slechte materiële bewaaromstandigheden enz., en zelfs de meest complete chaos. Kortom, een 
gebrekkige kennis van de regels en een gebrek aan bewustzijn van het belang van archieven 
en van hun goede fysieke en intellectuele bewaring. 

Naar aanleiding van mijn bezoek, voor sommige diensten zelfs iets voordien, werd in 
de meeste eenheden een archiefverantwoordelijke aangesteld. Deze praktijk moet worden 
veralgemeend en op lange termijn gehandhaafd worden. Een adequate opleiding van het 
personeel zou bijdragen tot een goede toepassing van de richtlijnen. Het Rijksarchief aan het 
personeel van de federale politie een opleiding verstrekking indien ze dat wenst. 

Ondanks de goede intenties van bepaalde personen, die ik bij deze bedank, is er 
momenteel geen sprake van een uniform archiefbeheer bij de federale politie.  

                                                      
76 DEPOORTERE R., La surveillance archivistique ou comment concilier inspection, diplomatie et persuasion. 
Syllabus du cours sur la surveillance donné les 4, 10, 17 et 24 septembre 2007, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
2007, pp. 43-44 (versie van 27-09-2007). 
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C. BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE ARCHIEFREEKSEN 

1. Inleiding 

De federale politie brengt met haar 15 000 leden een zeer groot aantal archiefreeksen 
voort. Ik heb er zo’n 600 geteld.  

De archiefselectielijst is opgemaakt volgens het functionele model, dat wil zeggen dat 
de archiefreeksen niet zijn opgenomen volgens het organogram van de diensten, maar wel 
volgens de bevoegdheden en de activiteiten (functies) die aanleiding geven tot de opmaak van 
de documenten. 

Ik heb er om verschillende reden voor gekozen om de archiefselectielijst voor te 
stellen volgens de door de federale politie uitgeoefende functies en niet volgens haar 
organogram. 

Enerzijds is er het organogram van de federale politie dat regelmatig verandert. Op 
zes jaar tijd zijn er twee grote hervormingen doorgevoerd, namelijk in 2001 en 
2007.Bovendien zijn er regelmatig interne veranderingen, bijvoorbeeld de opsplitsing van de 
persdienst en de dienst public relations in 2004.  

Anderzijds omvat de structuur van de federale politie tegelijkertijd operationele 
diensten (wegpolitie, scheepvaartpolitie, gerechtelijke politie, enz.) en administratieve 
diensten (beheer van de human resources, beheer van de materiële middelen, enz.). Binnen de 
diensten moet een deel van het personeel zich strikt met de administratieve taken bezighouden 
(secretariaat, personeelsbeheer, beheer van het materiaal, enz.) en het andere deel met de 
operationele taken. De twee kaders die binnen de lokale en federale politiediensten tot stand 
zijn gekomen zijn hiervan het beste voorbeeld: een operationeel kader (COps) en een 
administratief en logistiek kader (CALog). Dit administratieve en logistieke kader levert aan 
het operationele kader de noodzakelijke eerstelijns steun zodat het zich aan zijn politie-
opdrachten kan wijden.  

Een deel van de reeksen vindt men in alle diensten terug (briefwisseling, dossiers van 
het personeel, dossiers betreffende het materieel beheer, …). 

Een archiefselectielijst volgens het organogram van de federale politie was mogelijk, 
maar deze zou veel te omvangrijk zijn geweest en er zouden te veel reeksen zijn geweest. 

Om het lezen van de archiefselectielijst te vergemakkelijken, werden de reeksen in 
twee grote categorieën gerangschikt. De eerste bevat de beheersgebonden documenten en de 
tweede de functiegebonden documenten. 

Zoals Carol Couture vermeldt Les documents de gestion désignent ceux qui sont 
produits ou reçus dans le cadre des activités administratives d’une organisation, qu’elle soit 
du secteur public ou du secteur privé. Ce sont les activités reliées à la gestion des ressources 
humaines, financières, informationnelles, mobilières et immobilières. Les documents de 
gestion se retrouvent dans toutes les organisations parce qu’ils découlent des activités 
nécessaires à la gestion ou qu’ils sont imposés par certaines législations. Au-delà des 
pratiques informationnelles propres à chacune des organisations, des coutumes reliées à la 
rédaction, à la composition ou à la présentation visuelle de ces documents, ils ont tous le 
même contenu de base et servent les mêmes objectifs (documents constitutifs, documents de 
réunion, documents de direction, documents de ressources humaines et relations de travail, 
documents de communication, documents comptables et financiers, documents juridiques,…). 
Si l’utilisation de l’informatique en modifie le mode de production, elle n’en affecte pas pour 
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autant la nécessité de production elle-même, puisque les informations que comportent tous 
ces documents répondent à des besoins de gestion et sont reliées à des activités 
administratives. Les documents de fonction ou d’exploitation sont ceux produits ou reçus par 
une organisation dans le cadre de sa mission propre. … Plusieurs de ces documents de 
fonction peuvent se retrouver ailleurs, mais seules les organisations créatrices ont la mission 
de les conserver pour répondre à des besoins de référence77. 

2. De periodisering 

De meeste archiefreeksen vingen aan bij de oprichting van de federale politie, 
namelijk op 1 januari 2001.  

Natuurlijk is de federale politie niet van nul gestart. Ze heeft sommige archiefreeksen 
van de rijkswacht geërfd, van de gerechtelijke politie, van het Centraal bureau voor 
opsporingen (CBO), van de zeevaartpolitie, van de luchtvaartpolitie, van de spoorwegpolitie, 
van de Algemene politiesteundienst (APSD), enz.  

Zo worden de oudste reeksen sinds 1864 (permanente nota’s) en 1870 
(stamboekdossiers en register van de stamboekdossiers van voormalige rijkswachters) 
bewaard. We kunnen eveneens de processen-verbaal vermelden en de dossiers over de 
vergaderingen van de raad van bestuur van de School voor criminologie en criminalistiek, 
reeksen die van start gingen in het jaar van de oprichting van de school in 1920 (ze worden 
bewaard door haar rechtsopvolger, de Rechercheschool), de wettelijke begrotingen bewaard 
sinds 1945 of de dossiers over de kunstdiefstallen waarvan het oudste betrekking heeft op de 
diefstal van de Rechtvaardige Rechters uit de kathedraal van Gent in 1934.  

Maar deze voorbeelden zijn al bij al vrij zeldzaam. Weinig dossiers gaan terug tot de 
jaren 1980 en de meeste vangen slechts aan in 2001. De reeksen van informatica-archieven 
ontstonden in de jaren 1990 en ontwikkelen zich elke dag steeds verder en  vervangen 
geleidelijk aan de papieren reeksen. 

De reeksen worden nog steeds dagelijks aangevuld. Daarom zijn de in de 
archiefselectielijst opgesomde uiterste data die van toepassing op een gesloten periode 
(voorbeeld: 1985-2000) of een open periode (voorbeeld: 2001 tot vandaag). 

3. De beheersgebonden documenten 

a. De wetgevende en reglementaire stukken 

De kanselarij die deel uitmaakt van de Directie van de juridische dienst, het 
contentieux en de statuten (DSJ) houdt zich bezig met de bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad van de wetten, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, omzendbrieven en 
andere teksten betreffende de politie. Ze geeft eveneens juridische adviezen over de 
politieopdrachten. 

Alle originele documenten die ze in dat verband opstelt, moeten worden bewaard. De 
kopieën die de eenheden ontvangen of voor hun werk gebruiken, kunnen na het verstrijken 
van de bewaartermijn vernietigd worden.  

Alle reglementaire teksten, zowel de permanente nota’s, tijdelijke nota’s, statutaire 
nota’s aan de eenheden, dienstnota’s alsook de nota’s die dateren van voor de hervorming van 
                                                      
77 COUTURE C., Les fonctions de l’archivistique contemporaine, Presse de l’Université de Québec, Québec, 
1999, pp. 91-93. 
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2001 en de reglementen, orders, protocollen, omzendbrieven, moeten tot hun opheffing de 
bewaard. Vervolgens worden ze vernietigd, behalve de reeksen die worden bewaard door het 
Politioneel documentatie- en kenniscentrum (DSEK), dat een volledige collectie van elke 
reeks zal bewaren, eveneens die reeksen van vóóor de hervorming van 2001.  

b. De briefwisseling 

De oorspronkelijke ingekomen en uitgaande briefwisseling moet worden bewaard. De 
kopieën worden verwijderd.  

Wanneer de briefwisseling volgens thema is geordend, dan zullen de dossiers 
geselecteerd worden. De dossiers over thema’s eigen aan de eenheid zullen worden bewaard. 
De andere stukken kunnen worden verwijderd.  

Enkele jaren geleden zijn de politiediensten overgeschakeld van het papieren register 
op het elektronische briefwisselingsregister. Wat ook de naam ervan is (REGIO, REGIS, 
RIO), dit register moet worden bewaard. Wanneer het in een nieuw programma wordt 
geïntegreerd, kan men het bestaande vernietigen nadat men er zich van heeft vergewist dat 
alle gegevens veilig zijn gesteld.  

Sinds juni 2004 wordt RIO78, Register IN OUT, ter beschikking gesteld van de 
diensten van de federale politie. Deze gegevensbank van het type WAN (Wide Area Network: 
één enkel register dat toegankelijk is vanuit verschillende sites die tot eenzelfde eenheid 
behoren) maakt opzoekingen op basis van verzoeken mogelijk in alle velden en tabellen en 
laat toe statistieken van activiteiten op te stellen per dienst en per gebruiker. Ze is ontwikkeld 
met een Sybasesoftwareprogramma. Met versie 1 van RIO kunnen de gegevens over de 
ingekomen post, de uitgaande post en over de interne verzendingen geïntegreerd worden 
beheerd. De toegankelijkheid ervan vanuit verschillende sites maakt het bovendien voor elke 
gebruiker die zich op één van de sites van de eenheid bevindt mogelijk om toegang te hebben 
tot het briefwisselingsregister om bijvoorbeeld een uitgiftenummer te reserveren, de stukken 
te raadplegen die sinds een welbepaalde datum zijn ingekomen of uitgegaan, de referentie van 
een stuk te zoeken op basis van het onderwerp,… Met versie 2 van RIO is het mogelijk om op 
een volledig geautomatiseerde manier (‘paperless’) heel het proces van schriftelijke 
communicatie te beheren, namelijk de redactie, de registratie, de verwerking, de verspreiding, 
de klassering en de archivering. Door deze versie is het mogelijk in het register digitale 
kopieën te integreren van de ontvangen en verzonden documenten. De documenten die 
digitaal zijn opgesteld, worden er onmiddellijk in opgenomen, de andere worden met dat doel 
gescand.  

RIO bestaat uit verscheidene velden waaronder de gegevens betreffende het register 
(registratienummer, registratiedatum en registratie-entiteit), de gegevens over het stuk 
(beweging, taal, type, afzender, referentie, uitgiftedatum, classificatie, klassering, 
geadresseerde(n), kopie, dossierbeheerder, ondertekenaar, onderwerp, alsook de lokatie 
bestand van het stuk), de gegevens over het beheer van het stuk (memo, dossiers, 
sleutelwoorden, klassement, toegang tot, de vorige en volgende referenties, alsook de andere 
aangehechte bestanden), en de gegevens over de behandeling van het stuk (behandeling, 
deadline, urgentiegraad, titularis, overzicht opvolging(en) en afsluitingsdatum). Een aantal 
velden laat toe extra gegevens in te voeren: registratie-entiteit (eenzelfde register kan door 
meerdere registratie-entiteiten worden gebruikt), documenttypes, ondertekenaar, ander(e) 

                                                      
78 Permanente nota CDC-1607, 9 december 2005, 7 p. 
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bestand(en) (verschillende bestanden kunnen aan eenzelfde register worden gehecht), … Het 
is via RIO mogelijk opzoekingen te doen (filter, tekstuele opzoeking) en statistieken op te 
stellen met betrekking tot beweging stukken, status stuk, behandeling stukken, deadline 
behandeling stukken, … Het het RIO-register moet absoluut blijvend bewaard worden. 

c. De documentatie 

De meeste diensten gebruiken de decimale classificatietabel (DC)79 voor de 
klassering van de briefwisseling, van de interne nota’s en/of van de documentatie80. Het 
gebruik van de decimale classificatietabel maakt zowel een eenvormige ordening binnen de 
politie als een gemakkelijke en snelle documentaire opzoeking op basis van een referentie of 
een specifiek domein mogelijk.  

De decimale classificatietabel bestaat uit tien hoofdrubrieken die van 0 tot 9 
genummerd zijn en die overeenstemmen met de algemene politiedomeinen. Elke rubriek is 
onderverdeeld in tien subrubrieken, enz. Binnen elke rubriek en subrubriek worden de 
documenten chronologisch gerangschikt. Elk document krijgt een DC-nummer. Sommige 
diensten hebben de officiële DC aangepast aan de door hen veelgebruikte thema’s.  

De tien officiële rubrieken zijn: organisatie (0), gerechtelijke politie (1), opleiding (2), 
informatietechnologie en communicatie (3), infrastructuur en gebouwen (4), logistiek (5), 
personeelsbeheer (6), financiën (7), bestuurlijke politie (8), politie van de verbindingswegen 
(9). 

De documentatiedossiers waarvan het thema eigen is aan de dienst moeten worden 
bewaard, de andere dossiers moeten vernietigd worden. 

d. De stukken betreffende het beheer van de human resources 

Met haar 47 000 personeelsleden (COps en CALog) is de geïntegreerde politie één 
van de grootste werkgevers van het land81.  

De federale politie heeft als opdracht in te staan voor de selectie, de werving, de 
opleiding, de mobiliteit en het loopbaanbeheer van de personeelsleden van de geïntegreerde 
politie. Het is ook belast met voorbereiding en toepassing de statuten van de personeelsleden 
van de politiediensten, evenals het beheer van het contentieux betreffende de personeelsleden 
van de federale politie82.  

het is dus logisch dat het beheer van de human resources een belangrijke plaats 
inneemt binnen de administratie van de federale politie. Ze is immers belast met meerdere 
taken die verband houden met het human resources management van de geïntegreerde politie 
(aanwerving en selectie, opleiding, loopbaanbeheer, interne relaties, …). Zo heeft een zeer 
groot aantal archiefreeksen betrekking op die activiteiten die samenhangen met het beheer van 
de human resources. 

                                                      
79 Permanente nota CDC-59, 7 februari 2002, 31 p. 
80 DEPOORTERE R., Inventaire des archives du Commissariat général de la police judiciaire. Dossiers du 
service de la Documentation. Versement 2000, Rijksarchieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 2001. 
81 Activiteitenverslag van de federale politie. 2006, Brussel, Geïntegreerde politie, 2007, p. 64. 
82 Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007. Goedgekeurd door de Ministerraad van 30 maart 2004, p. 25. 
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De dossiers inzake wetgeving en reglementering 

Overeenkomstig de ministeriële omzendbrief GPI 1783 van 13 maart 2002 over de 
bevoegde diensten inzake interpretatie van het statuut is de Directie van de juridische dienst, 
het contentieux en de statuten (DSJ) belast met het beheer en de interpretatie van het statuut 
van het personeel van de federale politie.  

In dat verband stelt ze statutaire teksten op (STS)84, een compilatie van 
gecoördineerde teksten over de geïntegreerde politie die voornamelijk statutaire teksten bevat 
(ST1, 2, 3, ...) maar ook enkele veeleer organieke teksten (ORG1, 2, 3, ...), waarvan de 
originele teksten worden bewaard.  

De kopieën die onder de eenheden worden verspreid, kunnen na hun opheffing 
vernietigd worden. De dossiers inzake de wetgeving betreffende het personeel van het 
administratieve en logistieke kader (CALog) zullen wegens hun unieke karakter bewaard 
worden. 

De aanwervingsdossiers 

Jaarlijks werft de geïntegreerde politie zo’n 2 000 personen aan voor het operationele 
kader (COps) en het administratieve en logistieke kader (CALog).  

Het operationele kader bestaat uit politieambtenaren die in drie kaders worden 
onderverdeeld: het basiskader, het middenkader en het officierskader. De politieambtenaren 
zijn bevoegd voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. 
Het operationele kader kan een kader van hulpagenten van politie bevatten. Deze zijn geen 
politieambtenaren maar beschikken wel over een beperkte politiebevoegdheid. 

Ongeveer 25 procent van de betrekkingen van de federale politie is bestemd voor 
personeelsleden van het administratieve en logistieke kader, eveneens ‘burgerpersoneel’ 
genoemd. Ze hebben in principe geen enkele bevoegdheid van bestuurlijke of gerechtelijke 
politie (sommige leden van het burgerpersoneel die in de laboratoria van de technische en 
wetenschappelijke politie werken, vormen een uitzondering op deze regel). De CALog-leden 
zijn statutaire personeelsleden of personeelsleden die zijn aangeworven op basis van een 
arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur. De CALog-leden mogen geen enkele 
politieopdracht uitvoeren en dragen geen politie-uniform. Wanneer alle betrekkingen van het 
administratieve en logistieke kader niet worden ingevuld met burgerpersoneel, mogen leden 
van het operationele kader tijdelijk dergelijke betrekkingen uitoefenen of op hun eigen 
verzoek naar dit kader overgaan.  

Het statutaire en contractuele burgerpersoneel is in vier niveaus onderverdeeld. Elk 
niveau bevat verschillende graden, waaronder op zijn minst een gemene graad en meerdere 
bijzondere graden: 
Niveau D: gemene graden (hulpkracht, arbeider, bediende of vakman) en bijzondere graden 
(ploegbaas, ICT-technicus, …). 
Niveau C: gemene graad (assistent) en bijzondere graden (werkleider, gespecialiseerd 
assistent, kok, ICT-assistent, gespecialiseerd vakman, …). 

                                                      
83 Belgisch Staatsblad, 27 maart 2002, p. 12744. 
84 «Statutaire teksten/ textes statutaires». De belangrijkste zijn de «Mammoet» (ST6) en de «Dino» (ST7). Zie de 
website www.hrpol.be. 
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Niveau B: gemene graad (consulent) en bijzondere graden (directiesecretaris, vertaler, 
fotograaf, ICT-consulent, technisch consulent, gespecialiseerd consulent, maatschappelijk 
assistent, boekhouder, verpleger, laborant, communicatieconsulent, …). 
Niveau A: gemene graad (adviseur) en bijzondere graden (ICT-adviseur, ingenieur, arts, 
tandarts, dierenarts, apotheker, vertaler, …). 

Om haar opdrachten succesvol uit te voeren maakt de Directie van de rekrutering en 
van de selectie (DSR) gebruik van een brede waaier van communicatiemiddelen en biedt zij 
ondersteuning aan de lokale politie in het raam van specifieke rekruteringsactiviteiten op 
lokaal en bovenlokaal vlak: de belangrijkste communicatiekanalen zijn het callcenter, de 
media en de contactpunten in de lokale politiezones. DSR  heeft in het kader van de selectie in 
2006 ongeveer 34 485 dossiers behandeld voor een totaal van 2 204 nieuwe aanwervingen85. 

De aanwervingsdossiers worden sinds de jaren 1970 tot op heden gemicrofilmd. Ze 
worden in de vorm van microfiches of op papier in het werkdossier geklasseerd. Ze bevatten 
een kopie van het diploma, het bewijs van goed zedelijk gedrag, een kopie van het rijbewijs, 
huwelijksakte en de medische selectie.  

Voor het aangeworven personeel wordt het dossier in het persoonlijke dossier 
bewaard. Het dossier van het niet-aangeworven personeel wordt verwijderd. 

De mobiliteitsdossiers 

De Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer (DSP) coördineert en regelt de 
mobiliteit van alle personeelsleden tussen de 196 lokale politiekorpsen, tussen de directies en 
diensten van de federale politie, van en naar de algemene inspectie van de federale politie en 
van de lokale politie en tussen de korpsen onderling86. De mobiliteitsprocedure wordt 
vastgelegd in de artikelen VI.II.8 tot VI.II.71 van het koninklijk besluit van 30 maart 200187 
tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en in het koninklijk 
besluit van 20 november 200188 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten. Er zijn drie mobiliteitscycli per jaar, die om de vier 
maanden worden bekendgemaakt. Een mobiliteitscyclus bestaat uit drie fasen. De eerste fase 
is de bekendmaking van de vacante betrekkingen in het personeelsbulletin (nu zowel op 
papier als digitaal via de website www.hrpol.be of www.jobpol.be) door de Directie van de 
mobiliteit en het personeelsbeheer (DSP). Een personeelslid kan per mobiliteitscyclus naar 
maximum drie betrekkingen solliciteren. Tijdens de tweede fase versturen de kandidaten hun 
mobiliteitsdossier naar DSP. Zodra DSP alle dossiers voor een betrekking heeft ontvangen, 
verstuurt ze deze naar de aanwervende eenheid. Wanneer het personeelslid de betrekking 
aanvaardt, wordt de aanwijzing als definitief bekendgemaakt in het personeelsbulletin (PB). 
Voor 2006 bestond ook het ‘personeelsbulletin uitgevoerde mobiliteit’ (BPC). Naast het BPC 
zijn er vier andere personeelsbulletins: dat voor de officieren (aflevering I), dat voor het 
middenkader (aflevering II), dat voor het basiskader (aflevering III) en dat voor de lokale 
politie (aflevering IV). De vermeldingen gebeuren in de taal van de betrokken personen en 
hebben betrekking op de benoemingen, de baremische bevorderingen, de herplaatsingen, enz. 
                                                      
85 Activiteitenverslag van de federale politie 2006, Brussel, Geïntegreerde politie, 2007, pp. 64-66. 
86 Activiteitenverslag van de federale politie 2006, Brussel, Geïntegreerde politie, 2007, pp. 62-63. «Koninklijk 
besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
(«RPPol/Mammoet)», Belgisch staatsblad, 31 maart 2001, deel VI, titel II, hoofdstuk II, art. VI.II.13-VI.II.14; 
Belgisch staatsblad, 30 januari 2006; InfoNieuws, nr. 1668, 6 februari 2006, 7 p. 
87 Belgisch staatsblad, 31maart 2001. 
88 Belgisch staatsblad, 31 januari 2002. 
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In het BCP zijn deze vermeldingen eveneens vertaald in de andere taal. Het BPC en de andere 
BP’s zijn ook voor andere personen zeer belangrijk, want ze dienen als werkbasis 
(bijvoorbeeld voor uitbetaling van lonen, beheer van de stambladen, ...). Er kunnen errata zijn 
ingevolge beroepen. Tussen 2001 en 2006 bestond ook het ‘personeelsbulletin van de aan-
gekondigde mobiliteit’ (BPA).  

De dossiers over de evaluatie89 van het personeel, de bevorderingen en de mobiliteit 
worden opgenomen in de ad hoc persoonlijke dossiers (mappen III, IV en V)90. 

Wanneer de aanwerving ten einde is, dan moeten de aanwervende eenheden het 
mobiliteitsdossier van de niet-gekozen personen naar hun eenheid terugsturen om het toe te 
voegen aan het persoonlijke dossier.  

De documenten met betrekking tot de procedure (werkdossiers) worden ter plaatse 
bewaard door de korpschef of de dienstchef die de selectie heeft uitgevoerd. Ze kunnen na 5 
jaar vernietigd worden, behalve in het geval van een klacht bij de Raad van State (in dat 
geval: zolang de zaak lopende is)91.  

Het mobiliteitsdossier wordt opgesteld door de eindverantwoordelijke van de 
evaluatie van wie het personeelslid afhangt voor elke vacante betrekking waarnaar hij 
solliciteert. Het bevat een inventaris van de stukken: de mobiliteitsfiche, uittreksels of 
afschriften uit het persoonlijk dossier, de laatste functioneringsevaluatie en zo nodig de 
specifieke evaluatie als deze vereist is, de kandidaatstelling en, indien opgelegd, de eraan 
toegevoegde stukken. 

De stamboekdossiers 

Deze dossiers hernemen de grote fases in de loopbaan van de personeelsleden. Het 
oudste nog bewaarde dossier binnen de administratie betreft een in 1850 geboren persoon en 
dateert van de jaren 1870. Van de jaren 1970 tot de jaren 1990 werden de dossiers 
gemicrofilmd. Deze microfilms bevinden zich in twee gepantserde kasten in het lokaal van de 
eenheid. De eenheid bewaart eveneens het papieren dossier in kasten met hangmappen. Nu 
worden die dossiers eveneens digitaal opgesteld en bewaard. Er bestaat een geïnformatiseerd 
register met de namen van alle personen. Een rubriek heeft betrekking op de beweging van 
het papieren dossier tussen de verschillende bureaus. Voor het bestaan van het elektronische 
bestand, bestond er een ‘schrift voor dossiers die het lokaal verlaten’ dat dezelfde functie had. 
Het schutblad van een dergelijk dossier vermeldt doorgaans de naam, de voornaam, het 
stamnummer (9 cijfers), de taalrol, de geboortedatum en -plaats van de betrokken persoon. 

De stamboekdossiers worden 110 jaar na de geboorte van de betrokkene door de 
federale politie zelf bewaard. Ze moeten vervolgens aan het Algemeen Rijksarchief 
overgedragen worden. 

De personeelsdossiers 

Het personeelsdossier92 wordt sinds 2001 in een opbergmap bewaard die bestaat uit 
zeven mappen en submappen:  
                                                      
89 De tweejaarlijkse evaluatie is op 1 april 2005 in werking getreden. 
90 Zie hierna: persoonlijk dossier. 
91 Cf. DINO 31 maart 2001. 
92 «Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten («RPPol/Dino)», 
Belgisch Staatsblad, 15 januari 2002, hoofdstuk II. 
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- Map I : administratie 
° Inventaris 
° Laatste individuele fiche (geïnformatiseerd) 
° Inventaris van de overgaven van het persoonlijke dossier voor raadpleging 
of verandering van de overheid belast met de bijwerking van het dossier 
° Inventaris van de stukken waarvan het personeelslid een kopie heeft 

ontvangen 
- Map II: opleidingen 

° Submap II/A: basisopleidingen  
° Submap II/B: stagedossiers 
° Submap II/C: voortgezette opleidingen 
° Submap II/D: opleidingen gebonden aan een bevordering of aan de 
baremische loopbaan  
° Submap II/E: functionele opleidingen 
° Submap II/F: andere brevetten, getuigschriften of attesten van opleidingen 

- Map III: mobiliteit 
° Submap III/A: mobiliteitsdossiers 
° Submap III/B: tijdelijke inplaatsstellingen 
° Submap III/C: herplaatsingen 

- Map IV: loopbaan 
° Submap IV/A: bevorderingen 
° Submap IV/B: baremische loopbaan 
° Submap IV/C: andere stukken met betrekking tot de loopbaan 

- Map V: evaluaties, tucht, ordemaatregelen 
° Submap V/A: evaluatiedossiers 
° Submap V/B: nog niet uitgewiste tuchtsancties en relevante tuchtdossiers 
° Submap V/C: de ordemaatregelen 

- Map VI: gegevens met een medisch karakter 
° Submap VI/A: documenten met betrekking tot het medische profiel 
° Submap VI/B: documenten met betrekking tot de medische selectie 
° Submap VI/C: inschrijvingsfiche van de ziekteverloven 
° Submap VI/D: documenten met betrekking tot de disponibiliteit wegens 
ziekte 
° Submap VI/E: documenten met betrekking tot de gedeeltelijke medische 
vrijstellingen die een invloed kunnen hebben op de uitvoering van de dienst 
° Submap VI/F: documenten met betrekking tot de arbeidsongevallen en de 
beroepsziekten 

- Map VII: mandaten 
° Een submap per mandaatdossier 

- Map VIII: varia 
° Inventaris 
° Stukken 

Bijlage 22 van het ministerieel besluit van 28 december 2001 regelt de overdracht van 
de stukken uit het oude personeelsdossier, van vóór 2001 (rijkswacht, gerechtelijke politie), 
naar het nieuwe personeelsdossier. 
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Het personeelsdossier volgt het personeelslid naar zijn eenheid (eenheden) tot het 
einde van zijn loopbaan (ontslag, pensioen, overlijden). Het dossier blijft er dan nog 5 jaar. 
Vervolgens wordt het naar de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer (DSP) 
gestuurd, die het persoonlijke dossier en de werkdossiers bijeenvoegt en het geheel tot 110 
jaar na de geboorte van het personeelslid bijhoudt. Eén maal per jaar worden die dossiers aan 
de Historische dienst van de politie bezorgd. Gelet op de grote hoeveelheid dossiers zal het 
Rijksarchief dit beleid binnen vijf jaar herevalueren. 

De dossiers worden alfabetisch gerangschikt voor officieren en niet-officieren en per 
stamnummer voor het CALog-personeel. De dossiers van de voormalige gerechtelijke politie-
agenten worden eveneens bij DSP bewaard. 

Deze reeks is verreweg de meest omvangrijke in aantallen strekkende meters en 
bevindt zich al jarenlang in alle directies. Deze documenten blijven van nut tot vijf jaar na het 
definitieve vertrek uit de politie van het personeelslid. 

De dossiers die betrekking hebben op het administratief beheer van het personeel van 
een hele dienst of van een directie kunnen na twee jaar vernietigd worden wanneer ze uit 
kopieën van stukken bestaan. De oorspronkelijke stukken moeten in het ad-hocdossier van het 
personeel bewaard worden.  

De gegevensbank ‘Personeelsregister’ (PRP) 

 De gegevensbank ‘Personeelsregister’ of PRP werd in 1972 door de rijkswacht 
gecreëerd. 
 Ze bevat een fiche per personeelslid van de geïntegreerde politie. Men kan de 
toepassing gebruiken om de volledige fiche van een personeelslid te zien of om de 
gegevensbank te raadplegen. Aan de hand van de gegevensbank is het mogelijk de situatie 
van het personeel per dienst en de indeling van het personeel per graad, geslacht, enz. te 
kennen. Ze bevat voor elk personeelslid informatie over zijn identiteit, zijn burgerlijke stand, 
zijn gezinssituatie, de datum van zijn aanwerving, de huidige tewerkstellingseenheid, de 
benoemingsdatum, de financiële graad, de medische geschiktheid, de bevorderingsexamens 
met de resultaten, de gevolgde opleidingen, de verkregen eervolle onderscheidingen, de 
verwachte datum van het einde van de dienst, de voorgeschiedenis van de beroepsgegevens 
(graden, werkplaatsen, enz.), het adres, het rijbewijsnummer, de talenkennis, de gezinslast, … 
De medische dienst en de politiescholen kunnen de informatie over de opleidingen en de 
medische gegevens invoeren. 
 De gegevensbank bevat een onderdeel ‘archief’ met de fiches van de voormalige 
rijkswachters, militairen en burgerpersoneelsleden die voor de rijkswacht werkten. Ze bevat 
informatie over de curriculum vitae, de loopbaan en de interne informatie. 
 Deze gegevensbank is uiteraad zowel vanuit administratief als historisch standpunt 
zeer interessant en moet integraal bewaard worden. 

De erkenningsdossiers 

Elke politieschool vraagt, via de Directie van de opleiding (DES), voor iedere door 
haar georganiseerde functionele opleiding, voorafgaandelijk de erkenning93 van de Minister 

                                                      
93 «Koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de 
politiediensten», Belgisch Staatsblad, 30 januari 2006, hoofdstuk III, art. 4. 
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van Binnenlandse Zaken alsook, voor wat de gerechtelijke opleidingen betreft, van de 
Minister van Justitie. 

   Hiertoe bezorgt de inrichtende macht van de betrokken politieschool, 
minimum één maand voor de start van elke opleidingscyclus, een referentie-
erkenningsdossier voor goedkeuring aan de minister van Binnenlandse Zaken en, in 
voorkomend geval, aan de minister van Justitie. 

  Het referentie-erkenningsdossier bevat ten minste de volgende stukken: 
- de erkenningsaanvraag ontvangen per e-mail, post of fax (deze wordt geregistreerd, in pdf 
gescand en krijgt een IN-nummer); 
- het erkenningsformulier: voorwoord, voorafgaande contacten (namen van de 
verantwoordelijken), een beschrijving van het doelpubliek, met inbegrip van de 
toelatingsvoorwaarden, de lijst van de opleider voor die cursus, het beknopte programma van 
de opleiding, de doelstellingen van de opleiding, een beschrijving van de eventuele stage met 
inbegrip van de doelstellingen van de stage en het aantal uren, het uurrooster van de cursus 
(begin- en einddatum), het evaluatiestelsel, met inbegrip van de soorten evaluatie (formatieve 
evaluatie, certificatieve evaluatie, transferevaluatie, procesevaluatie), de aard van de 
certificatieve evaluatie (mondeling, schriftelijk, praktijk), de samenstelling van de examen-
commissie en het aantal sessies, de evaluatie van de opleiding, het budget, de praktische 
organisatie: de data, het aantal uren, het maximum aantal deelnemers; 
- het erkenningsantwoord (met een OUT-nummer); 
- de afsluiting van het dossier (resultaat van de sessie, de werkelijke begin- en einddata, het 
precieze aantal kandidaten, het slaagpercentage, het formulier F022 betreffende de vergoeding 
van de opleiders). 

De erkenningsdossiers worden zowel op papier als in digitale vorm bewaard. Ze 
worden jaarlijks opnieuw ingediend en worden door de pedagogische cel gecontroleerd. Elke 
opleiding heeft een nummer bestaande uit vier cijfers (steeds hetzelfde nummer). Elke school 
krijgt een code van twee letters, bv. AA, AB, AC, AD, …, ZZ. 

Deze dossiers kunnen na twee jaar worden verwijderd aangezien dit de maximum-
termijn van een opleiding is en bij elke opleiding opnieuw een erkenningsaanvraag ingediend 
moet worden. 

De door de politiescholen bewaarde documenten 

Hier moet de aandacht worden gevestigd op de interessante reeksen die door de 
Rechercheschool worden bewaard en die betrekking hebben op de School voor criminologie 
en criminalistiek, namelijk de processen-verbaal (1920-1955), de vergaderdossiers van de 
raad van bestuur (1920-2000), de dossiers van de professoren (1945-2000) en de 
kandidaatstellingen van de onderwijzers van de hogere graad (1945-2000). 

De politiescholen stellen eveneens opleidingsbrochures, interne reglementen, 
studentenlijsten, lesmappen (met doelstellingen, programma’s, voorstellen van oefeningen, 
bibliografie, enz.), stagedossiers, vragen die tijdens tests en examens worden gesteld, 
verslagen van de examencommissies, enz. op. De meeste van deze documenten moeten 
blijvend bewaard worden. 

De Directie van de opleiding (DSE) vertegenwoordigt de geïntegreerde politie bij het 
Europees Politiecollege (CEPOL) en coördineert de CEPOL-opleidingen toevertrouwd aan 
België. CEPOL heeft als taak opleidingen aan te bieden voor de hoge verantwoordelijken 
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binnen de politiediensten en de samenwerking tussen de verschillende nationale opleidings-
instituten te versterken. Dit college streeft naar een gemeenschappelijke benadering van de 
meest belangrijke domeinen zoals de strijd tegen de criminaliteit, de preventie van jeugd-
criminaliteit, ordehandhaving en openbare veiligheid, vooral op grensoverschrijdend gebied94.  

De dossiers die in dat verband worden opgesteld, moeten bewaard worden. 

De prestatiedossiers 

Sinds 2003 maken de diensten gebruik van een registratiefiche voor de prestaties 
(ISLP-Admin/PPP) om de gepresteerde uren aan te geven. De papieren kopieën van deze 
halfjaarlijkse fiches mogen na 2 jaar vernietigd worden. 

De dossiers inzake de arbeidsongevallen 

De reeks dossiers betreffende de arbeidsongevallen is in 1999 opgestart voor de 
CALog-personeelsleden en in 2001 voor de andere graden. Vóór 1999 werden die dossiers 
door verzekeringsmaatschappijen behandeld. Het dossier van het arbeidsongeval wordt bij het 
persoonlijke dossier gevoegd wanneer de zaak gesloten is.  

Jaarlijks worden zo’n 1 400 nieuwe dossiers opgesteld. Ze worden chronologisch 
gerangschikt en dragen een volgnummer. Er bestaat een geïnformatiseerd register om het 
dossier terug te vinden (Accessdatabank).  

Het nieuwe statuut van het personeel voorziet in een contingent ziektedagen. Dit 
contingent is zowel van toepassing op de statutaire personeelsleden van het operationele kader 
als op de statutaire burgerpersoneelsleden die bij de federale of de lokale politie werken, maar 
niet op het contractueel personeel. Jaarlijks krijgt het statutaire personeel, per jaar 
dienstanciënniteit, 30 ziektedagen. In geval van ziekte behoudt het statutaire personeelslid dus 
zijn volledige wedde totdat het contingent ziektedagen is uitgeput. Het is pas daarna dat het 
personeelslid in disponibiliteit wordt gesteld. De mogelijkheid om gebruik te kunnen maken 
van een correct samengesteld contingent ziektedagen, bijvoorbeeld in het kader van een 
langdurige afwezigheid wegens ziekte, biedt het personeelslid dat moeilijke tijden meemaakt 
dus een grotere financiële zekerheid. De Directie van het mobiliteit en het personeelsbeheer 
(DSP) is verantwoordelijk voor het beheer van het contingent ziektedagen. Deze reeks is 
gestart in 2001. Die dossiers worden bij de andere werkdossiers gevoegd.  

De geldelijke dossiers 

Het geldelijke dossier bestaat uit stukken die rechten vastleggen op lonen, 
vergoedingen en toelagen, en die in die hoedanigheid verantwoordingsstukken zijn voor de 
betaling van deze rechten. De stukken worden opgeborgen in het geldelijke dossier dat de 
basisfiches en de verantwoordingsstukken bevat.  

Er bestaan momenteel 126 formulieren voor de geldelijke gegevens over de 
vergoedingen en toelagen (F-001 tot F/L-126). Er zijn er steeds minder. Ze zullen vanaf 
september 2007 worden geïnformatiseerd. Tot 1999 werden ze door het Rekenhof bewaard. 

Die dossiers worden behandeld door het Sociaal secretariaat van de geïntegreerde 
politie (SSGPI). 

                                                      
94 Onthaalbrochure van de federale politie, p. 43. http://www.cepol.net. 
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De dossiers inzake de individuele uitrusting 

De Dienst van de persoonlijke uitrusting is belast met het beheer en de toekenning 
van het collectieve en individuele materiaal van de federale politie, met het beheer van de 
voorraden, met onderzoek en uitbouw, met de normalisering van de uitrusting van de 
geïntegreerde politie, met de ontwikkeling en met bijzondere projecten. Desgewenst houdt hij 
zich ook bezig met het opstellen van voorstellen van technische en gespecialiseerde 
aanbevelingen op logistiek vlak en met het opstellen van strategische aanbevelingen op 
technisch en logistiek vlak. Concreet behandelt hij de ‘puntendossiers’ van de politieagenten 
voor de aankoop van de politiekledij en de gegevensbank ‘punten’. De profielen bepalen het 
aantal punten dat aan elk personeelslid wordt toegekend volgens criteria zoals de directie 
waarvoor men werkt, of men ‘geüniformiseerd’ is of niet, ... Alle dossiers worden verwerkt in 
de gegevensbank ‘punten’, die bestaat uit individuele fiches met de graad, het profiel, de 
eenheid, de dotatie per jaar, het puntensaldo. De personeelsleden worden geïdentificeerd aan 
de hand van hun stamnummer. 

Al die dossiers mogen na de bewaringstermijn vernietigd worden. 
De dienst van de uitrusting stelt eveneens dossiers op over de maatnames voor de 

kledij alsook dossiers over de openbare aanbestedingen, bestellingen, enz. Deze dossiers 
worden hieronder beschreven. 

De interne publicaties 

Om de communicatie binnen de politie tot uitdrukking te brengen, publiceert en 
verspreidt de Directie van de interne relaties (DSI) binnen de geïntegreerde politie gratis 
informatie via verschillende kanalen:  

Infodoc wordt gepubliceerd sinds 1994 en is een maandblad voor de kaderleden. Er 
worden actuele thema’s aangekaart vanuit het oogpunt van leadership en strategie (nationaal 
veiligheidsplan) in teksten die doorgaans langer zijn dan deze in Infonieuws. Inforevue is het 
tijdschrift van de geïntegreerde politie. Het verschijnt vier keer per jaar (in maart, juni, 
september en december) en dit sinds 1995. Het is bestemd voor alle personeelsleden en wil de 
culturele integratie in de nieuwe politiestructuur bevorderen en het motivatieniveau van het 
personeel verbeteren. Infonieuws is een informatieblad voor alle personeelsleden over actuele 
thema’s. Het is ontstaan in 1998. De teksten zijn kort en het verschijnt onregelmatig, want de 
publicatie gebeurt afhankelijk van de behoeften. Infonieuws bestaat in drie kleuren: blauw 
voor de algemene informatie, geel voor de informatie over de politiehervorming en rood voor 
de artikelen over de ANG. Er kunnen bij wijze van uitzondering andere kleuren worden 
gebruikt wanneer er zich bijzondere gebeurtenissen voordoen, bijvoorbeeld: groen voor het 
Europees kampioenschap voetbal 2000. Info Kort is een maandelijkse affiche die beknopt de 
verschillende publicaties vermeldt die de maand daarvoor verschenen zijn. Info Kort wordt 
uitsluitend bij de lokale politie op papier verspreid en in een pdf-bestand op de site (zo is Info 
Kort ook toegankelijk voor de federale politie). Sinds september 2004 vindt men deze 
publicatie ook in een elektronische versie terug. De laatste publicatie dateert van februari 
2007. Het tijdschrift Pol is in 2002 twaalf keer verschenen. Dit tijdschrift behandelde de 
politiehervorming. 
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De dossiers inzake gelijke kansen en diversiteit 

De dienst gelijke kansen en diversiteit ontwikkelt acties ten voordele van 
minderheidsgroepen, waarbij wordt toegezien op gelijke kansen voor elk personeelslid. De 
meeste dossiers hebben betrekking op de man-vrouw problematiek. 

De cel multiculturalisme werd in 1992 opgericht. Ze behandelt onder andere dossiers 
die betrekking hebben op de wet ter bestrijding van discriminatie van 25 februari 2003 en die 
dus hoofdzakelijk handelen over discriminatie, handicaps, etnische afkomst, godsdienst, 
leeftijd, enz. 

Al die dossiers moeten bewaard worden. 

De dossiers betreffende de vakbondsrelaties 

De dienst syndicale relaties van de federale politie is bevoegd voor het secretariaat 
van het Onderhandelingscomité voor de politiediensten (OCP) en van het Hoog 
overlegcomité (HOC). In dat verband organiseren ze onderhandelingscomités, hoge 
overlegcomités en informatievergaderingen voor de federale en lokale overheden. 

De verslagen van de vergaderingen, de dossiers over de vragen van de vakbonden, de 
vakbondspamfletten, enz. moeten worden bewaard. Sommige reeksen zijn reeds aan de 
Historische dienst van de geïntegreerde politie overgemaakt. 

e. De dossiers betreffende het financiële beheer 

De archieven in het kader van het financieel beheer van de federale politie, de 
uitvoering van de begroting en de financiën, zijn gebaseerd op de wetgeving.  

Een op 18 februari 2002 ondertekend protocol koppelt de federale politie aan het 
Rekenhof voor onder andere de archieven. Een deel van de dossiers worden aan het Rekenhof 
overgedragen voor controle en worden door het Rekenhof bewaard. 

De dossiers over de boekhouding van de fondsen hebben betrekking op alle 
maatregelen die worden genomen om het bewijs en de rechtvaardiging te leveren van de 
inkomsten en uitgaven door het beheer van de boekhouding van de federale politie. De 
boekhouding is zo opgemaakt dat de situatie van elke rekenplichtige of onderrekenplichtige 
op elk moment kan worden vastgesteld. De dossiers betreffende de boekhouding van de 
inkomsten worden samengesteld door het geheel van maatregelen genomen om het bewijs en 
de rechtvaardiging te leveren van de inkomsten en uitgaven veroorzaakt door het beheer van 
de rekenplichtige van de inkomsten van de federale politie. De boekhouding is zo opgevat dat 
de toestand op elk moment kan worden vastgesteld. Originele dossiers betreffende de 
vastleggingskredieten worden in één enkel exemplaar aan DGM/DMF-B/Compta 
overgedragen voor vastlegging. De leidende dienst maakt het vereffeningsdossier vervolgens 
in twee exemplaren over aan DGM/DMF-B. Het oorspronkelijke dossier blijft bij 
DGM/DMF-B en de door de leidende dienst eensluidend verklaarde ondertekende kopie 
wordt naar het Rekenhof gestuurd via de ‘inbox’. De ordonnanties die vergezeld gaan van alle 
rechtvaardigingsstukken worden niet meer naar het Rekenhof gestuurd, maar worden 
rechtstreeks voorgelegd aan de bevoegde diensten van het Hof die zich ter plaatse bij de 
federale politie bevinden. Na controle wordt het volledige dossier, samen met de 
rechtvaardigingsstukken, teruggestuurd door die diensten naar DGM/DMF-B die zorgt voor 
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de verwerking en de verzending van de ordonnanties (zonder rechtvaardigingsstukken) met 
het oog op het visum van het Rekenhof. 

f. De dossiers betreffende het beheer van de infrastructuur, de gebouwen en de 
uitrustingen 

De dossiers betreffende de infrastructuur en de gebouwen 

De federale politie bewaart nog 2 000 bouwplannen van de 585 kwartieren die ten 
tijde van de rijkswacht bestonden. Ze zullen aan de betrokken politiezones overgedragen 
worden. 

De dossiers betreffende de gebouwen worden per gewest geklasseerd (Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel), vervolgens per kwartier en per nummer van de voormalige brigades. De 
dossiers worden in 5 hoofdstukken onderverdeeld: I: werken van meer dan 125 000 euro; II: 
werken van minder dan 125 000 euro en veiligheidswerken; III: huur (garages, huizen, 
vergaderzalen, enz.); IV: documentatie (foto’s, tekeningen, elektrische installaties, 
inlichtingenfiches, kleine plannen, enz.); V: varia (huisvestingsbeleid, parlementaire vragen, 
enz.). Ze zullen worden bewaard. 

De aanbestedings- en aankoopdossiers 

De Aankoopdienst heeft openbare aanbestedingen afgehandeld voor heel de federale 
politie. De uitgaven van minder dan 5 500 euro en de aanbestedingen van minder dan 22 000 
euro gebeuren rechtstreeks via de eenheden. De originele facturen worden aan DSF 
overgemaakt. 

De aankoopdossiers betreffende de openbare aanbestedingen, met inbegrip van de 
contracten, worden per jaar en per SAD-, DMA- (vroegere benamingen van de Directie van 
de aankopen) of DSA-dossiernummer geklasseerd. Ze hebben betrekking op de openbare 
aanbestedingen van meer dan 22 000 euro. Ze bevatten de materiaalaanvragen, de aanvragen 
tot voorafgaande akkoorden, het akkoord van de inspecteur van financiën en/of van de 
minister, de in het Belgisch Staatsblad en/of in het Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen bekendgemaakte lastenboeken, het offerteaanbod, de beslissing van de 
Commissie voor de evaluatie van het materieel en de toekenning van de aanbesteding. 

De Accessgegevensbank ‘SIM’, die betrekking heeft op de geïntegreerde follow-up 
van de aanbestedingen, bevat voor elke materiaalaanvraag een nummer en een sleutel, 
toegekend door DSM/budget voor de uitschrijving van de aanbesteding. De ‘SAM-
gegevensbank’ heeft betrekking op de follow-up van de materiaalaankoop. Het is dezelfde 
lijst als de ‘SIM’ maar intern bij DSA. Het is een Excellijst die de dossiernummers bevat (bv. 
DSA 2007 R3 001). Die nummers worden in het order gegeven (voorbeelden: 1e 
materiaalaanvraag 2007 = DSA 2007 R3 001; 2e materiaalaanvraag 2007 = DSA 2007 
R3 002; 100e materiaalaanvraag 2007 = DSA 2007 R3 100). Het is in dat stadium dat de 
materiaalaanvragen een DSA-dossiernummer krijgen. De juridische dienst controleert de 
procedure opdat alles volgens het boekje gebeurt en dit overeenkomstig de wetten en 
koninklijke besluiten over de openbare aanbestedingen. In dat verband worden juridische 
dossiers over de openbare aanbestedingen aangemaakt.  
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De gegevensbank ‘Movex’ heeft betrekking op het stockbeheer (follow-up, 
vooruitzichten, bestellingen, enz.) en geeft in detail de artikelen weer die per individu worden 
verbruikt (OIZ 800). 

De gegevensbank ‘DBLog’ geeft per persoon en per datum een overzicht van het 
verbruik. De inventaris van het materiaal en/of van het meubilair wordt in ‘DBLog’ 
gearchiveerd. 

g. De reeksen betreffende het beheer van niet-operationele informatiebronnen 

De Interventiegids Terrein (IGT) is een didactische geheugensteun en een middel 
bestemd voor permanente opleiding en een methodologisch schema voor een zestigtal 
politionele interventies, met items zoals slachtofferbejegening, de fouillering van een persoon, 
enz. De gids wordt digitaal verspreid. 

De gegevensbank ‘ARTEMIS’ werd ontwikkeld door Getronics. Ze bevat twee grote 
onderdelen: de helpdesk en het beheer van het computerpark van de federale politie. 

Op de intranetsite van de politie is ‘Portal’ de toegangspoort tot de operationele 
centrale gegevensbanken (zoals de toepassingen van de ANG, SIDIS, DIV, …). Alle diensten 
van de federale politie en alle politiezones zijn in het bezit van de verie 17.0 van Portal. 

4. De functiegebonden documenten 

De functiegebonden documenten werden in vier categorieën onderverdeeld. De twee 
eerste hebben betrekking op de operationele steun en de politionele samenwerking en de twee 
laatste op de taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie. 

De steun van de geïntegreerde politie vormt één van de wettelijke kerntaken van de 
federale politie. Naast de steun inzake personeel en materieel, gaat het in hoofdzaak om 
gespecialiseerde operationele steun bij het uitvoeren van opdrachten van bestuurlijke en 
gerechtelijke politie. De operationele steun is een strategisch belangrijk thema, omdat hij een 
essentiële bijdrage kan betekenen voor het uitvoeren van de kernopdrachten van de 
politiediensten en de doeltreffendheid van de politieoperaties95. De internationale politie-
samenwerking blijft ook de komende jaren hoog op de politieke agenda staan wegens de 
toenemende internationalisering en de complexiteit van allerhande misdaadfenomenen96. De 
reeksen van de operationele steun worden in vier thema’s onderverdeeld: de reeksen over de 
nationele en internationale uitwisseling van operationele politionele informatie, de reeksen 
over de speciale middelen, de reeksen over de strategische analyse of de studie van de 
criminele fenomenen en tot slot de reeksen over het Nationaal Veiligheidsplan. De reeksen 
over de politiesamenwerking worden ingedeeld in de relaties met de lokale politie en de 
internationale politionele relaties. 

De reeksen in verband met de taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie volgen 
hetzelfde schema, met enerzijds reeksen inzake de bestuurlijke taken en anderzijds reeksen 
inzake de operationele taken. Binnen deze laatste categorie zijn de reeksen gegroepeerd 
volgens de opdrachten van bestuurlijke politie enerzijds (voetbal, verkeer en bescherming en 
beveiliging) en van gerechtelijke politie anderzijds (mensenhandel, drugs, agressie, 
verdwijningen, terrorisme en sekten, georganiseerde diefstallen en kunst, autozwendel, hold-

                                                      
95 Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007. Goedgekeurd door de Ministerraad van 30 maart 2004, pp. 21-22. 
96 Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007. Goedgekeurd door de Ministerraad van 30 maart 2004, pp. 31-32. 
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ups en "diefstallen gewapenderhand", milieu, hormonen, vluchtelingen, georganiseerde 
criminaliteit, economische en financiële criminaliteit en corruptie en technische en 
wetenschappelijke politie). 

Hier merken we de ontwikkeling op van digitale documenten en dan vooral van 
gegevensbanken. 

a. Het beheer van de informatie van gerechtelijke en bestuurlijke politie97 

De Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken van 14 juni 2002 betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke 
en bestuurlijke politie98. MFO-3 bevat onder meer de regels over de aard en het type van de te 
registreren informatie in de algemene nationale gegevensbank, over het tijdstip en de wijze 
waarop die registratie moet gebeuren, over de methode volgens dewelke die gegevens moeten 
worden gevalideerd qua volledigheid en juistheid en over de bewaartijd van die informatie99. 

Het artikel 44/1 tot 44/11 van de wet op het politieambt is de belangrijkste 
verwijzingstekst inzake de inzameling en de verwerking van de politionele informatie. ‘Groep 
44’, interministeriële werkgroep, bereidt momenteel een aantal koninklijke en ministeriële 
besluiten voor die de verschillende opdrachten en verantwoordelijkheden op dat gebied zullen 
vastleggen100. Artikel 44/4 regelt de verwerking van de door de politiediensten ingezamelde 
gegevens en informatie op basis van artikel 44/1 in de algemene nationale gegevensbank101. 
Het voorziet doorgaans in de centralisatie, de opslag en de verwerking van de informatie en 
de gegevens in een algemene nationale gegevensbank. Deze is toegankelijk en kan 
rechtstreeks worden geraadpleegd door enerzijds de gerechtelijke overheden en anderzijds de 
politiediensten, zowel de federale politie als de lokale politie, in het kader van de uitoefening 
van hun opdrachten.  

Het wettelijke kader is gebaseerd op het idee van een globaal of geïntegreerd 
informaticaconcept waarin in een maximale en gestructureerde informatiedoorstroming wordt 
voorzien. Deze informatie zal op nationaal niveau worden gecentraliseerd. Dit concept 
voorziet ook in een maximale toegankelijkheid van deze informatie voor de politiediensten op 
voet van gelijkheid en voor de bevoegde gerechtelijke overheden. 

De algemene nationale gegevensbank (ANG) is bovendien opgenomen in een ruimer 
referentiesysteem dat niet uitsluitend verwijst naar de informatie van de nationale 
politiegegevensbank maar ook naar internationale of gerechtelijke gegevensbanken zoals het 
Centraal Strafregister of het centraal gedetineerdenbestand. 

Het beheer van de algemene nationale gegevensbank staat onder de controle van een 
controleorgaan dat wordt voorgezeten door een federale magistraat en dat wordt samengesteld 
uit een lid van de lokale politie, een lid van de federale politie en een deskundige. Die worden 
aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie. Dit 

                                                      
97 BOURDOUX G.L., DE VALKENEER C., La réforme des services de police. Commentaire de la loi du 
7 décembre 1998, Les dossiers du Journal des tribunaux, nr. 27, Brussel, Larcier, 2001, pp. 146-158. 
98 Belgisch Staatsblad, 18 juni 2002, pp. 27816-27821. 
99 Activiteitenverslag 2003 van de federale politie, p. 94. 
100 Activiteitenverslag 2003 van de federale politie, p. 94. 
101 De Directie van de nationale gegevensbank (DSB), CGO geworden in 2007, werd in 2001 gevormd door de 
verschillende diensten van de voormalige rijkswacht en van de Algemene Politiesteundienst (APSD), die belast 
waren met het informatiebeheer, te integreren. Bovendien kreeg DSB in september 2002 ook de 
verantwoordelijkheid voor de opmaak van de politionele statistieken. Die beslissing was het logische gevolg van 
de creatie van de algemene nationale gegevensbank waarin alle gegevens van alle politiediensten moeten worden 
opgenomen. Activiteitenverslag 2003 van de federale politie, p. 92. 
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controleorgaan wordt in het bijzonder belast met de controle van de naleving van de 
toegangsregels en van de overmaking van de gegevens en de informatie aan die bank. Deze 
controlebevoegdheid blijft echter beperkt tot het beheer van die informatie en gegevens op 
politieniveau en mag in ieder geval niet vroeger gebeuren. De federale magistraat is dus de 
verantwoordelijke overheid voor de verwerking binnen de algemene nationale gegevensbank. 
Hij is met name belast met de controle van de toegangsregels tot de algemene nationale 
gegevensbank en van de overmaking aan deze gegevensbank van de door de politiediensten 
vergaarde gegevens en informatie. Hij zit ook het controleorgaan voor dat is belast met het 
beheer van de algemene nationale gegevensbank en hij geeft zijn akkoord voor de beslissing 
om de overmaking van zachte of gevoelige informatie aan de algemene nationale 
gegevensbank uit te stellen om een optimale betrokkenheid van de lokale politie bij het beheer 
van de algemene nationale gegevensbank te bevorderen. 

Om de algemene nationale gegevensbank te laten functioneren, heeft de Directie van 
de operationele politionele informatie (CGO) een reeks middelen ontwikkeld die archief 
genereren. ‘Portal’ is de toegangspoort tot de operationele centrale gegevensbanken zoals het 
Rijksregister, SIDIS, de algemene nationale gegevensbank, het centraal wapenregister. Met 
‘Portal’ kan informatie worden opgezocht in de verschillende centrale gegevensbanken door 
een eenmalige invoer van de zoekparameters en zonder de opgestarte toepassing te moeten 
verlaten. In 2003 werden alle politiezones en de diensten van de federale politie met Portal 
uitgerust102. 

De dienst kwaliteitsbeheersysteem verzekert de goede werking van de ANG. Het 
managementsysteem van CGO is duidelijk gericht op de totale kwaliteit voor een maximale 
en blijvende tevredenheid van haar klanten, werknemers en andere betrokken partijen, op wie 
de prestaties een invloed kunnen hebben. Daartoe heeft CGO (ex-DSB) haar 
kwaliteitsbeheersysteem ingevoerd overeenkomstig het ISO-normensysteem 9001 versie 
2000, het voortdurend verbeterd én preventieve en corrigerende acties georganiseerd om het 
ontstaan van niet-overeenstemmingen te vermijden of om er een oplossing voor te vinden. 

Het Vademecum 

Het Vademecum kan worden omschreven als een didactisch middel, een praktische 
gids met als doel de politieagent, de eindgebruiker, een methodologisch schema ter 
beschikking te stellen voor de registratie van de operationele politionele informatie. Een een 
andere doelstelling van het Vademecum is de verzekering dat de operationele politionele 
informatie op een kwalitatieve manier wordt geregistreerd. Bovendien is het Vademecum een 
aanvulling op de omzendbrief MFO-3 betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke 
en bestuurlijke politie. Immers, terwijl voornoemde omzendbrief is gericht op het wettelijke 
kader en de verwerkingsprocedures van de informatie (het ‘wat’), beantwoordt het 
Vademecum de vraag ‘hoe’. 

Het Vademecum had geen zin als het niet up-to-date zou zijn of moeilijk 
toegankelijk. Daarom beheert de sectie CGO/A – Steun ANG de aanpassings- en 
bijwerkingsverzoeken van het Vademecum. Dit Vademecum wordt ter beschikking gesteld op 
de portaalsite van de geïntegreerde politie, waardoor een snel en efficiënt beheer van de 
toevoegingen en wijzigingen mogelijk is. 

                                                      
102 Activiteitenverslag 2003 van de federale politie, p. 100. 
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ANG Info 

Sinds 2003 wordt het personeel via ANG Info geïnformeerd en geadviseerd over 
nieuwigheden en updates in het kader van de operationele politionele informatie. Tot 2006 
bestond het tijdschrift in een papieren versie, sinds 2007 is het digitaal. 

Het recherche- en informatieblad 

Het Centraal Signalementenblad (CSB) - een creatie van het begin van de vorige 
eeuw die haar diensten bewezen had - werd in september 2002 gemoderniseerd en 
omgevormd tot een recherche- en informatieblad (RIB), dat heel snel een nog onmisbaarder 
werkinstrument is geworden voor de politiediensten ter ondersteuning van het onderzoek naar 
criminele feiten. Dit is mogelijk gemaakt door de integratie van de politionele seiningen in de 
centrale ANG. Sind 2005 bevindt het RIB zich in een elektronische versie op Portal103.  

De fototheek 

De fototheek is een gegevensbank die deel uitmaakt van de ANG en die uitsluitend 
foto’s van personen bevat die in de ANG zijn geregistreerd. De dienst van de fototheek 
digitaliseert op eigen initiatief de foto’s van in de ANG bekende personen. Sommige 
politiezones en AIK’s hebben er toegang tot. De dienst bewaart foto’s sinds 1969. 

Het centraal wapenregister (CWR) 

De dienst ondersteunt de lokale politiezones en de diensten van de federale politie in 
het kader van de registratie van de wapens in het centraal wapenregister en hun 
opspoorbaarheid. De dossiers betreffende de invoer en uitvoer van wapens, de formulieren 
(inbeslagname, verzamelaars), de dubbele vattingen en de verhuizingen worden er verwerkt. 
Het beheert voorts  de gegevensbank van de wettelijk bekomen vuurwapens. De vuurwapens 
werden tussen 1989 en 1994 door de gerechtelijke politie, tussen 1994 en 2000 door de 
Algemene Politiesteundienst (APSD)104 en sinds 2001 door de federale politie geregistreerd. 
De lokale politiediensten zorgen voor de vattingen in het CWR sinds 1991. In september 2007 
zal een nieuw CWR in gebruik genomen worden. 

Het register van de processen-verbaal 

Om de informatie doeltreffend te kunnen verwerken en gebruiken, maken de federale 
politiediensten gebruik van de standaardapplicatie FEEDIS (Feeding Information System)105 
voor de registratie en het opstellen van de processen-verbaal alsook voor de opname in de 
ANG. Dit register, net als de afschriften van pv’s (en hun bijlagen), moet gedurende 20 jaar in 
de dienst worden bewaard. Het register bevat op zijn minst: het volledige pv-nummer, de 
kwalificatie(s), de opsteller(s), de lokalisatie van de feiten in tijd en ruimte, de administratieve 

                                                      
103 Activiteitenverslag 2003 van de federale politie, p. 95. 
104 Ingevoerd door het koninklijk besluit van 11 juli 1994. 
105 Referentiesysteem van de lokale politie waarmee klachten, kantschriften, briefwisseling en processen-verbaal 
worden opgesteld en geregistreerd volgens het principe van eenmalige gebruikersvriendelijke invoer. De 
aldus geregistreerde gegevens worden automatisch ingevoerd in de algemene nationale gegevensbank. De 
ontwikkeling van FEEDIS werd afgerond in 2003. Cf. Activiteitenverslag 2003 van de federale politie, pp. 100-
101. 
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gegevens betreffende het pv (soort pv, datum en uur van het pv). Er is één enkel gerechtelijk 
pv-register per dienst106. ‘POLIS’  is de voorloper van ‘FEEDIS’. 

b. De gerechtelijke operationele dossiers 

De diensten behandelen gemiddeld tussen 300 en 1 200 dossiers per jaar. Ze bestaan 
uit verslagen van vergaderingen, post, verslagen voor het federale parket betreffende 
opzoekingen in de ANG. Het oudste operationele dossier dateert van 1934 en betreft de 
diefstal van de  Rechtvaardige Rechters uit de kathedraal van Gent. De dienst die de 
kunstdossiers behandelt, bewaart ook verschillende dossiers over de tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gestolen kunstvoorwerpen. De oudste dossiers zijn echter in de regel slechts 20 
jaar oud. De operationele dossiers zijn gerangschikt volgens een identificatienummer (2 eerste 
letters van het arrondissement en een volgnummer), volgens de naam van de operatie, 
chronologisch of alfabetisch volgens de familienaam in het geval van de dossiers over 
voortvluchtigen bijvoorbeeld.  

De gegevensbanken 

In tal van gevallen wordt het papieren dossier vervangen door een gegevensbank op 
computer die wordt gevoed met informatie die zich in de dossiers bevindt. Bijvoorbeeld de 
gegevensbanken ‘DOUGLAS’ en ‘ViCLAS’ (Violent Crime Linkage Analysis System)107 die 
betrekking hebben op de dossiers over moorden, ontvoeringen, gijzelnemingen en afpersing 
enerzijds en de zedenfeiten en doodslag anderzijds. De gegevensbank ‘ARTISTS’ heeft 
betrekking op meer dan 20 000 dossiers. In sommige gevallen worden zodra het dossier is 
afgesloten en de informatie in de ad-hocgegevensbank is ingevoerd, de papieren dossiers 
gemicrofilmd of op cd-rom of dvd geplaatst en vervolgens vernietigd. 

De gegevensbank ‘Laetitia’ is een instrument voor de leden van het onderzoekteam 
van de federale en lokale politie waarmee verbanden in en tussen grootschalige en complexe 
gerechtelijke onderzoeken kunnen worden opgezocht. Eind 2003 waren alle federale 
politiediensten ermee uitgerust108. 

Andere verwante reeksen 

Naast die operationele dossiers worden soms nog andere reeksen documenten 
aangemaakt om deze aan te vullen. Een goed voorbeeld zijn de ‘ecoformulieren afval’ die de 
informatie bevatten van de politie-eenheden. Elk ‘ecoformulier’ krijgt een nummer, dient als 
referentie voor de operationele dossiers en kan ondernemingen aan het licht brengen die 
problemen zouden doen rijzen, die failliet zouden zijn gegaan en die onder een andere naam 
zouden zijn overgenomen. 

                                                      
106 Uittreksels 1 en 2 van de fiche B01 «Opstellen processen-verbaal» [MFO-3]. 
107 De gegevensbank ViCLAS is een databank die linken mogelijk maakt tussen geweldsdelicten, meestal gepleegd 
in een niet-relationele sfeer en waarvan het motief vermoedelijk van seksuele of gewelddadige aard is. 
Activiteitenverslag 2003 van de federale politie, p. 59. 
108 Activiteitenverslag 2003 van de federale politie, p. 101. 
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De bewaartermijnen 

Doorgaans moeten de gerechtelijke operationele dossiers gedurende ten minste 20 
jaar bij de federale politie worden bewaard of zolang de zaak niet is opgelost. 

Sommige reeksen moeten langer worden bewaard, zoals de dossiers over moorden, 
ontvoeringen, gijzelnemingen, afpersingen, bedreigingen, zeden en oorlogsmisdaden. Deze 
moeten 30 jaar worden bewaard. De ViCLAS-dossiers moeten gedurende 70 jaar worden 
bewaard. 

De gegevensbanken moeten tot hun substitutie bewaard worden. 

De definitieve bestemming 

De gerechtelijke operationele dossiers worden allemaal vernietigd nadat de 
bewaartermijn verstreken is. Dit is deels te verklaren door het feit dat de operationele directies 
van de federale politie steun verlenen aan de andere directies en aan de lokale politie. De 
documenten die ze bijhouden kunnen dus worden vernietigd, want het zijn in de meeste 
gevallen dubbels. De onderzoeksdossiers bevinden zich in de politiezones en op het 
tussenniveau van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies (FGP) aangezien de overgrote 
meerderheid van de operationele activiteiten van de gerechtelijke zuil van de federale politie 
op arrondissementeel niveau worden uitgevoerd. Men treft ze ook aan in de dossiers van de 
parketten en rechtbanken (onderzoeksdossiers). 

Als enige uitzondering wordt aanbevolen om een selectie toe te passen (één dossier 
op tien en de dossiers die meer dan vijf centimeter dik zijn) voor de dossiers in het kader van 
de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit en van de bestrijding van de 
corruptie, want de centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en 
financiële delinquentie (CDGEFID) en de centrale dienst voor de bestrijding van corruptie 
(CDBC) wijken af van de algemene regel door te bepalen dat geen enkele federale 
recherchecapaciteit wordt samengebracht op centraal niveau. Die diensten kunnen dus belast 
worden met de uitvoering van opsporings- en gerechtelijke onderzoeken, naast de klassieke 
taken van de centrale diensten op het federale niveau109.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
109 De algemene directie van de gerechtelijke politie. Een verkenning, Algemene directie van de gerechtelijke 
politie, Brussel, 2004 (2e editie), pp. 6 en 14. 
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D. VOORSTELLING VAN HET SELECTIEBEGRIP 

1. Inleiding 

De federale politie bewaart vandaag de dag zo’n 16 strekkende kilometer archief. Het 
is onmogelijk alles te bewaren. Vandaar dat na de selectie enkel de essentiële archieven die 
getuigen van alle activiteiten van de FOD worden bewaard, zodat  
- om Carol Couture te citeren - "zo veel mogelijk informatie te vinden is in zo weinig 
mogelijk documenten"110.  

Van de zowat 600 beschreven reeksen wordt 47,68 % eenvoudigweg vernietigd (met 
uitzondering van enkele stalen die worden bewaard). Voor 12,95 % van de reeksen wordt 
aanbevolen een selectie van de documenten uit te voeren. 0,99 % van de reeksen worden 
overgedragen aan het Rekenhof. Tot slot moet 38,38 % van de reeksen volledig bewaard 
worden.  

Het is uiteraard moeilijk een zelfde oefening te maken voor de totale archiefomvang 
aangezien in het geval van de selectie voor sommige reeksen wordt aanbevolen om 10 % 
ervan te bewaren, terwijl voor andere reeksen het enige exemplaar van een welbepaalde 
directie of dienst moet bewaard worden. Bovendien kan het aangewezen zijn om een niet zo 
omvangrijke archiefreeks te bewaren en omvangrijkere archieven te verwijderen en vice 
versa. 

2. De selectie 

De selectie 111 is de intellectuele en materiële ingreep die erin bestaat om binnen een 
geheel aan archief datgene af te zonderen wat bewaard moet worden en datgene wat 
vernietigd mag worden. Op het niveau van een archiefbestand wordt de selectie doorgaans 
uitgevoerd op de volledige dossiers aangezien en de selectie van document per document in 
hedendaagse archieven een uitzondering blijft (tenzij het gaat over het schonen van dossiers).  

Het schonen is een selectiemethode die document per document wordt uitgevoerd en 
die ertoe leidt dat de dubbels, de kopieën en de blanco formulieren binnen een dossier worden 
verwijderd. Het schonen kan tevens de gelegenheid zijn om een eerste kwalitatieve selectie uit 
te voeren en de hechtmechanieken en materialen te verwijderen die de bewaring van 
documenten kunnen schaden (metalen paperclips, nietjes, klasseermappen,… ). Deze operatie 
valt strikt genomen niet onder de selectie maar wel onder de materiële behandeling van de 
documenten. 

In functie van het verkregen resultaat maakt men het onderscheid tussen enerzijds een 
microselectie (in het geval van een gedeeltelijke bewaring) en anderzijds een selectie door 
middel van bewaring van specimina, die zullen getuigen van de aard en de samenstelling van 
de vernietigde documenten (in geval van totale vernietiging of liever een bijna totale 
vernietiging want deze moet altijd worden afgezwakt door de bewaring van specimina).  
De steekproefsgewijze selectie is een microselectie die resulteert in de bewaring van een 
bepaald aandeel van documenten die als representatief worden beschouwd voor de 

                                                      
110 Vrije vertaling uit COUTURE C., Les fonctions de l’archivistique contemporaine, Presse de l’Université de 
Québec, Québec, 1999, p. 119. 
111 COPPENS H., Archiefterminologie (AT2), Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 
2004, p. 38-41. PETIT R., VAN OVERSTRAETEN D., COPPENS H. en NAZET J., op.cit., pp. 44-46. 
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betreffende archieven. Voorbeeld van een steekproefsgewijze selectie: één document op tien 
bewaren. 

3. Beheersgebonden documenten 

Wanneer wordt aanbevolen om de reeksen te selecteren, geldt dit voor zo’n              
80 % van de beheersgebonden reeksen. Een overgrote meerderheid van die reeksen wordt 
immers bij de meeste algemene directies bewaard en het is niet nodig ze evenveel keer te 
bewaren als er diensten of directies zijn. 

Bijvoorbeeld: de originele documenten over de organisatie van de federale politie 
(nota’s, reglementen, omzendbrieven, ...) moeten worden bewaard, maar enkel door de 
producerende dienst (kanselarij, producerende eenheid, ...) of DSEK, volgens de aanduiding. 
De kopieën die in alle andere diensten worden bewaard kunnen worden verwijderd na het 
verstrijken van de bewaartermijn. 

Wat het administratief beheer betreft, wordt in sommige directies een onderscheid 
gemaakt tussen de ingekomen en de uitgaande post. Wanneer de brieven onmiddellijk bij het 
overeenstemmende dossier worden gevoegd, zal de reeks worden verwijderd aangezien het 
om dubbels gaat. De originelen blijven in de dossiers bewaard. De klassering of de 
archivering kan thematisch gebeuren, zonder enige chronologische ordening te behouden. In 
dat geval, en hetzelfde geldt voor de thematische documentatiedossiers, moeten de 
thematische dossiers die eigen zijn aan de dienst bewaard worden, de andere kunnen 
vernietigd worden. 

In andere gevallen luidt de aanbeveling om te bewaren na schoning. In dat geval moet 
elk dossier worden geschoond om er slechts de essentiële documenten van te bewaren. De 
kladversies, de dubbels, de kopieën en de blanco formulieren moeten worden verwijderd. Alle 
documenten die niet noodzakelijk zijn om het dossier te begrijpen, kunnen worden 
verwijderd. 

De steekproefgewijze selectie wordt in enkele gevallen aanbevolen, bijvoorbeeld de 
dossiers over de paarden en de honden. Er zal slechts één dossier op tien worden bewaard. 

De microselectie wordt bijvoorbeeld toegepast bij documenten over het typische 
politiemateriaal. Deze worden bewaard, terwijl de dossiers over het andere materiaal worden 
verwijderd (openbare aanbestedingen, contracten, handleidingen, ...). De cellen Public 
relations en Protocol passen de microselectie toe voor de dossiers over de 
politiegebeurtenissen en de steekproefgewijze voor de andere dossiers (één dossier op tien). 

4. Functiegebonden documenten 

Wat de selectie betreft zijn dezelfde principes van toepassing op de functiegebonden 
documenten. 

Proportioneel gezien wordt slechts 40 % van de reeksen van de functiegebonden 
documenten integraal bewaard.  

Dit is deels te verklaren door het feit dat de operationele directies van de federale 
politie steun verlenen aan de andere directies en aan de lokale politie. De documenten die ze 
voortbrengen kunnen dus worden verwijderd, want in de meeste gevallen gaat het om 
dubbels. De processen-verbaal bijvoorbeeld worden bewaard door de parketten, de 
onderzoeksdossiers bevinden zich in de politiezones en op het tussenniveau van de 
gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties (CSD) of gedeconcentreerde gerechtelijke 
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directies (FGP) aangezien de overgrote meerderheid van de operationele activiteiten van de 
gerechtelijke zuil van de federale politie op arrondissementeel niveau worden uitgevoerd.  

Als enige uitzondering wordt aanbevolen om de selectieve selectie toe te passen (één 
dossier op tien en de dossiers die meer dan vijf centimeter dik zijn) voor de dossiers in het 
kader van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit en van de bestrijding 
van de corruptie, want de centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde 
economische en financiële delinquentie (CDGEFID) en de centrale dienst voor de bestrijding 
van corruptie (CDBC) wijken af van de algemene regel door te bepalen dat geen enkele 
federale recherchecapaciteit wordt samengebracht op centraal niveau. Die diensten kunnen 
dus belast worden met de uitvoering van opsporings- en gerechtelijke onderzoeken, naast de 
klassieke taken van de centrale diensten op het federale niveau112.  

 

                                                      
112 De algemene directie van de gerechtelijke politie. Een verkenning, Algemene directie van de gerechtelijke 
politie, Brussel, 2004 (2e editie), pp. 6 en 14. 



 

 


