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Voorwoord

slachtoffer voelen en momenten kennen waarop 
ze behoefte hebben aan steun of een luisterend 
oor. Die brede aandacht voor slachtoffers vormt de 
rode draad doorheen dit activiteitenverslag. 

Deze brochure is een geïllustreerde weergave aan 
de hand van infografi eën van de belangrijkste 
resultaten van onze inspanningen anno 2015. Ook 
ditmaal hebben we er vanuit ecologisch stand-
punt voor gekozen om dit deel van het jaarverslag 
slechts in een beperkte oplage te drukken. Het vol-
ledige verslag (de brochure met infografi eën en een 
tijdslijn met markante gebeurtenissen) is online 
beschikbaar: www.jaarverslag.federalepolitie.be. 
U vindt daar ook een audiovisueel extraatje over 
onze dienstverlening aan de bevolking en meer in 
het bijzonder over de omgang met slachtoffers.

Tot slot willen wij, het directiecomité van de fede-
rale politie, alle medewerkers bedanken voor hun 
dagdagelijkse inzet en gedrevenheid. 

Wij wensen u veel leesgenot.

Het directiecomité van de federale politie heeft het 
genoegen u het jaarverslag 2015 van de federale 
politie voor te stellen. 

2015 was een bewogen jaar. De mondiale gebeurte-
nissen en tendensen wogen – en wegen nog steeds 
– zwaar op de nationale veiligheid en openbare orde. 
En dus op de politie. De terreurdreiging en de vluch-
telingenstroom door het aanhoudende oorlogsge-
weld in Syrië, Irak en andere contreien, hebben een 
ongeziene weerslag op onze diensten. De grenzen 
van onze mogelijkheden werden (en worden) voort-
durend getest. Altijd zoeken we naar een antwoord 
en we proberen hierbij onze andere taken – van cri-
minaliteitsbestrijding over verkeersveiligheid tot de 
(gespecialiseerde) ondersteuning van andere politie-
diensten en partners – niet uit het oog te verliezen. 

Dit activiteitenverslag is een manier om verant-
woording af te leggen over de manier waarop de 
federale politie deze uitdagingen is aangegaan. Te-
gelijk is dit een gelegenheid om stil te staan bij het 
waarom van onze inspanningen, onze raison d’être, 
wat ons drijft. Ons leidmotief is het waken over de 
veiligheid en levenskwaliteit in de maatschappij, 
het vrijwaren van de democratische beginselen. 
Het is onze rol om de bevolking te beschermen en 
gerust te stellen, en om oog te hebben voor slacht-
offers. Niet alleen voor de slachtoffers van terreur 
en gewelddadig radicalisme, ook voor de slachtof-
fers van andere misdrijven, van woninginbraken en 
geweldsdelicten. En voor de slachtoffers van ver-
keersongevallen. Maar ook voor de slachtoffers van 
de vluchtelingencrisis: mensen die op de dool zijn, 
op de vlucht voor geweld en op zoek naar veiligheid. 
Ook zij verdienen een respectvolle behandeling. En 
laten we zeker onze eigen medewerkers niet uit het 
oog verliezen. Voortdurend paraat staan, opgeroe-
pen worden om allerlei mogelijke crisissituaties te 
bezweren; het weegt niet alleen op de organisatie 
maar bovenal op onze mensen. Ook zij kunnen zich 
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Samen tegen 
criminaliteit

FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE

In een jaar dat sterk door de terroristische 
dreiging en de aanslagen van Parijs werd 
gekenmerkt, heeft de federale gerechtelijke 
politie haar engagement in de strijd tegen de 
prioritaire onveiligheidsfenomenen voortgezet.

FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE#3

voor slachtoffers

276 
tussenkomsten van de 

sociaal assistenten van de 
coördinatie- en steundirecties 
ten behoeve van de federale 

gerechtelijke politie

Gerechtelijke aanhoudingen

Fenomeen Aantal

Drugs 657

Rondtrekkers – Inbraken in woningen 
en andere gebouwen

343

Geweldsdelicten 309

Mensenhandel en mensensmokkel 211

Terrorisme 205

Diefstal gewapenderhand 178

Fraude en witwassen 118

Illegale vuurwapenzwendel 97

Informaticacriminaliteit 20

Geïnvesteerde capaciteit

Fenomeen Geïnvesteerde 
capaciteit (in uren) 

Terrorisme 296 365

Geweldsdelicten 249 371

Drugs 216 419

Fraude en witwassen 194 297

Mensenhandel en mensensmokkel 99 561

Diefstal gewapenderhand 82 724

Rondtrekkers – Inbraken in woningen 
en andere gebouwen

58 751

Illegale vuurwapenzwendel 37 700

Informaticacriminaliteit 20 834

prioritaire fenomenen
(Nationaal Veiligheidsplan 

2012-2015)

Gerechtelijke dossiers 

Nieuwe dossiers

Lopende dossiers

Afgesloten dossiers

4 030

7 744

4 828
afgesloten in 2015

opgestart in 2015

waarin werd gewerkt in 2015

Onder de term Aanhouding dient hier begrepen te worden 
elke als verdachte geïdentifi ceerde persoon conform de 
Salduz-wetgeving categorie IV.



Samen tegen terrorisme
 
Sinds de jaren ‘90 bestaat er op het vlak van terrorisme een 
uitstekende samenwerking met de Franse autoriteiten. In 2015, 
waarin heel wat is gebeurd, werd die vaststelling bevestigd. Zo 
werd er sinds de interventie in Verviers in januari 2015 een Joint 
Investigation Team (JIT) opgericht. 

De aanslagen van 13 november in Parijs zorgden voor een uit-
breiding van de samenwerkingsmechanismen tussen onze 
twee landen: naast de oprichting van een nieuw JIT werden 
verbindingsoffi cieren gestuurd. 

Zo was er kort na de acties in Parijs een offi cier van de antiter-
reureenheid van de Federale gerechtelijke politie van Brussel 
(DR3) aanwezig bij de door de RAID-eenheid geleide aanval in 
Saint-Denis. 

Sinds die datum zijn er eveneens verscheidene verbindings-
ambtenaren die verschillende diensten vertegenwoordigen 
(Sous-direction anti-terroriste (SDAT), Section Anti Terroriste 
(SAT)  en brigade criminelle van Parijs) permanent aan het werk 
in de gebouwen van de federale gerechtelijke politie en sturen 
ze de informatie in realtime door naar Frankrijk. 

FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE #6#5

Informantenwerking

1 370 
Er werden 

arrestaties uitgevoerd dankzij informatie 
gegeven door informanten.

JIT (Joint Investigation Team)

5
Aantal dossiers met een JIT opgestart

645  
nieuwe ‘fugitive’ dossiers, 

waaronder 

69  
terrorismedossiers

Het Fugitive Active Search Team 
(FAST) spoort voortvluchtigen op

Inbeslagnames

 € 300 332 369

Foreign Terrorist Fighters (FTF)

Een Foreign Terrorist Fighter of FTF wordt gedefi nieerd als iedere 
inwoner in België, al dan niet Belg:

- die naar een jihadistische confl ictzone is afgereisd waar hij/zij 
zich aansluit bij, of actieve of passieve steun verleent aan groe-
peringen die terroristische activiteiten uitvoeren of ondersteu-
nen (categorie 1);

- die vanuit België op weg is naar een jihadistische confl ictzone 
om zich aan te sluiten bij, of actieve of passieve steun te verle-
nen aan groeperingen die terroristische activiteiten uitvoeren of 
ondersteunen (categorie 2);

- die naar België onderweg is, of teruggekeerd is uit een jihadis-
tische confl ictzone waar hij/zij zich aansloot bij, of actieve of 
passieve steun verleende aan groeperingen die terroristische 
activiteiten uitvoeren of ondersteunen (categorie 3);

- die gewild of ongewild verhinderd werd om naar een jihadis-
tische confl ictzone af te reizen om zich aan te sluiten bij, of 
actieve of passieve steun te verlenen aan groeperingen die ter-
roristische activiteiten uitvoeren of ondersteunen (categorie 4);

- waarvan ernstige aanwijzingen zijn dat hij zal vertrekken naar 
een jihadistische confl ictzone om zich aan te sluiten bij, of 
actieve of passieve steun te verlenen aan groeperingen die ter-
roristische activiteiten uitvoeren of ondersteunen (categorie 5).

opgestarte FTF-dossiers 

Federaal parket

Aantal behandelde 
dossiers federaal parket

483

404

waarvan in prioritaire fenomenen 

Aantal nieuwe dossiers 
federaal parket

192

234

waarvan in prioritaire fenomenen 

284



Aanwezigheid op 
heel het nationale 
grondgebied

BESTUURLIJKE POLITIE

#8BESTUURLIJKE POLITIE#7

De acties van de eerstelijnsdiensten dragen dagelijks bij tot 
de veiligheid van het land.

E-gates

Project Avia: de kleine luchtvaart 
onder de loep nemen en illegale 

activiteiten opsporen en verhinderen

Grenscontroles door de 
luchtvaartpolitie 

Aantal in 2e lijn gecontroleerde passagiers 

Aantal e-gates 

Aantal uitgevoerde controles (over een 
periode van 6 maanden) 

Aantal verslagen aan de 
Dienst Vreemdelingenzaken 

Aantal weigeringen

De e-gate (geautomatiseerde grenscontrolepost) 
controleert automatisch de echtheid van de iden-
titeitsdocumenten (Belgische identiteitskaarten 
en Europese paspoorten), met name op basis van 
gezichtsherkenning. Het toestel vergelijkt de foto 
van het identiteitsdocument met een ter plaatse 
genomen digitale foto. Het gaat bovendien na of de 
houder van het identiteitsdocument gesignaleerd 
staat als op te sporen in de databank van de politie. 

De grenscontrole vindt in verschillende fasen plaats. De eer-
stelijnscontrole gebeurt aan de grenspost. Bij twijfel over het 
doel en de omstandigheden van het verblijf, de middelen of 
eender welke andere voorwaarde om tot het grondgebied 
toegang te krijgen, wordt de persoon onderworpen aan een 
grondigere controle, ‘tweedelijnscontrole’ genoemd.

Als gevolg van de tweedelijnscontrole wordt een administra-
tief verslag opgesteld dat aan de Dienst Vreemdelingenzaken 
wordt bezorgd (FOD Binnenlandse Zaken). De Dienst Vreem-
delingenzaken analyseert het dossier en neemt een beslissing. 
Als de toegang tot het grondgebied wordt geweigerd, treft de 
Dienst Vreemdelingenzaken een terugdrijvingsmaatregel.

In 2015 vonden 14 Europese toppen plaats en een internatio-
nale gebeurtenis (tweehonderdste verjaardag van de slag van 
Waterloo) met aanwezigheid van talrijke vips en inzet van 
een aantal escortes.

Tijdens de EU-toppen en de andere evenementen worden 
escortes geleverd voor staatshoofden, regeringsleiders of  
Europese vips. 

De internationale politieke situatie van de laatste jaren heeft 
niet alleen een verhoging van de Europese toppen met zich 
meegebracht, maar het aantal ‘dagelijkse’ bezoeken van vips 
aan Brussel (vooral aan de EU-instellingen en de NATO) is 
hierdoor ook aanzienlijk gestegen.

Vip-escortes en Europese toppen

Aantal gepresteerde uren

49 328

29 112

6

363 956 

6 281

2 028

Controles van de kleine niet-Schengen-
luchthavens

Aantal controles

Aantal pv’s

39

6
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Immigratie 

Grenscontroles 

Mensenhandel

Verwijderingen

Aantal aanhoudingen 

26

Aantal terugdrijvingen 

2 561 

Aantal repatriëringen 

7 509

Valse en vervalste identiteitsdocumenten

Imposter  

260 

Aantal dossiers 

2 348 

Aantal in beslag genomen documenten 

2 379 

Aantal valse documenten 

1 083

Aantal vervalste documenten 

1 036

Terugdrijving: wanneer iemand zich aan de grens 
aanbiedt, maar niet in orde is met zijn papieren, mag 
deze persoon de grens niet oversteken en moet hij/
zij worden ‘teruggedreven’ naar het land waar hij/zij 
vandaan komt.

Repatriëring: wanneer iemand illegaal op het grondge-
bied wordt aangetroffen, moet deze persoon naar zijn/
haar land van herkomst of naar het laatste land waar 
hij/zij is doorgekomen, worden ‘gerepatrieerd’.

Vals document: een totale namaak van een authentiek 
document.

Vervalst document: een authentiek document waarvan 
één of meerdere elementen gewijzigd werden. 
Bijvoorbeeld: een foto op een identiteitsdocument, een 
datum op een visum, een nieuwe identiteitspagina in 
een bestaand paspoort. 

Imposter: een imposter maakt gebruik van een authen-
tiek en geldig document voor frauduleuze doeleinden 
(meestal op basis van zijn uiterlijk).

Er zijn twee types SPC-grenscontroles: een extra-Schengencontrole in het Zuidstation, 
uitsluitend bij het vertrek van de Eurostartrein met bestemming Londen en een intra-
Schengencontrole in partnerschap met de Franse grenspolitie. Deze intra-Schengen-
controles worden uitgevoerd op de hogesnelheidslijnen tussen Brussel-Zuid en Paris-Nord 
en tussen Brussel-Zuid en Lille-Europe (traject heen en terug).

Alle onderscheppingen vonden plaats in het kader van die intra- en extra-Schengen-
opdrachten.

De grenscontrole vindt plaats aan land, aan de Schengencontrolepost (buitengrens). 
Deze Schengencontroleposten zijn gevestigd in de havens van Antwerpen, Zeebrugge, 
Oostende, Gent, Nieuwpoort en Blankenberge.

Naast de dagelijkse controles organiseert SPN specifi eke controleacties in het kader van de 
strijd tegen illegale migratie, in samenwerking met tal van publieke en private partners.

Aantal door de spoorwegpolitie (SPC) onderschepte personen in illegaal verblijf 241

Aantal door de scheepvaartpolitie (SPN) onderschepte personen in illegaal verblijf 931

#10BESTUURLIJKE POLITIE

- door de luchtvaartpolitie -



Er worden gemengde patrouilles uitgevoerd door de diensten van de spoorwegpolitie op de lijnen 
Brussel-Parijs, Brussel-Rijsel, Luik-Aken, Luik-Maastricht, Doornik-Rijsel, Kortrijk-Rijsel, Moeskroen-
Rijsel en Antwerpen-Roosendaal, in samenwerking met de Duitse, Nederlandse en Franse politie. 

De aanhoudingen vinden plaats naar aanleiding van misdrijven die op 
de treinen worden vastgesteld door de gemengde patrouilles.

In 2015 hebben de migrantencrisis en het terreuralarm daarentegen 
geleid tot een stijging van het aantal gemengde patrouilles op de in-
ternationale treinen (met een stijging van het aantal gecontroleerde 
treinen, pv’s en aanhoudingen tot gevolg).

De spoorwegpolitie (SPC), de NMBS en Infrabel willen paal en perk stel-
len aan het fenomeen van trespassing (onrechtmatig oversteken van de 
treinsporen). Daarom organiseren SPC, de netwerkbeheerder (Infrabel) en 
Securail, de veiligheidsdienst van de Groep NMBS, drie keer per jaar een 
nationale controleweek in de strijd tegen onwettig verkeer van personen 
op de spoorwegen en tegen ander onverantwoord gedrag op de overwe-
gen en onwettig verkeer op de sporen. Voor deze controleacties worden 
ook de lokale politiezones uitgenodigd om mee acties te verrichten alsook 
de scheepvaartpolitie voor het havengebied.

FRONTEX 

Vaststellingen op internationale treinen

Fenomeen ‘Trespassing’ 

#12BESTUURLIJKE POLITIE#11

Spoorwegpolitie

755

Spoorwegpolitie

197

Scheepvaartpolitie

3 572

Scheepvaartpolitie

2

Luchtvaartpolitie

2 621

Lokale politie

57

Bijdrage tot de Frontex-opdrachten

Aantal opgestelde pv’s in het kader van de geïntegeerde ‘Trespassing’-acties
voor slachtoffers

936 
individuele tussenkomsten 
van de sociaal assistenten 

van de coördinatie- en 
steundirecties

Waarvan: 

• 241 voor de wegpolitie;
• 182 voor de spoorwegpolitie;
• 276 voor de federale gerechtelijke politie;
• 5 voor de scheepvaartpolitie;
• 129 voor de lokale politie;
• 1 voor een communicatie- en informatiecentrum;
• 26 opvang van de eigen medewerkers en doorverwijzing;
• 4 tussenkomsten voor een ander(e) provincie/arrondissement;
• 57 in het kader van verhoortechnieken van minderjarigen (TAM);
• 15 varia.

Aantal politieambtenaren (ingezette capaciteit) 1 307

Aantal pv’s 96

Aantal gecontroleerde treinen 852

Aantal gerechtelijke aanhoudingen  31

Aantal (gerechtelijke) terbeschikkingstellingen 5

Aantal bestuurlijke aanhoudingen 80

Aantal gepresteerde uren door alle diensten van de bestuurlijke politie (met inbegrip van 
de Directie van de operaties en de Directie hondensteun) voor de Frontex-opdrachten 8 325

Het afgelopen werkingsjaar werd onder meer gekenmerkt 
door de grote migratiestromen richting de Europese Unie. 
Deze laatste zag zich dan ook genoodzaakt om een reeks 
nieuwe noodmaatregelen te ontwikkelen om landen als 
Griekenland en Italië, die als het ware overspoeld werden 
door vluchtelingen, de nodige hulp te bieden. Hoewel niet 
expliciet als opdracht voorzien, kwamen in heel wat Frontex- 
operaties ‘Search & Rescue’-activiteiten voor waardoor heel 
wat migranten alsnog de gevaarlijke overtocht over de Mid-
dellandse of Egeïsche Zee konden overleven.

Daarnaast werd langzaam maar zeker vorm gegeven aan de 
zogeheten ‘hotspots’ waar medewerkers instonden in naam 
van alle relevante EU-agentschappen (Frontex, European 
Asylum Support Offi ce (EASO), Europol) en internationale 
organisaties [(International Organisation for Migration 

(IOM), The United Nations Refugee Agency (UNHCR)] voor 
het organiseren van de humanitaire en medische hulp, 
opvang, registratie, identifi catie en eerste bevraging van de 
migranten. Bijzondere aandacht ging en gaat daarbij uit 
naar het detecteren van de meest kwetsbare categorieën 
en extra middelen werden ingezet voor het aanpakken van 
de achterliggende netwerken van smokkelaars. 2015 zal de 
geschiedenis ingaan als het jaar waar de grondbeginselen 
werden gelegd voor een herverdeling en spreiding van het 
aantal ontvankelijke asielzoekers binnen de EU en meteen 
ook een lans werd gebroken voor het uitwerken van legale 
migratiekanalen vanuit derde landen in de hoop dergelijke 
tragedies zoals we ze de afgelopen maanden hebben moe-
ten aanschouwen, te kunnen indijken.

Frontex is een Europees agentschap dat de operationele samenwerking aan de buitengrenzen 
van de lidstaten van de Europese Unie coördineert.



VERKEERSVEILIGHEID #14

Aantal overtredingen

1 358 975

Snelheidsovertredingen vastgesteld door 
middel van fl itspalen en automatische camera’s

Aantal ongevallen met doden en gewon-
den op het actieterrein van de wegpolitie 

(snelwegen en sommige gewestwegen)

Doden

110*

Dode: al wie bij een verkeersongeval 
betrokken is en ter plaatse of tijdens de 
overbrenging naar het ziekenhuis over-
lijdt, evenals de personen die binnen de 
30 dagen overlijden.

Zwaargewonde: al wie tijdens een 
verkeersongeval gewond raakt en wiens 
toestand een ziekenhuisopname van 
meer dan 24 uur vereist. 

Lichtgewonde: al wie tijdens een 
verkeersongeval gewond raakt, maar 
wiens toestand geen ziekenhuisopname 
van meer dan 24 uur vereist. 

#13

VERKEERSVEILIGHEID

Een voortdurende 
inzet voor een veiliger 
verkeer

Aantal overtredingen 

Gordel en kinderzitjes 

8 096

voor slachtoffers

241
 tussenkomsten van de sociaal 
assistenten van de coördinatie- 
en steundirecties ten behoeve 

van de wegpolitie

De federale wegpolitie krikt het aantal controleacties op in het belang van ieders 
veiligheid.

Ongevallen
dodelijke met lichamelijke 

letsels

99 3494

4634 901
licht zwaar

Gewonden

* Bij één dodelijk ongeval vallen soms meerdere 
doden te betreuren. 



VERKEERSVEILIGHEID

Vrachtwagens 
In dit domein zijn er twee types overtredingen en dus twee 
verschillende wetgevingen/artikelen. 

Fraude is bijvoorbeeld de registratie van de rij- en rusttijden 
beïnvloeden met een onderbreker of een goed geplaatste mag-
neet op de tachograaf met als doel rij- en rusttijden te kunnen 
manipuleren (meer dan toegestaan te kunnen rijden of minder 
dan toegestaan te kunnen rusten en schijnbaar toch in orde te 
zijn). Inbreuken op rij- en rusttijden zijn onder meer te lang rijden 
of te kort rusten (zonder de tachograaf te manipuleren).

1 590

2 373 

Aantal 
inbreuken 

rij- en 
rusttijden

fraude 
tachograaf 

Aantal uitgevoerde ademtests

Aantal alcoholovertredingen* 

Aantal drugsovertredingen**

256 732 

367

5 820 

(*) Alarm + Positief + Weigering + eventuele bloedtests 

(**) Totaal aantal bloedtests + onrechtmatige weigeringen

Drugs: delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), cannibis, 
amfetamine, methyleendioxymethylamfetamine 
(MDMA), morfi ne of 6-acetylmorfi ne, cocaïne of ben-
zoylecgonine. Of medicatie enkel en alleen in het geval 
van een soortgelijke staat van dronkenschap.

De ernstgraden van drugsgerelateerde letselongeval-
len zijn in vergelijking tot de ernstgraden van alle 
letselongevallen hoger, namelijk 26,5 doden per 1 000 
letselongevallen en 296 doden en zwaargewonden 
per 1 000 letselongevallen.

#15 #16

De regels inzake rijtijden, onderbrekingen en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs 
zijn zeer strikt. Bijvoorbeeld: de maximale dagelijkse rijtijd bedraagt in principe 9 uur 
en de minimale dagelijkse rusttijd 11 uur. En na een rijperiode van 4,5 uur moet een 
bestuurder een onderbreking nemen van ten minste 45 minuten. Ook op weekbasis 
zijn er beperkingen. 

Het risico op een ongeval bij telefoneren aan het 
stuur ligt 3 à 4 keer hoger dan voor bestuurders 
die niet aan het telefoneren zijn. 
Sms’en tijdens het rijden speelt een rol in 2 à 3% 
van de ongevallen. 
Vooral voor professionele bestuurders (onder an-
dere vrachtwagenchauffeurs) is sms’en tijdens het 
rijden bijzonder gevaarlijk, met een risico op onge-
vallen dat 23 keer hoger ligt dan voor bestuurders 
die niet sms’en.
Het overgrote deel van die overtredingen betreft 
autobestuurders.

Aantal overtredingen

Gebruik van de gsm aan het stuur 

13 284

Rijden met een te hoog alcoholpercentage, in staat van 
dronkenschap of na illegale drugs te hebben gebruikt.

Rijden onder invloed van alcohol en 
drugs 
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OPERATIONELE STEUN

#17

Een van de belangrijkste opdrachten van de 
federale politie bestaat erin haar partners van de 
geïntegreerde politie gespecialiseerde operationele 
steun te verschaffen met het oog op een beter 
beheer van de criminele fenomenen en van de 
talrijke gebeurtenissen en/of bijeenkomsten in 
de publieke ruimte.

Hondensteun

Speurhondenteams 1 259

Drughondenteams + geld 2 256

Stille drughondenteams 395

Teams opsporing menselijke resten 61

Brandhaarddetectiehondenteams 261

Explosievenhondenteams 701

Aantal interventies

OPERATIONELE STEUN

voor slachtoffers

13
Levend teruggevonden na 

verdwijning

7
Overleden teruggevonden 

na verdwijning

Beschikbare en 
veelzijdige 
gespecialiseerde steun 

Cel vermiste personen

1 188 dossiers onrustwekkende 

verdwijningen waarvan 1 125 afgesloten

Luchtsteun

Aanhoudingen 239

Aanhoudingen na achtervolging

Teruggevonden gestolen voertuigen 7

Gescande IR targets 405

Positieve infrarode scannings 131

Bijstand controle 562

Bijstand zoeking 554

Foto 209

Video 112

Beeldtransmissie 274

Gescande IR targets: de targets zijn (binnen)locaties waar ver-
moed werd dat er een cannabisplantage was opgezet. Bij een 
positieve scan met de infraroodcamera (IR) bevindt er zich ook 
daadwerkelijk een cannabisplantage op het adres in kwestie. 

Positieve infrarode scannings: dat wil zeggen dat we, op aanvraag 
van een onderzoekende eenheid, een vermoedelijke cannabisplan-
tage zijn overgevlogen. Uit de scan is gebleken dat er abnormale 
warmtelekken zijn, wat de aanwezigheid van een plantage zou 
bevestigen.

Bijstand controle: de Directie luchtsteun (DAFA) biedt bijstand 
met de helikopter aan een ploeg die (op de grond) een controle 
uitvoert.

Bijstand zoeking: DAFA zoekt zelf actief met de helikopter naar 
bijvoorbeeld een voortvluchtige verdachte of een op te sporen 
voertuig. Zo’n zoeking gebeurt al dan niet in samenwerking met 
teams op de grond. 

Beeldtransmissie: iedere opdracht waarbij aan DAFA expliciet 
gevraagd wordt om beelden live door te stralen naar een com-
mandopost of naar het Crisiscentrum. De beelden van DAFA 
verschijnen wel altijd op scherm in de SICAD’s (de arrondissemen-
tele informatie- en communicatiediensten, voorheen CIC), maar 
in deze statistieken weerhouden we uitsluitend de opdrachten 
waarbij specifi ek gevraagd werd om live beelden door te sturen. 
Het gaat dan om EU-toppen, risicowedstrijden voetbal, grote 
evenementen, rampen enz.

Laserincidenten
Dit zijn incidenten waarbij de heli-
kopter beschenen werd met een 
laserpen. Dit is een plaag in de lucht-
vaart, is gevaarlijk voor de crew en is 
strafbaar. 

31

bestuurlijke politie

Directie bescherming

Aantal beschermings-
opdrachten vip 488

Aantal opdrachten 
overbrenging gevangenen 645

Aantal opdrachten 
inter/intracity 1 650
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De verschillende middelen van het TST worden aangewend bij de opsporing van ver-
dwenen personen (in gesloten ruimtes, zoals containers, aanhangwagens en ladingen, 
of in het water), de opsporing van voorwerpen/voertuigen, de beveiliging van de wa-
terwegen, in het kader van de strijd tegen terrorisme/drugs, bij de bescherming van 
kritieke infrastructuren (scan van de kades en van de romp van schepen, pipeline), in de 
strijd tegen illegale lozingen of voor de bescherming van vips.

Wanneer een schip in België aankomt, moet de kapitein 
vooraf de lijst met bemanningsleden, de passagierslijst 
en de lijst met eventueel aanwezige verstekelingen aan 
de scheepvaartpolitie bezorgen (Schengen-grenscode). 
De scheepvaartpolitie controleert de lijsten in het kader 
van haar verantwoordelijkheid inzake risicobeperking op 
het vlak van binnenlandse veiligheidsproblemen of om de 
openbare orde en de openbare gezondheid te vrijwaren. 

Het risiconiveau zal het type controle bepalen. De politie 
beschikt hiertoe over een tool: ‘Aquatask’.

Een minimale controle vindt plaats wanneer het risico mi-
nimaal is (het betreft een administratieve controle van alle 
gegevens van de bezorgde lijsten). Een fysieke controle aan 
boord wordt uitgevoerd na een risicoanalyse. 

Technisch steunteam (TST) van de scheepvaartpolitie

Aantal acties

Honden voor de immigratiecontroles 283

Röntgenscanner 2*

Side Scan Sonar 107

CO2-detector 349

Andere detectiemiddelen (endoscoop …): 

• Remotely Operated Vehicle

• Videoscoop

• Metaaldetector

• Camera 

• Mobile trace

• Multi Mode Threat Detector

107

4

8

18

20

31

26

* Defect vrachtschip

Aantal onderschepte 
personen in illegaal verblijf

Aantal onderschepte 
voertuigen

Side Scan Sonar - 74

CO2-detector 170 -

Honden voor de immigratiecontroles 197 -

Andere detectiemiddelen 0 2

Enkele resultaten voor 2015 

Labo voor technische en wetenschappelijke politie (LTWP)

In de databanken toegevoegd

Oorsporen 440

Referentieafdrukken: oor 731

Schoeiselafdrukken 2911

Referentieafdrukken: schoen 264

Sporen van werktuigen 2 049

Referentieafdrukken: werktuig 293

Valsemunterij

Seksuele of 
gewelddadige feiten

Aangemaakte dossiers 455

Ingevoerde feiten 390

Quality Control 374

Analyses 57

Aantal aangemaakte reeksen 35

Aantal in een reeks geplaatste feiten 96

Aantal bevestigde reeksen 
(min. 1 bevestigd feit)

20

De federale politie beschikt over een nationale 
gegevensbank (ViCLAS) waarin gezocht kan worden naar 
linken tussen verschillende seksuele of gewelddadige feiten.

#20#19
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gerechtelijke politie

Individualisatie: één van de onderzochte elementen 
(spoor) is met zekerheid afkomstig van een ander 
onderzocht element (voorwerp, persoon,…) of de twee 
elementen hebben een gemeenschappelijke oorsprong 
(referentieafdruk). Zo’n conclusie wordt slechts 
meegedeeld als ten minste twee experts het 
hierover onafhankelijk van elkaar eens zijn.

Relaties 
(verbonden sporen) 195

252

17

16

237

295

Oorsporen Schoeisel-
afdrukken

Sporen van 
werktuigen

Individualisaties

Daders op het spoor

DNA-sporen 41 997

Vingersporen 30 580

Waarvan individualisatie met een verdachte   2 112

Schoeisel 13 766

Sporen van werktuigen 2 757

Oorsporen 688
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speciale eenheden

Verdeling van de beschikbare 
capaciteit volgens thema

Gepresteerde uren voor het 
geheel van de speciale eenheden

Operationele prestaties

Operaties op het terrein, beheer van dossiers, 
operationele R&D

459 102

Training

Bijzondere technieken, schieten, baremische 
opleidingen,…

107 738

Logistiek beheer

Voertuigen, hoogtechnologisch materiaal, 
bewapening, radio’s

91 500

Andere

Gegeven opleidingen, personeelsbeheer, 
administratie, PR,…

122 451

TOTAAL 780 791

Crisissituaties

2 6

Fo
rts

 Chabrol

Ontvo
erin

gen

15

6
2*

Afpersi
ngen

Begeleidingen va
n 

geva
arlij

ke
 aange-

houden perso
nen en 

besch
erm

ing vips

Gijz
elin

gen

* (13 vips voor EU-top)

Aantal dossiers

De verhouding van de operationele prestaties per specialiteit (in functie van 
het totaal van de operationele uren) volgens de geleverde steun (in uren)

Specialiteit Aantal uren

Observatie 174 738

Interventies/aanhoudingen 66 445

Technische operationele steun 91 620

Infi ltraties 44 619

QRF (Niv. 3/4) 81 680
QRF (= Quick Response Force): permanentie 
speciale eenheden (DSU) die beschikbaar 
moet zijn om snel te kunnen reageren op een 
terroristisch incident.



INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING

Europese Unie

Tijdens 2015 – een jaar gekenmerkt door de migratiecrisis en opvolging van de 
terroristische (verijdelde) aanslagen – heeft CGI systematisch de coördinatie en 
opvolging van adviezen met betrekking tot Belgische stellingname verzekerd in 
volgende EU-fora:

• 8 EU-werkgroepen
• 3 comités, waarvan 12 vergaderingen van het Permanent Comité operationele 

samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI)
• 3 Raden van Bestuur
• 7 vergaderingen van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

Eind 2015 werden de lange onderhandelingen over 3 belangrijke EU-basisin-
strumenten zo goed als afgerond in de voor onze dossierbeheerders intensieve 
triloog-procedure:

• EU Passenger Name Records (PNR)-richtlijn
• Europol-verordening
• CEPOL-verordening

Europese fi nanciering 

De voorbije jaren heeft de federale politie met succes een beroep gedaan op 
diverse Europese fondsen voor de fi nanciering van nationale en internationa-
le projecten. In de periode 2012-2015 heeft de federale politie als coördinator 
onder de diverse Europese fi nancieringsinstrumenten 38 projecten ter sub-
sidiëring ingediend voor een totaal bedrag van 17 149 791 euro en een subsi-
diebedrag gevraagd van 11 937 055 euro. 34 projecten, met een totaalbedrag 
van 15 434 635 euro, werden effectief weerhouden. Dit is goed voor een reeds 
toegekende subsidie van 10 848 829 euro. Actueel worden nog 3 projecten, 
samen goed voor 1 715 156  euro of een totaal gevraagde subsidie van 1 543 641 
euro, geëvalueerd. Slechts 1 project (205 814 euro) werd niet weerhouden.

Daarnaast is de federale politie partner geworden in 35 projecten die onder 
Europese fi nancieringsinstrumenten werden ingediend. Dit voor een totaal-
bedrag van ongeveer 1,37 miljoen euro.  22 projecten werden goedgekeurd 
met een toegekend subsidiebedrag van 961 430 euro voor de federale politie. 1 
project wordt op dit moment geëvalueerd.

Frontex-missies

voor slachtoffers

28
collega’s uitgezonden naar 

Frontex-operaties, telkens voor 
een gemiddelde duur van 

1 maand

#24

Een directe 
impact op 
het politiewerk

INTERNATIONALE SAMENWERKING

#23

Tijdens het voorbije jaar is duidelijk 
geworden dat ook de internationale 
gebeurtenissen en de geopolitieke 
problemen steeds vaker een directe 
impact hebben op het politiewerk. 
Door de mondiale technologische 
interconnectiviteit en de toegeno-
men mogelijkheden op het vlak 
van wereldwijde communicatie in 
realtime, krijgen actuele kwesties 
en crisissituaties al snel een globaal 
karakter. 

Deze internationalisering vergt een 
bredere expertise en een bredere 
internationale oriëntatie van onze 
werkzaamheden. Internationale po-
litiesamenwerking gaat steeds meer 
deel uitmaken van de dagelijkse 
politiepraktijk.



INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING#25 #26

actieplannen (Nederland-Frankrijk-Luxemburg, 
Marokko en Turkije)

3

uitvoeringsafspraak met Ne-
derland over de uitwisseling 
van Automatic Numberplate 
Recognition (ANPR)-blacklists

1

Memorandum of Under-
standing met Bosnië en 
Herzegovina

1

4 uitvoeringsafspraken

Protocollen spoorwegpolitie 
met Duitsland, Nederland en 
Luxemburg 

Benelux illegalentransportenBrazilië Quebec 

Vietnam United Kingdom
 (Metropolitan Police) 

4 Memoranda of Understanding 3 actieplannen 

Roemenië

Servië

Moldavië

5 Verdragen

nieuw 
Benelux-verdrag

 Duitsland  

  Servië

bilaterale akkoorden

Moldavië

Georgië

Externe vertegenwoordiging

Bilaterale verbindingsoffi cieren (LO) 11

LO ad hoc (Buitenlandse Zaken) 1

Europol 2

Interpol 2

Internationale uitwisseling van 
operationele politionele informatie

Internationale berichten behandeld 
in het kader van de signaleringen

112 531

Internationale 
geopende dossiers

58 698

Hits 
Schengen 

9 297

GETEKEND
IN ONDERHANDELING
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Een vernieuwde 
federale politie

OPTIMALISATIE #28#27

20 maatregelen om de politionele 
slagkracht in een aantal prioritaire 
veiligheidsdomeinen te verhogen 
Het plan inzake de kerntaken is een voorbeeld van heroriëntering en 
fl exibiliteit binnen het beleidskader dat bijdraagt tot het bepalen van 
de politionele strategie. In overeenstemming met het federaal regeer-
akkoord werd nagedacht over de kerntaken die aan de politiediensten 
worden toevertrouwd. Eind 2015 werden 20 maatregelen door de 
regering goedgekeurd. De globale doelstelling is meer politie op het 
terrein te kunnen verzekeren, maar ook meer personeel en middelen te 
kunnen vrijmaken.

13 500 voorziene betrekkingen 

O
perationeel kader

Burgerpersoneel

In het kader van de optimalisatie van de 
federale politie heeft de Directie van het 
personeel de nieuwe weging van de functies 
van niveau A en de verschillende fasen van 
inplaatsstelling aangegrepen om voor de 
functiebeschrijvingen een nieuwe methodo-
logie te implementeren. Dankzij de meer dan 
waardevolle medewerking van de entiteiten 
van de federale politie konden talrijke func-
ties derhalve op uniforme en coherente wijze 
worden beschreven, wat op termijn een veel 
grotere zichtbaarheid en transparantie zal 
toelaten wat de inhoud van onze bestaande 
functies betreft.

In het kader van de nieuwe werkmethoden 
worden satellietkantoren ter beschikking 
gesteld van de leden van het personeel van 
de geïntegreerde politie die gewoonlijk op 
andere plaatsen werken. Alle personeelsle-
den kunnen gebruikmaken van de satelliet-
kantoren mits voorafgaande reservering, na 
akkoord van hun leidinggevende en mits het 
respecteren van de huisregels.

18 satellietkantoren voor 28 
beschikbare plaatsen

De optimalisatie van de federale politie liep door in 2015. De meest ingrijpende 
verandering was het in plaats stellen van een nieuwe structuur met als fi naliteit de 
federale politie op de leest van een effi ciënte, performante en fl exibele organisatie 
te schoeien. Met de invulling van de nieuwe organieke tabel stonden we voor de 
uitdaging om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Tegelijk moesten we bij 
dit omvangrijke interne verschuivingsproces rekening houden met het welbevinden 
en de verzuchtingen van het personeel. 

OPTIMALISATIE

D

S

+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >

822
2 571

6 532

HCP 241
CP

HINP

INP

122
132

Offi cieren 83
MiddenkaderBasiskader

Het Koninklijk Besluit van 27 oktober 2015 bepaalt de nieuwe personeelsformatie van de federale politie die de 
operationele capaciteit tracht te versterken.

416

Niveau A
Niveau B+
Niveau B
Niveau C
Niveau D

561
1 277

270

810
125

Niveau A
Niveau B
Niveau CNiveau D

92
17

392

626Functiebeschrijvingen

3 334Voorziene betrekkingen

337Functiebeschrijvingen10 166Voorziene betrekkingen

Om vragen van medewerkers te beantwoorden over de 
optimalisatie werd een sociaal loket opgericht. 

• 20 oproepen naar het unieke nummer 
• 180 tussenkomsten van het stressteam (gesprekken, 

lange telefoongesprekken)

Sociale begeleidingsmaatregelen
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Op maat van het terrein, 
ten dienste van de burgers

RESOURCES

Om zijn of haar werk goed te kunnen uitvoeren, heeft de politieman of 
-vrouw nood aan adequate en kwaliteitsvolle middelen. De federale politie 
probeert hieraan zo goed als mogelijk tegemoet te komen.

Rekrutering & selectie

RESOURCES

Personeel

#30#29

De politie rekruteert  

18 837

Behandelde 
telefoonoproepen

 7959

Behandelde mails

1 154 511

Bezoeken 
Jobpol.be

22 000

Verspreide 
folders/brochures

Positieve audit van het Rekenhof   
“Het Rekenhof kent de vermelding 
‘goed’ toe voor de selectie van de 
operationele personeelsleden. Het 
onderstreept in zijn eindverslag de 
nauwgezetheid en de aanzienlijke 
inspanningen die de federale politie 
levert om de kwaliteit van de selec-
ties te waarborgen.”

18/02/2015

* Opgelet: aangezien de selectieproeven doorlopend worden georganiseerd, mag men het 
aantal laureaten niet rechtstreeks/lineair vergelijken met het aantal kandidaturen (vb. 
iemand stelt zich kandidaat in 2014, maar rondt zijn selectie pas af in 2015). 

De politie selecteert

* (van wie 11 835 operationelen en 5 495 burgerpersoneelsleden)
** (medewerkers van het operationeel kader)

Kandidaturen voor een loopbaan bij de politie 

782

Ex
tern*

17 330 

Intern**

D

S

+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >

18 112
* (van wie 858 operationelen en 478 burgerpersoneelsleden)
** (van wie 147 operationelen. Voor het burgerpersoneel 

werden in 2015 geen interne bevorderingsproeven 
georganiseerd.) 

Geslaagde laureaten die aan een loopbaan bij de politie 
beginnen 

147 

Ex
tern*

1 336 

Intern**

D

S

+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >

1 483*
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Holocaust, Politie en Mensenrechten

Diversiteit en de holebithematiek

Antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving

Interculturele communicatie

Concreet beheren van diversiteit in mijn eenheid

Diversiteit integreren in het HR-beleid

Diversiteit in elke politieopleiding

Reageren op discriminerende uitlatingen van collega’s

Focus op 
opleidingen diversiteit/gelijkheid

RESOURCES #32

Werksfeer Opleiding 
voor slachtoffers

2 796
interventies door het 
Stressteam voor de 

geïntegreerde politie

7,79% 

Afwezigheidsgraad

Aantal medewerkers bij de federale politie 

Loopbaan 

1 333 

8 902 

7 569
1 700

3 084

1 384Operationelen

Burgerpersoneel

= 8 953

= 3 033

= 11 986

De laatste jaren is er een stijging van het aantal 
vrouwen binnen de federale politie merkbaar. Binnen 
de burgerfuncties vormen vrouwen de meerderheid. 
Wat het operationeel kader betreft, zijn vrouwen het 
sterkst vertegenwoordigd in het basiskader. Het blijft 
daarom belangrijk om de komende jaren extra inspan-
ningen te leveren om een grotere vertegenwoordiging 
van vrouwen in het offi cierenkader te bewerkstelligen.

Effectief 31/12/2015 

Nieuwe basisopleiding inspecteur
Op 1 oktober 2015 startten 600 aspirant-inspecteurs in de 
provinciale politiescholen aan de grondig vernieuwde ba-
sisopleiding. Om die opleiding nauwer te doen aansluiten 
op de dagelijkse praktijk, werden enkele nieuwe concepten 
zoals het werkplekleren ingevoerd. Dit houdt in dat de as-
pirant op een 26-tal leerplekken, zowel intern als extern de 
politie, de theorie aan de praktijk kan toetsen en zo ervaring 
kan opdoen. Het werkplekleren neemt 328 uur in beslag. 
Ook nieuw is de opdeling van de opleiding in twee blokken 
van respectievelijk twee en tien maanden. Het eerste blok 
omvat voornamelijk theoretische vakken en wordt afgerond 
met eliminatietesten. Het feit dat 8 procent van de aspiran-
ten in januari 2016 niet slaagde voor deze testen, toont aan 
dat de lat nu hoger wordt gelegd dan vroeger in het oude 
systeem. Toen vormden theoretische vakken zelden een 
struikelblok. 

Het stressteam van de federale politie levert steun aan alle entiteiten van de 
lokale en federale politie in de vorm van interventies (signifi cante oproep, een 
onthaalgesprek, een begeleidingsgesprek of een al dan niet therapeutisch opvol-
gingsgesprek). In 2015 heeft het Stressteam in totaal 2 796 politiemensen begeleid 
die betrokken waren bij een incident of te kampen hadden met psychosociale 
problemen (stress, burn-out, zelfmoord, trauma enz.).

Geïntegreerd model voor risicoanalyse 
In 2015 is een nieuwe template voor het uitvoeren van een operationele 
risicoanalyse naar aanleiding van een evenement ontwikkeld. De template is 
een geïntegreerd model, wat betekent dat de operationele risicoanalyse voor 
het beheer van de openbare orde gecombineerd kan worden met een risico-
analyse van de arbeidsveiligheid en het welzijn van het personeel.

new

+
+

+

De federale politie hecht veel belang aan de diversiteit 
van haar organisatie. 

In het totaal werden 2 323 personeelsleden opgeleid in 
de volgende thema’s:

Totaal aantal opgeleide personen  

Het aantal opgeleide personen zijn geen unieke personen. 1 medewerker die 
meerdere opleidingen volgt, wordt ook meerdere keren in de cijfers geteld.

62 009

42 908
erkende politiescholen 

19 101
Nationale Politieacademie 
(ANPA) 

Stressteam
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FinanciënInformatie & ICT

Logistiek

Aankoop van materiaal 2015

€ 20 601 497

Infrastructuur 

€ 1 310 958

Kantoorbenodigdheden 

€ 16 126 136

Voertuigen

€ 1 757 908

Bewapening

Coördinatie tussen de 
grensoverschrijdende dispatchingcentra 

In december 2015 heeft de federale politie met de hulp 
van haar Franse en Luxemburgse technische en ope-
rationele partners voorzien in de operationalisering 
van een radiocoördinatienetwerk dat de 17 bevoegde 
politionele dispatchingcentra langs het grensgedeelte 
in kwestie voortaan de mogelijkheid biedt alle nuttige 
informatie in verband met een grensoverschrijdende 
gebeurtenis of grensoverschrijdend incident in real-
time uit te wisselen.

FIND-toepassing
De toepassing FIND is een tool die ter beschikking wordt gesteld 
van bepaalde pilootsites en die aan alle controleposten in de Belgi-
sche luchthavens en de controleposten in het station Brussel-Zuid 
rechtstreeks toegang geeft tot de Interpol-gegevens in verband 
met documenten en op te sporen personen.

2 931 883
oproepen waarvan 

als dringende oproepen 
werden beschouwd (89%) en  

2 619 177

312 706
als niet-dringend (11%)

Communicatie- en informatie-
centra (CIC)

Het geïntegreerde platform voor de uitwisseling en het 
operationele beheer van de informatie van bestuurlijke 
politie alsook voor het beheer van de gebeurtenissen en 
de versterkingen (BEPAD) werd op 1 april 2015 overal bin-
nen de geïntegreerde politie geïmplementeerd. Het is een 
tool die tal van functionaliteiten verschaft en de diensten 
van de geïntegreerde politie de mogelijkheid biedt de 
informatie-uitwisseling professioneler aan te pakken en 
op effi ciënte wijze de omkadering voor te bereiden van de 
gebeurtenissen die een inzet van politiemiddelen vereisen 
om te verzekeren dat ze veilig verlopen.

Bepad, 
toepassing van bestuurlijke politie

21 195  gebeurtenissen aangemaakt  

221  entiteiten die Bepad gebruiken

55  opleidingssessies

Personeel
€ 822 782 742 

Werking*
€ 879 599 653 

Investering
€ 33 646 031  

#34RESOURCES

*  Dit zijn de nettokredieten waarover de 
federale politie in 2015 kon beschikken, na het 
engagement van de regering om de wettelijk 
gestemde kredieten niet volledig te benutten. 
Deze ‘onderbenutting’ bedroeg respectievelijk 
1 338 000 euro en 417 000 euro voor de 
werkings- en investeringskredieten. 

Informaticasysteem RENTA 
In september 2015 werd een nieuw informaticasysteem gelan-
ceerd waarmee enerzijds leasing- en verhuurbedrijven van voer-
tuigen de gegevens van de gebruikelijke bestuurder van een lease/
verhuurvoertuig kunnen registreren en waarmee anderzijds de 
politie onmiddellijk kan beschikken over de gegevens van de ge-
bruikelijke bestuurder van een voertuig in geval van een inbreuk. 

Deze nieuwe toepassing is het resultaat van een samenwerking 
tussen de Belgische leasing- en verhuurbedrijven, de fi rma 
Renta Solutions, DIV Mobiliteit en de federale politie. 

Renta biedt een uitkomst voor de bijkomende administratieve 
last die de vroegere procedure via briefwisseling/mail veroor-
zaakte. De leasing- en verhuurbedrijven voor voertuigen werken 
op vrijwillige basis mee aan het Renta-systeem. Eind 2015 zijn er 
al ruim 150 000 voertuigen geregistreerd in de toepassing. 

new

Overzicht van de begroting, opgesplitst in personeels-, werkings- en investeringsmiddelen, na afl oop 
van alle overdrachten (met uitzondering van de regularisatieoverdracht van de personeelskredieten) 
en na verdeling van de interdepartementale provisies.

Algemeen totaal   € 1 736 028 426

€ 16 132 591
Uitrusting (basisuitrusting 

en functie-uitrusting)

of??

In 2015 werd in totaal 55 929 093 euro besteed 
aan materiaalaankopen.
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