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 COLOFON 

Verantwoordelijke uitgever: Géraldine Bomal (CGC), Kroonlaan 
145 te 1050 Elsene. Hebben meegewerkt aan deze uitgave:  
Roxane Beaurang, Bart D’Hooge, Stefan Debroux, Benoît  
Dupuis, Fabien Gerard, Aurélie Hertens, Marie-Louise Nivarlet, 
Marijke Vanderstraeten en Saskia Van Puyvelde. De medewer-
kers van de Directie van de communicatie (CGC): Ruben Accou,  
Jocelyn Balcaen, Christian Berteaux, Caroline Chaidron,  
Emmanuelle Glibert, Benoit Goesaert, Karolien Snyers en 
Lavinia Wouters stonden in voor de lay-out en de fotografie. De 
Desk Translation van de Directie van de communicatie zorgden 
voor de vertalingen. Gedrukt bij Fedopress. U kunt ook de  
webversie bekijken op www.jaarverslag.federalepolitie.be. Wij 
danken iedereen die van dichtbij of van veraf aan de realisatie 
van dit jaarverslag heeft meegewerkt.

Dit jaarverslag bevat vele 
pictogrammen.

= met betrekking tot de strijd 
tegen het terrorisme.
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 VOORWOORD 2016 

Beste lezer,

Hierbij stel ik u het activiteitenverslag 2016 van de Federale Politie voor. 

2016 was een meer dan bewogen jaar. Het is het jaar dat in het collectieve geheugen gegrift staat als het jaar 
van de terreuraanslagen op Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek. 

Mijn eerste gedachte gaat nog altijd uit naar de slachtoffers en hun naasten. Ook bij ons hebben de aanslagen 
onuitwisbare sporen achtergelaten. Velen hebben een moeilijke periode achter de rug, of hebben die bladzijde 
nog altijd niet volledig kunnen omdraaien. Ik wil hen hier nogmaals een hart onder de riem steken. Ook de 
steun die de getroffen collega’s te beurt viel, heeft mij niet onberoerd gelaten. Ik ben fi er op de golf van steun-

betuigingen die binnen de politie op gang is gekomen. De initiatieven om onze gewonde collega’s te helpen, 
tonen aan dat collegialiteit en solidariteit geen loze begrippen zijn. 

De aanslagen en het dreigingsniveau drie dat ook vandaag nog altijd van kracht is, hebben de stressbestendigheid 
van onze organisatie het afgelopen jaar fl ink op de proef gesteld. Anno 2016 liepen fl exibiliteit en inventiviteit als 

een rode draad doorheen de werking van de Federale Politie. We zijn diep moeten gaan om het hoofd te bieden aan 
deze uitzonderlijke situaties. We hebben te allen tijde gezocht naar oplossingen om onze opdrachten te vervullen en 

aan de verwachtingen van burgers, overheden en partners te voldoen. Extra uren, extra diensten, extra verplaatsingen, 
… Ik besef dat dit alles veel inspanningen van onze mensen heeft gevraagd. Ik wil iedereen die zijn steentje heeft bijge-
dragen, elke politievrouw/man en elk burgerpersoneelslid, van harte bedanken voor zijn of haar engagement. 

Hoeveel inzet de aanpak van de terreurdreiging het afgelopen jaar ook opgeëist heeft, het was niet onze enige focus. 
Onze bestaansreden is en blijft het verzekeren van de leefbaarheid in onze maatschappij en van de veiligheid van de 
burgers op alle vlakken. Dat betekent: streven naar minder verkeersslachtoffers, minder zinloos geweld, minder intra-
familiaal geweld, minder seksueel geweld, minder moorden, minder oplichting en fraude, minder drugstrafi ek, minder 
criminaliteit. Ook in deze diverse domeinen is de Federale Politie het afgelopen jaar actief geweest. En ook hier wil ik 
alle medewerkers bedanken voor hun dagelijkse inzet en gedrevenheid. 

Deze brochure is een geïllustreerde weergave van de belangrijkste resultaten van onze inspanningen in 2016. Net zoals 
in de vorige editie stellen we deze resultaten voor aan de hand van infografi eken. We kiezen er opnieuw voor om vanuit 
ecologisch standpunt het activiteitenverslag slechts in een beperkte oplage te drukken. 

De brochure, evenals een overzicht met markante gegevens, is online beschikbaar: www.jaarverslag.federalepolitie.be. 

Ik wens u veel leesplezier.

Hoofdcommissaris Catherine De Bolle
Commissaris-generaal van de Federale Politie

Hoofdcommissaris Catherine De Bolle
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19%  
van de onder-
zoekscapaciteit 
naar terrorisme

 FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE 

De cijfers tonen een zeer concrete realiteit 
voor de federale gerechtelijke politie. 
Terrorisme, op kop wat de bestede 
onderszoekscapaciteit betreft, is meer dan 
een nieuwe trend. Het is de jammerlijke 
weerspiegeling van ingrijpende veranderingen 
na een uitzonderlijk jaar getekend door een 
reeks gebeurtenissen.

Gerechtelijke aanhoudingen 

Fenomeen Aantal  
aanhoudingen

Drugs 618

Rondtrekkende daders - Diefstallen in 
woningen en andere gebouwen

315

Mensenhandel en mensensmokkel 467

Terrorisme 372

Fraude, witwassen en corruptie 181

Illegale vuurwapenhandel 97

Identiteitsdocumenten - aanmaak en 
zwendel

36

Informaticacriminaliteit 26

Geweldfeiten (moord, intrafamiliaal 
geweld …)

312

Diefstallen gewapenderhand 226

Andere 799

TOTAAL 3 449

372

Gerechtelijke aanhoudingen 

Onder de term ‘aanhouding’ dient hier begrepen te worden elke als 
verdachte geïdentificeerde persoon conform de Salduz-wetgeving 
(categorie IV).
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Par “arrestation”, il convient de comprendre ici toute person-
ne identifiée comme suspect, conformément à la loi Salduz 
(catégorie IV)

Onderzoekscapaciteit per fenomeen

Fenomeen % van de geïnves-
teerde onderzoeks-

capaciteit 
Terrorisme 19,05

Drugs 11,29

Fraude, witwassen en corruptie 10,72

Mensenhandel en mensensmokkel 9,34

Rondtrekkende daders - Diefstallen in 
woningen en andere gebouwen

5,09

Illegale vuurwapenhandel 2,41

Informaticacriminaliteit 1,19

Identiteitsdocumenten - aanmaak en 
zwendel

0,44

Geweldfeiten (moord, intrafamiliaal 
geweld …)

12,53

Diefstallen gewapenderhand 3,91

Andere 24,03

19,05%
… van de geïnvesteerde 

onderzoekscapaciteit  

Gerechtelijke dossiers

Nieuwe dossiers       

Lopende dossiers        

Afgesloten dossiers      

6 127

8 064

6 265
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Foreign Terrorist Fighters 

Een Foreign Terrorist Fighter of FTF wordt gedefinieerd als iedere 
inwoner van België, al dan niet Belg: 

- die naar een jihadistische conflictzone is afgereisd waar hij/zij 
zich aansluit bij, of actieve of passieve steun verleent aan groepe-
ringen die terroristische activiteiten uitvoeren of ondersteunen 
(categorie 1);

- die vanuit België op weg is naar een jihadistische conflictzone om 
zich aan te sluiten bij, of actieve of passieve steun te verlenen aan 
groeperingen die terroristische activiteiten uitvoeren of onder-
steunen (categorie 2);

- die naar België onderweg is, of teruggekeerd is uit een jihadisti-
sche conflictzone waar hij/zij zich aansloot bij, of actieve of pas-
sieve steun verleende aan groeperingen die terroristische activi-
teiten uitvoeren of ondersteunen (categorie 3);

- die gewild of ongewild verhinderd werd om naar een jihadistische 
conflictzone af te reizen om zich aan te sluiten bij, of actieve of 
passieve steun te verlenen aan groeperingen die terroristische 
activiteiten uitvoeren of ondersteunen (categorie 4);

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

nieuwe FTF-dossiers
werden in 2016 opgestart

368
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Inbeslagnames 

Federaal parket

€  349 401 061,91

Behandelde dossiers        
Waarvan prioritair 434

534

Nieuwe dossiers
Waarvan prioritair 264

330

Joint Investigation Team (JIT)

Er ontstonden 5 nieuwe gemeenschappelijke onderzoeks-
teams met Franse, Nederlandse en Amerikaanse collega’s.  

Directie van de operaties inzake  
gerechtelijke politie

• Fugitive Active Search Team (FAST): 642 nieuwe dossiers in 
2016, waarvan 54 terrorismedossiers.

• 1 506 aanhoudingen (algemeen cijfer, zonder onderscheid 
Salduz 4) dankzij het werken met informanten. 

54

terrorismedossiers  
voor FAST

3 van die teams deden  
onderzoek naar terrorisme
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Samen  
aanwezig op 
het terrein

 BESTUURLIJKE POLITIE 

De eerstelijnsentiteiten van de Algemene directie 
bestuurlijke politie hadden in 2016 hun handen 
vol aan het beheer van de vluchtelingencrisis, 
grenscontroles, vip-escortes en Europese toppen. 

Vip-escortes en Europese toppen

Tijdens de EU-toppen en de andere evenementen worden escortes  
geleverd voor staatshoofden, regeringsleiders of Europese vips. In 
2016 vonden zes Europese toppen plaats en vier andere buitenge-
wone gebeurtenissen met aanwezigheid van talrijke vips en inzet 
van een aantal escortes. In dit verband zorgde de federale wegpolitie 
voor de bescherming met escortes van 173 ‘dagelijkse’ vip-bezoeken.

In vergelijking met 2015 (met 14 Eurotoppen en een internationale  
gebeurtenis) lag het aantal EU-toppen in 2016 lager. Dit kwam tot  
uiting in een daling van het aantal ‘dagelijkse’ vip-bezoeken aan 
Brussel en - in fine - in een daling van het aantal uren dat de federale 
wegpolitie in het kader van vip-escortes presteerde.

E-gates

De geautomatiseerde controle-
poortjes, algemeen bekend als 
e-gates, maken het mogelijk de 
identiteit van de passagiers di-
gitaal te controleren. De e-gates 
dienen uitsluitend voor de 
controles van EU-burgers. Niet-
EU-burgers blijven onderworpen 
aan andere voorwaarden voor 
binnenkomst en aan manuele 
controles. Kinderen onder de 
twaalf jaar mogen niet langs de 
e-gates gaan omdat de morfolo-
gie van hun gezicht evolueert.

De toename van het aantal 
e-gates en bijgevolg van het aan-
tal controles hangt niet samen 
met de terreurdreiging of de 
aanslagen van 22 maart. Terwijl 
er in 2015 15 e-gates waren, is dit 
aantal in 2016 gestegen naar 24. 
Ze bevinden zich allemaal op de 
luchthaven van Zaventem: 9 in 
de vertrekhal, 9 in de aankomst-
hal en 6 in de transitzone.

38 602

Gepresteerde uren 

Project AVIA

19

Een AVIA-actie is een controle aan de 
kleinste Belgische luchthavens en heliha-
vens (andere dan de 6 op het Belgische 
grondgebied erkende Schengenluchtha-
vens) met bijzondere aandacht voor de 
fenomenen van grenscriminaliteit.

5

Controles Pv’s

24
Aantal e-gates

1 069 622
Uitgevoerde controles
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Spoorwegpolitie (SPC)

Politieambtenaren 449

Processen-verbaal 70

Gecontroleerde treinen 370

Gerechtelijke aanhoudingen 13

(Gerechtelijke) terbeschikkingstellingen 3

Bestuurlijke aanhoudingen 54

Fenomeen ‘Trespassing’

219
Opgestelde pv’s 

‘Trespassing’ bestaat erin 
te voet de treinsporen 
over te steken. 

Vaststellingen op internationale treinen

De algemene daling van het aantal vaststellingen 
op internationale treinen is vooral toe te schrijven 
aan de daling van de beschikbare capaciteit en 
aan een bijsturing van de prioritaire opdrachten 
na de aanslagen in Brussel in maart 2016.

FRONTEX

649 2 643 4 011

Bijdragen aan de Frontex-opdrachten

8 870 Gepresteerde uren voor  
de Frontex-opdrachten

Frontex is het Europese agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de 
EU-lidstaten. De aanzienlijke toename van de bijdrage van de 
luchtvaartpolitie (LPA) aan de Frontex-opdrachten is te verklaren 
door het feit dat men in 2015 slechts 10 deelnames van LPA telde 
tegenover 15 in 2016, met inbegrip van een ‘Rapid Deployment’ 
(niet-geplande dringende operatie).

Spoorwegpolitie Scheepvaartpolitie Luchtvaartpolitie

10
Behaviour Detecting Officers 
(BDO), leden van de luchtvaart-
politie, hebben een specifieke 
opleiding gevolgd en zijn sinds 
de herfst van 2016 actief op het 
terrein. Hun taak bestaat erin 
elk vreemd of afwijkend gedrag 
te herkennen op basis van zeer 
uiteenlopende kenmerken.

leden van de luchtvaartpolitie 
hebben in 2016 een CoPPRa- 
opleiding (Community Policing 
and Prevention of Radicalism) 
gevolgd. Ter vergelijking, in 2015 
waren het er maar 32. 

155

 

23%
... van de gepresteerde uren 
in het raam van de gehy-
pothekeerde capaciteit, werd besteed 
aan de beveiliging van de luchthaven 
van Zaventem en de stations. Gehy-
pothekeerde capaciteit is een solidari-
teitsmechanisme tussen politiezones 
op het vlak van versterkingen voor 
opdrachten van bestuurlijke politie.
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Grenscontroles  

168

De sterke toename van het aantal personen in 
illegaal verblijf dat de scheepvaartpolitie in 2016 
onderschepte, is enerzijds te verklaren door een 
toegenomen aanwezigheid van illegalen in en 
rond de havens en anderzijds door de opvoering 
van de controles. 

2 066 

Aantal door de spoorwegpolitie 
onderschepte personen in  

illegaal verblijf

Aantal door de scheepvaartpolitie 
onderschepte personen in  

illegaal verblijf

Aantal in tweede lijn gecontroleerde passagiers  27 783

Aantal verslagen aan de Dienst Vreemdelingenzaken 5 551

Aantal weigeringen 1 838

Valse en vervalste identiteitsdocumenten

2 598
Dossiers

1 435
In beslag genomen 

documenten 

158
Oplichters

560
Valse documenten

717
Vervalste documenten

Grenscontrole door de luchtvaartpolitie (LPA)

2 147
Aantal uren dat de scheepvaartpolitie  
‘s nachts grensbewakingsacties uitvoerde 
aan de Belgisch-Nederlandse zeegrens, 
aan de Belgisch-Franse zeegrens en aan 
de grens tussen de territoriale zee en de 
aansluitende zones over de hele 
breedte van de territoriale zee.
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Immigratie – luchtvaartpolitie

18

Mensenhandel

Verwijderingen

Aantal terugdrijvingen 2 072

Aantal repatriëringen 6 003

Een geheel van verschillende factoren ligt aan de basis 
van de algemene daling van de cijfers in 2016. Na de 
aanslagen van 22 maart kregen sommige regionale 
luchthavens door de tijdelijke sluiting van de luchtha-
ven Brussel-Nationaal te maken met een toestroom 
van passagiers. De werkingscapaciteit lag daardoor 
hoger dan normaal. Er werd voorrang gegeven aan de 
beveiliging van de sites, aan de correcte uitvoering van 
de basiswerking en aan de kerntaak, de grenscontrole. 
Daarbij komen de opdrachten van openbare orde, 
enerzijds in de regionale luchthavens die het hoofd 
moesten bieden aan een groot aantal passagiers 
ten aanzien van de geplande capaciteit, anderzijds 
door de gewijzigde procedures aan de ingang van de 
luchthavens en de periode die noodzakelijk was om de 
situatie te normaliseren. 
We vermelden bovendien de menselijke factor die tot 
uiting kwam in een toegenomen absenteïsme van 
het personeel dat na zo’n aanslag vastgesteld wordt. 
Er zijn ook nieuwe taken bijgekomen, onder andere 
de ontwikkeling van een PNR-/API-systeem*. Tot slot 
moest in mindere mate voorrang worden gegeven 
aan andere acties zoals die in het kader van  
MEDUSA** of van de AVIA-controles (tijdelijk). 

* Het PNR-/API-systeem, dat in het bijzonder in het 
kader van de strijd tegen terrorisme en drugshan-
del wordt gebruikt, is een controlebestand van de 
verplaatsingen via de lucht.

** MEDUSA-acties zijn structurele controles in het  
kader van de (trans)migratie langsheen een aantal 
verbindingswegen. Aanhoudingen
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Controleren 
om levens te 
redden

 VERKEERSVEILIGHEID 

Onze wegen veiliger maken, blijft een uitdaging 
voor de leden van de federale wegpolitie.   

Alarm + positief + weigering + 
eventuele bloedtests  

254 943

3015 155

Snelheidsovertredingen vastgesteld door 
middel van radars en automatische camera’s

1 259 527

Rijden onder invloed van alcohol en drugs

Totaal aantal bloedtests + 
onrechtmatige weigeringen

Rijden onder invloed van alcohol uit zich op twee manieren:  
enerzijds het feit te rijden terwijl men tekens van een strafbare 
alcoholopname vertoont en anderzijds het feit dronken te rijden.  
De twee gevallen kunnen zich gelijktijdig voordoen (wat in de 
meeste gevallen zo is).
Wordt bestempeld als bestuurder die tekens van strafbare alcohol-
opname vertoont: iedere persoon van wie de alcoholconcentratie in 
het bloed hoger is dan de wettelijk toegelaten drempel. Die toe-
stand kan worden gemeten (ademtest, ademanalyse, bloedanalyse).
Een dronken persoon heeft geen controle meer over zijn daden, zon-
der echter het besef ervan te hebben verloren. Die toestand hangt 
af van de alcoholconcentratie in het bloed, maar kan ook een andere 
oorsprong hebben (drugs of combinatie alcohol/geneesmiddelen). 

Overtredingen alcohol Overtredingen drugs

Gordel en kinderzitjes 

8 666

Overtredingen

Gebruik van de gsm  
aan het stuur 

13 931

Een bestuurder mag slechts 
gebruikmaken van een 
draagbare telefoon die hij in 
de hand houdt wanneer zijn 
voertuig stilstaat of gepar-
keerd is. Die overtredingen 
betreffen dus zowel het feit 
te telefoneren als het ver-
sturen van berichten of het 
gebruik van sociale media 
met zijn draagbare telefoon.

Overtredingen

Tests



Par “arrestation”, il convient de comprendre ici toute person-
ne identifiée comme suspect, conformément à la loi Salduz 
(catégorie IV)

Aantal doden en ongevallen 
met lichamelijke letsels

Fraude tachograaf Rij- en rusttijden 

De daling van het aantal overtredingen in verband met  
tachograaffraude (-37% tussen 2015 en 2016) is te verklaren 
door het feit dat het steeds moeilijker wordt dit soort fraude 
op te sporen. De fraudeurs beschikken over alsmaar perfor-
mantere middelen (materiaal, technologieën ...). Het gevolg 
daarvan is dat de kans om tachograaffraude te ontdekken 
kleiner wordt en dat het langer duurt om een standaard-
controle uit te voeren. Aangezien de politie er langer over 
doet om controles uit te voeren, leidt dit tot een daling van 
het aantal gecontroleerde voertuigen en dus van het aantal 
overtredingen in verband met tachograaffraude.

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.

1 491

Overtredingen

1 419

Overtredingen

34 765
       Aantal uren dat de 
       federale wegpolitie  
heeft besteed aan het  

beheer van de  
terroristische dreiging.

2015 2016

Ongevallen met lichamelijke letsels 3 494 3 409

Dodelijke ongevallen 99 93

Doden* 110 100

Zwaargewonden 463 459

Lichtgewonden 4 901 4 713

* Bij één dodelijk ongeval vallen soms meerdere doden te betreuren.
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Specialisatie  
ten dienste van de 
mensen op het terrein

 OPERATIONELE STEUN 

Gespecialiseerde operationele steun verlenen aan de partners van 
de geïntegreerde politie blijft een van de belangrijkste opdrachten 
van de Federale Politie, zowel op het vlak van bestuurlijke politie 
als van gerechtelijke politie. In 2016 bleek die steun opnieuw zeer 
waardevol, in het bijzonder in het kader van de terreurdreiging. 

Bestuurlijke politie

Luchtsteun

Levend teruggevonden  
na verdwijning

17

Overleden teruggevonden  
na verdwijning

13

Aanhoudingen
169

Aanhoudingen na achtervolging

Teruggevonden gestolen voertuigen 1

Gescande IR-targets 423

Positieve infraroodscannings 130

Laserincidenten 8

Bijstand controle 288

Bijstand zoeking 479

Foto 153

Video 98

Beeldtransmissie 310

De neerwaartse trend in de cijfers van dit jaar is te verkla-
ren door het feit dat er vaak een beroep werd gedaan op 
de luchtsteun in het kader van opdrachten die verband 
hielden met terrorisme en transmigratie. Het gevolg 
daarvan was enerzijds meer gepresteerde diensturen 
en anderzijds het feit dat de mensen van de luchtsteun 
meer stand-by waren dan dat ze operaties deden. Dit 
heeft onvermijdelijk een invloed gehad op de resultaten 
van 2016. Aangezien de mensen minder in de lucht  
waren, was het risico op laserincidenten (om slechts  
een voorbeeld te noemen) natuurlijk minder groot.
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Par “arrestation”, il convient de comprendre ici toute person-
ne identifiée comme suspect, conformément à la loi Salduz 
(catégorie IV)

Hondensteun

Aantal interventies

Speurhondenteams 1 176

Drughondenteams + geld 1 849

Stille drughondenteams 320

Teams opsporing menselijke resten 58

Brandhaarddetectiehondenteams 290

Explosievenhondenteams 1 172

 
1 172

 
De sterke stijging van de interventies van de explosievenhonden-
teams vloeit voort uit de toename van de terreurdreiging. Op ver-
zoek van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken leidde 
de Directie hondensteun 11 extra explosievenhonden op die in 2016 
op de verschillende nationale luchthavens werden ingezet. Daar-
naast zette de Directie hondensteun 6 (van de 9 beschikbare) opera-
tionele explosievenhondengeleiders in tijdens 1 172 interventies.

Bovendien verklaren verschillende factoren de daling van het 
aantal interventies van de drughonden- en geldspeurhonden-
teams ten aanzien van vorig jaar: de veroudering van de capaci-
teit, hondengeleiders die in opleiding en dus niet inzetbaar zijn 
alsook een aantal langdurig zieke personeelsleden.

Certificeringscentrum  
voor de explosievenhondenteams  

Alle 80 teams (hondengeleider + explosievenhond) werden reeds 
vanaf 30 maart 2016 op de geur van TATP (n.d.r.: triacetontri-
peroxide) gezet via een ‘publiek-private samenwerkingsovereen-
komst’. Deze explosievenhondenteams van private bewakings-
firma’s worden op de Belgische luchthavens ingezet voor de 
controle van cargo. TATP stond vóór de aanslagen van 22 maart 
2016 nog niet op het klassieke lijstje van herkenbare springstof-
geuren. De Directie hondensteun van de Federale Politie kreeg de 
opdracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 
om een opleiding TATP-geurherkenning voor explosievenhonden 
op touw te zetten.
Daarnaast zullen deze explosievenhondenteams (vaste combi-
natie mens-hond) eveneens gecertificeerd worden op hun kennis 
van andere explosieven.

Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 zijn 30 hondenteams dage-
lijks aan het werk op de luchthavens, in de metro en in de stations.
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Technisch steunteam van de scheepvaartpolitie

De scheepvaartpolitie beschikt over een technisch steunteam 
(TST) dat zowel aan de geïntegreerde politie als aan buiten-
landse politiediensten gespecialiseerde steun levert. Het 
beschikt over specifieke detectiemiddelen.

Aantal acties

Honden voor immigratiecontroles 293

Side Scan Sonar 148

CO2-detector 275

Andere detectiemiddelen (endoscoop …): totaal 118

• Remotely Operated Vehicle

• Videoscoop

• Metaaldetector

• Camera 

• Mobile trace

• Multi-Mode Threat Detector

5

25

44

8

31

5

Enkele resultaten Onderschepte 
personen in 

illegaal verblijf

Onderschepte 
voertuigen

Side Scan Sonar - 152

CO2-detector 434 -

Honden voor de immigratie-
controles

390 -

Andere detectiemiddelen 0 2

De verschuiving van de immigratieproblematiek naar de Belgische zee-
havens ligt aan de basis van de sterke toename van het aantal in 2016 
onderschepte illegalen.
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Begeleidingsdispositief samengesteld uit opgeleid per-
soneel en gepantserde voertuigen voor de bescherming 
van waardetransporten (geld, kunst, goud, munitie, wa-
pens, kernmateriaal) waarvan het traject buiten (inter-
city) of in de agglomeraties (intracity) wordt afgelegd.

Directie bescherming

Het feit dat de Directie bescherming de bescher-
mingsopdrachten van de Veiligheid van de Staat en van 
de speciale eenheden heeft overgenomen, verklaart 
de zo goed als verviervoudiging van het aantal vip-be-
schermingsopdrachten ten opzichte van vorig jaar. De 
Directie bescherming is voortaan de enige federale 
eenheid in België die zich met de gespecialiseerde 
beschermingsopdrachten bezighoudt.

Beschermingsopdrachten VIP  
(dreigingsniveau 2 tot 4): 

1 916

Opdrachten inter/intracity

1 297

Opdrachten overbrenging 
gevaarlijke gevangenen 

614
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Werktuigen Schoenzolen Oren

Totaal in DB 20912 21867 8736

Input 2016 1658 2460 620

Gemaakte vergelijkingen 426 23 440

Gevonden verbanden 154 4 127

Individualisaties 51 3 36

Vingers Handpalm

Personen 962 894 488 794

Fiches 2 433 448 834 091

Sporen op voorwerpen 522 049 45 522

Onbekende sporen op voor-
werpen 

512 148 42 812

Geïdentificeerde sporen op 
voorwerpen

9 901 2 710

Aantal in 2016 geïdentificeer-
de personen 2 281

Technische en wetenschappelijke politie

Seksuele of gewelddadige feiten

De Federale Politie beschikt over de dienst ZAM (voorheen 
‘ViCLAS’) die naar verbanden zoekt tussen seksuele of 
gewelddadige feiten.

Sporen in de sporendatabank werktuigen, schoenzolen, oren (SDB)

Sporen in de databank met papillaire sporen (APFIS)

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

17 
… dossiers waarvan er 2  

in het kader van de aanslagen  
van Brussel zeer  
belangrijk zijn.

Gezichtsvergelijkingen

42 feitenreeksen

28 bevestigd

177 gelinkte zedenfeiten
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147 
… operaties van het Disaster 

Victim Identification-team (DVI) 
waaronder de identificatie van 

alle slachtoffers en daders van de 
aanslagen in Brussel.

Identificaties  
van slachtoffers

Laboratorium voor  
audio en video

robotfoto’s 
waarvan 30 in het kader  
van terrorismedossiers.

525

diefstallen
25 839

overvallen en andere  
diefstallen met geweld 

1 489

(opzettelijke  
en onopzettelijke)  
brandstichtingen

1 043

gevallen van moord  
en doodslag

567

zelfmoorden
487

verdachte overlijdens 
1 322

zedenfeiten
199

audiobestanden  
waarvan meerdere tientallen in het 

kader van de terrorismedossiers.

279

geanalyseerde beelden 

4,4 Tb 

Afstappingen van de laboratoria per reden



20

Bestrijding van valsheden

Valsmunterij

• in beslag genomen valse eurobiljetten per type coupure 
waaronder  

• 50 270 biljetten van 500 euro
• 5 718 van 100 euro
• 906 van 50 euro
• 292 van 20 euro

• 4 158 geanalyseerde valse biljetten of buitenlandse valuta’s 

Valse documenten 

(geanalyseerd door de Centrale Dienst voor de Bestrijding 
van Valsheden)

• 33 569 geanalyseerde identiteits- of reisdocumenten 
van een onderdaan van de Europese Unie

• 7 260 niet-Europese rijbewijzen overgemaakt voor uit-
wisseling tegen geanalyseerde Belgische rijbewijzen

• 543 vals verklaarde paspoorten
•  477 vals verklaarde identiteitskaarten

Speciale eenheden

Verdeling van de capaciteit  
volgens thema

 Aantal gepres-
teerde uren 

Operationele prestaties  
Operaties op het terrein, dossierbeheer, 
operationele R&D 

429 293

Opleiding  
Bijzondere technieken,  
schieten, baremische opleidingen …

121 602

Logistiek beheer  
Voertuigen, hoogtechnologisch materiaal, 
bewapening, radio’s

76 405

Andere 
Gegeven opleidingen, personeelsbeheer, 
administratie, public relations ...

138 444

TOTAAL 765 744
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Operationele prestaties per specialiteit  
(naar gelang van het totaal aantal operationele 
uren) en geleverde steun (in uren)

Crisissituaties

Operationele prestaties per 
specialiteit

Aantal uren

Observaties 166 536

Interventies/aanhoudingen 77 168

Technische operationele steun 72 684

Infiltraties 44 973

QRF* ( Niveau 3 /4) 67 932

Dossiers 2016

Verschansingen 16

Gijzelingen 1

Ontvoeringen 4

Afpersingen 5

Begeleiding van gevaarlijke aangehou-
den personen en bescherming van vips

4

67 932

*QRF of Quick Response Force: 
permanentie van de speciale 

eenheden (DSU) die beschikbaar 
moet zijn om op een 

terreurdaad te kunnen reageren.
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Toegenomen belang 
van uitwisseling

 INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING 

De terroristische aanslagen brachten met zich 
mee dat op zeer korte termijn iedereen overtuigd 
bleek van het enorme belang van de internationale 
politiesamenwerking en informatie-uitwisseling. Door 
deze aanslagen en de terroristische dreiging werden 
we niet alleen binnen ons Single Point of Contact 
geconfronteerd met een informatie-tsunami van 
internationale berichten en signaleringen, maar op 
Europees en internationaal niveau werden er talrijke 
initiatieven inzake het counter terrorisme besproken 
en ontwikkeld, ter implementatie in 
onze nationale werking. 

Op het vlak van terrorisme wisselt de verbindings- 
officier informatie uit in het kader van specifieke 
dossiers, ondersteunt hij de dossiers inzake repatri-
ering van Foreign Terrorist Fighters, draagt hij bij tot 
het uitwerken van politionele strategieën en neemt 
hij deel aan ’workshops’ en vergaderingen.

Uit een evaluatie van ons netwerk van verbindings- 
officieren is gebleken dat de werklast inzake terro-
risme en Foreign Terrorist Fighters (FTF) beduidend 
toeneemt, voornamelijk voor deze twee regio’s: het 
Nabije en Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Verbindingsofficieren

De verbindingsofficier (LO) is een belangrijke schakel 
binnen de politionele informatie-uitwisseling, daar hij/
zij tussenkomt in specifieke omstandigheden om de 
informatie-uitwisseling te vergemakkelijken. Naargelang 
zijn bevoegdheidsgebied (land van accreditatie en van 
tewerkstelling) wordt de verbindingsofficier geconfron-
teerd met allerlei vormen van criminaliteit waaronder 
terrorisme, mensenhandel, drugs enz. 

In 2016 beschikten we over de volgende posten:

- Bilaterale verbindingsofficieren: 11

- LO ad hoc/LO Buitenlandse Zaken: 1

- Europol: 2

- Interpol: 2
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Par “arrestation”, il convient de comprendre ici toute person-
ne identifiée comme suspect, conformément à la loi Salduz 
(catégorie IV)

De stijgende trend van het aantal internationale 
berichtenuitwisselingen en internationale signale-
ringen van de vorige jaren heeft zich duidelijk voortgezet. De 
internationale berichten zijn in vergelijking met 2014 quasi 
verdubbeld. De omvang van terrorisme-gerelateerde berichten 
zijn zelfs verviervoudigd en dat heeft onder meer te maken met 
de problematiek van de Foreign Terrorist Fighters (FTF). 

actieve signaleringen met betrek-
king tot Foreign Terrorist Fighters. 

 

Civiel crisisbeheer

De Federale Politie had in haar indicatieve planning van 2016 de 
regio’s West-Afrika en Noord-Afrika als prioritair vooropgesteld. 

 

De politie heeft actief deelgenomen aan de missies:

• EUCAP SAHEL NIGER, met 4 politieambtenaren;

• EUCAP SAHEL MALI, met 5 politieambtenaren;

• DCAF TUNIS met 1 politieambtenaar;

• EUDEL LYBIE (missie met basis in Tunis), met 1 politieambte-
naar, vanuit de idee om posten van strategisch en operationeel 
belang trachten te verkrijgen voor de geïntegreerde politie. 

Single Point of Operational Contact (CGI/SPOC)

Het Single Point of Operational Contact behandelt de internationale 
politie-informatie-uitwisseling en de internationale seiningen via de 
drie CPDS (Centra voor Politie- en Douanesamenwerking), Interpol, 
Europol, het Schengen-(SIRENE)kanaal of de verbindingsofficieren.

De internationale strijd tegen de FTF’s heeft het signaleringslandschap 
de laatste jaren op enkele fundamentele punten bijgestuurd.

In België werden meerdere initiatieven genomen om de internationale 
signaleringen op dit gebied eenvormig te maken door meer coherente 
procedures. Er werden bovendien specifieke, deels vooraf ingevulde, 
formulieren voor de aanvraag van signaleringen ontwikkeld voor de 
meest voorkomende soorten signaleringen. In dit kader draagt CGI/SPOC 
ook bij tot de werkzaamheden van de ‘portefeuille signaleringen’ van het 
Kanaalplan. 

CGI SPOC Front & Back Office 2014 2015 2016

Registraties RIO operationele berichten 131 682 140 821 157 953

Waarvan manueel ingevoerde Belgische 
SIRENE-seiningen

n.b.* n.b. 9241

Waarvan HITS** Internationale 
signaleringen (in BE en het buitenland)

8522 9297 9634

Waarvan manueel ingevoerde Belgische 
Interpol-seiningen (personen)

n.b. n.b. 2435

Waarvan INFO EXCH*** (aantal IN en UIT) 54982 53807 59845

*n.b.: niet beschikbaaar

**hit: interceptie van een internationaal geseinde persoon of geseind 
voorwerp

***info exchange: berichtenuitwisseling los van een internationale  
seining

1 500
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 Aantal registraties 

CGI SPOC CPDS Luxemburg  11295

CGI SPOC CPDS Doornik 17496

CGI SPOC EPICC Heerlen 18688

Bi- en multilaterale samenwerking

CGI organiseerde meerdere werk- en studiebezoeken inzake radicalise-
ring, terrorisme en grenscontrole voor delegaties uit belangrijke partner-
landen (o.a. Marokko, Turkije en Tunesië). In Benelux-verband werd onder 
meer een seminarie georganiseerd om na te gaan hoe België, Nederland 
en Luxemburg nauwer kunnen samenwerken om radicalisering vroeg- 
tijdig te detecteren.  

EU-funding

In 2016 heeft de Federale Politie 2,9 miljoen euro aan Europese subsi-
dies gekregen voor zes nieuwe projecten. Zo kunnen we onder meer de 
slagkracht van de speciale eenheden van de EU-lidstaten in de strijd 
tegen het terrorisme verhogen door de uitbouw van een EU-regionaal 
trainingscentrum en de ontwikkeling van een IT-tool voor de uitwisseling 
van tactische informatie.

De Federale Politie nam daarnaast ook als partner deel aan 16 andere 
projecten onder leiding van diverse internationale partners. Onze ge-
specialiseerde diensten werkten onder andere mee aan de ontwikkeling 
van nieuwe methodes voor de opsporing van gegevens op het internet 
die verband houden met terrorisme, en aan de training van de eerste-
lijnsdiensten van de landen van de Westelijke Balkan met het oog op een 
betere detectie van radicalisering. 

Bilaterale akkoorden ondertekend in 2016:

• 1 verdrag met Nederland en Luxemburg betreffende de samenwerking, 
begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het 
grondgebied van de Benelux-landen;

• 1 uitvoeringsafspraak met Nederland betreffende de uitwisseling van 
‘blacklists’ voor ANPR-systemen;

• 2 Memoranda of Understanding met Andorra en Marokko.

De stijgende evolutie blijkt ook uit de berichtenuit-
wisseling bij onze gemeenschappelijke centra voor 
politie- en douanesamenwerking. In vergelijking 
met de cijfers van vorige jaren zijn die status quo 
gebleven, maar dit veelal ingevolge de toepassing 
PRUM EUCARIS waardoor de opvragingen van 
buitenlandse nummerplaten wegvielen.
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Europese dossiers

1. Systematische controles  
van EU-burgers aan de Europese  

buitengrenzen (aanpassing artikel  
8§2 van de Schengengrenscode)

Publicatie: 15.12.2015
Goedgekeurd: 07.03.2017
Als rechtstreekse politieke reactie op de terroristische 
aanslagen in 2015 in Parijs, gelastte de Raad de Europese 
Commissie een voorstel uit te werken ter herziening van 
artikel 8§2 van de Schengengrenscode. Deze aanpassing 
moet toelaten om EU-onderdanen aan de buitengren-
zen, bij elke in- en uitreis, te controleren op hun identi-
teit, nationaliteit en op de validiteit en authenticiteit van 
hun reisdocumenten, door middel van de consultatie van 
de relevante nationale en internationale databanken.  
Wel werd er de mogelijkheid voorzien om aan de land- 
en zeegrenzen een soepeler regime te hanteren en werd 
een overgangsperiode voorzien voor de luchtgrenzen.

2. Entry Exit System

In onderhandeling in de EU-Raadswerkgroepen en in het 
EU-Parlement
Dit systeem zal ervoor zorgen dat alle reisbewegingen 
van niet-visumplichtige onderdanen van derde landen 
die voor een kort verblijf (maximum 90 dagen op een 
periode van 180) naar één van de Schengen-landen 
komen, geregistreerd worden. Overschrijden van de toe-
gelaten verblijfsduur zal automatisch door het systeem 
gedetecteerd worden.

 3. Wijziging van Eurodac 

= database ter identificatie van de verantwoordelijke 
lidstaat voor asielaanvragen op basis van de vingeraf-
drukken van de asielaanvragers.

In onderhandeling:
• bevragingen mogelijk maken op basis van biometri-

sche en identiteitsgegevens,
• de scope wijzigen,
• de gegevens van illegalen in de database opnemen 

met het oog op hun identificatie en eventuele ver-
wijdering,

• momenteel dringen heel wat lidstaten eveneens 
aan op de uitbreiding van de toegang voor wets- 
handhavingsdiensten. 
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Voor een meer 
performante  
Federale Politie

 OPTIMALISATIE 

De Federale Politie ging door met de optimalisatie van haar  
werking die in 2014 van start ging.
Er werden intern tal van plaatsen opengesteld om de nieuwe  
organieke tabel in te vullen. 
Vrijwillige personeelsleden namen in het raam 
van het change managementproject 
We-Change! deel aan diverse 
programma’s. Dit project 
leidde tot heel wat resul-
taten. Tot slot werden er 
maatregelen getrof-
fen om de politie-
activiteit terug op 
haar kerntaken toe 
te spitsen en zo 
haar doeltreffend-
heid te verhogen.

Kerntakenplan, hoever staat het er  
een jaar later mee?

Eind 2015 keurde de regering een twintigtal maatregelen 
goed die de politionele daadkracht in verscheidene prio-
ritaire veiligheidsdomeinen moesten vergroten.  
De Federale Politie is verantwoordelijk voor 16 maatre-
gelen. De uitvoering ervan ging in 2016 van start. 
Na een jaar blijken vier projecten te zijn afgesloten: 
❙ registratie en uitschrijven van telefoontaps 

en videoverhoren: ze zullen niet meer 
integraal worden uitgeschreven. De vrijge-

maakte capaciteit werd onmiddellijk besteed aan de 
telefoontaps naar aanleiding van de terreurdreiging;

❙ verkeerseducatie/verkeersparken van de wegpolitie: 
die taken werden geregionaliseerd, waardoor de 
interventiecapaciteit van de wegpolitie met 25 full-
time-equivalenten (fte’s) toenam;

❙ verkeersregeling aan de luchthaven Brussel-Natio-
naal: door de outsourcing kwam een capaciteit van 
10 fte’s vrij die kon worden ingezet voor taken die 
rechtstreeks verband hielden met de veiligheid zoals 
de patrouilles op de luchthavens;

❙ curatieve, arbeids- en controlegeneeskunde, dierenge-
neeskunde: in een verslag van eind 2016 van de Federale 
Politie aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken stelt ze voor door te gaan met de uitbesteding 
van de curatieve verzorging en de controles. Wat de 
operationele medische ondersteuning betreft, is een 
partnerschap met Defensie een denkpiste die uitdie-
ping verdient. De Federale Politie wenst de adviserend 
geneesheren, die zich met de begeleiding en de op-
volging van de medewerkers bezighouden, alsook de 
arbeidsgeneesheren, binnen de politie te behouden. Ze 
wacht in dit verband op een antwoord van de minister.

En de toekomst? In 2017 zullen er projecten worden 
voltooid, maar voor andere is er nog werk aan de winkel. 
Die zullen bijgevolg later worden uitgevoerd. Het kern-
takenplan is dus actueel en zal nog verscheidene jaren 
actueel blijven. 

26



satellietkantoren die in de arrondissemen-
ten ter beschikking worden gesteld als alter-
natief voor de gewone plaats van het werk.

30

Rapportering met betrekking tot de capaciteits- 
besteding in de arrondissementen 

Het huis voor leiderschap biedt de 
leidinggevenden 2 ontwikkelings- 
trajecten aan: 
❙ ProLead: gericht op de ontwikkeling 

van het individuele leiderschap;
❙ ProTeam: gericht op de ontwikke-

ling van het team.

We-Change ! Verandering en 
concrete verwezenlijkingen

In het raam van de uitvoering van het nationaal veiligheidsplan 
en de andere strategische plannen is het belangrijk om de au-
toriteiten regelmatig op de hoogte te kunnen houden van de 
activiteiten van de Federale Politie. Een goede analyse van de 
capaciteitsbesteding is een zeer belangrijk instrument voor de 
beheerscontrole en beleidsplanning en dit zowel op het arrondis-
sementele niveau als op het centrale niveau. 
De Federale Politie wil de capaciteitsbesteding in de coördinatie- 
en steundirecties opvolgen aan de hand van de geregistreerde 
uren in de GALoP-databank (de gebruikte informaticatoepassing 
voor de registratie van de uren).
Voor elke periode van 2 maanden wordt een basisverslag opge-
steld op arrondissementeel, regionaal en nationaal niveau. Op het 
einde van elk jaar wordt voor die drie niveaus ook een jaarverslag 
opgesteld waarin de verschillende tendensen worden vermeld. 

Publicatie van een digitale brochure om 
het telefonische onthaal te verbeteren.

Verbetering van het aanbod van logis-
tieke diensten en van human resources.

Vernieuwing op het vlak van informatica: flexibiliteit, 
veiligheid, communicatie, mobiliteit en moderniteit via 

de suite SPE met Windows 10 Enterprise op de inter-
net-pc’s/-laptops, tools zoals het softwareprogramma 

Office 365, SharePoint, Mail, Skype For Business en 
andere cloudtoepassingen (Yammer, OneDrive ...).

Inplaatsstelling van het personeel

De inplaatsstelling van het personeel binnen de  
geoptimaliseerde Federale Politie vond in fases plaats.  
Zo werden ongeveer 13 000 personeelsleden in een  
nieuwe organieke tabel opgenomen. 
Fase 4 was een van de belangrijkste fases. Deze  
bestond uit een mobiliteit binnen de Federale Politie. 

Op die manier werden 1 040 betrekkingen opengesteld: 
384 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

656 gedeconcentreerde betrekkingen in de rest van het 
land.

Deze inplaatsstelling van het personeel in de vernieuwde 
Federale Politie ging gepaard met sociale begeleidings-
maatregelen. 

Secure Productive Enterprise
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Een belangrijke  
bijdrage tot de  
gezamenlijke  
inspanning

 RESSOURCES 

Om de terreurdreiging het hoofd te bieden, hebben 
de politieagenten geschikte middelen en gepaste 
begeleiding nodig. De Algemene directie van het 
middelenbeheer en de informatie droeg haar steentje bij 
aan een veiligere maatschappij. Er werden onder meer 
dubbel zoveel inspecteurs aangeworven. 

Medische dienst  
Personeel

De medische dienst was in de periode van de aanslagen zeer actief 
op het terrein. De activiteiten gingen van start na de aanslagen in 
Parijs en gingen door na de aanslagen in Brussel, met name tijdens 
de talrijke huiszoekingen door de onderzoekers met de steun van de 
speciale eenheden.

Operationele opdrachten van de medische dienst:

Prestaties:  72

Dagen:  18

goed voor een totaal van 715,05 uren waarvan 130,15 weekenduren  
en 415,45 nachturen                      

Totaal aantal prestaties:

Geneesheren:  26

Ambulanciers:  42

Verpleegkundigen:  12

De daaropvolgende debriefings resulteerden in een reeks beslissingen:

• aankoop van extra materiaal voor de ambulances;
• continue opleiding van het personeel in het gebruik van de  

Astrid-radio’s;
• inrichting van een crisislokaal in de Kroontuinen om de           
   medische teams te coördineren; 
• aankoop van kogelwerende vesten voor alle operationele  

personeelsleden;
• dotatie voor een uitrusting die de dienstvoertuigen indien nodig 

prioritair moet maken.

715,05 uur
… voor medische 

 dienst 
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Dienst rekrutering en selectie  

De elementen die in verband moeten worden gebracht met de IDP (interdeparte-
mentale provisie) zijn:

 •  Toelatingen

  >  Inspecteurs

In 2016 steeg het aantal aanwervingen van inspecteurs van 800 naar 1 600.

De dienst rekrutering en selectie reikte uiteindelijk aan meer dan 1 650 
kandidaten brevetten voor laureaten van de proeven uit. 1 446 van hen 
werden in 2016 tot de opleiding toegelaten en de anderen startten hun 
opleiding begin 2017.

> Gespecialiseerde hoofdinspecteurs

De gerechtelijke zuil werd versterkt door de toewijzing van 64 gespeci-
aliseerde aspirant-hoofdinspecteurs. Zij kwamen in de volgende activi-
teitendomeinen terecht: technische en wetenschappelijke politie, strijd 
tegen de informaticacriminaliteit, strijd tegen de financiële criminaliteit 
en specialisten in islamologie. 

 • Selectie

Om zo snel mogelijk risicopersonen op te sporen en de veiligheid van de per-
soneelsleden van de dienst rekrutering en selectie te waarborgen, werd beslist 
om alle kandidaten die zich voor selectieproeven bij de politie aanmelden, vanaf 
de kandidaatstelling te screenen. In totaal steeg het aantal screenings, dat 
vroeger op ongeveer 3000 lag, naar ongeveer 20 000.

Daardoor kon ongeveer een twintigtal verdachte gevallen worden 
opgespoord.

Er vonden bovendien ook screenings plaats voor de rekru-
teringsacties die sinds de aanslagen van maart 2016 

plaatsvonden.

Er moesten specifieke maatregelen getroffen 
worden voor de informatiesessies. Daarvoor wa-

ren er meer personeelsmiddelen nodig. Deze 
leidden tot meerkosten aan inconveniënten.

Stressteam

Vanaf 22 maart werden de ploegen van het 
Stressteam rechtstreeks in de eenheden 
ingezet (RAC, spoorwegpolitie van Brussel, 
luchtvaartpolitie van Brussel-Nationaal).

• Personen met wie in de daaropvolgende 
dagen contact werd opgenomen of die 
persoonlijk ontmoet werden: ongeveer 350

• Collectieve emotionele debriefings: 30

• Steun- of therapeutische gesprekken 
(raadplegingen): 322, wat neerkomt op het 
werk van een FTE gedurende 126 dagen

(Cijfers van 22-03-2016 tot 31-12-2016)

350
 Personen met wie in de  

daaropvolgende dagen contact 
werd opgenomen of die  

persoonlijk ontmoet  
werden
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Nationale Politieacademie

• De Nationale Politieacademie leidde 22 839 personeels-
leden op, goed voor 35% van het totaal aantal opgeleide 
personen in alle politiescholen samen.

• Alle politiescholen van het land leidden 65 521 perso-
neelsleden op.

Integriteit - Opleiding ‘Holocaust, politie en mensenrechten’ 

Die opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het 
museum van de Dossinkazerne in Mechelen. 

• 1727 personen volgden de opleiding in 2016; 4933 sinds de 
totstandkoming van de opleiding in 2014. 

• 62 personen volgden de opleiding ‘Holocaust, politie en 
mensenrechten – begeleider’.

• 45 personen volgden de voor de chefs bestemde opleiding 
‘Holocaust, politie en mensenrechten, een concrete aan-
pak van de integriteit binnen zijn dienst’, ingericht in 2016.

    

3947
... personen hebben de opleiding  
CoPPRa (Community Policing and 
Prevention of Radicalism) in de  
verschillende politiescholen van  
het land gevolgd. 
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De Federale Politie stelde aan haar personeelsleden  
in 2016 verschillende informaticatoepassingen en  
gegevensbanken ter beschikking.

Informatiekiosk

De interface Portal Kiosque d’Information - Informa-
tieKiosk (KIK) werd ook ter beschikking gesteld van de 
politieagenten op het terrein. Dankzij dit middel kunnen 
de politieagenten op basis van de unieke vatting van 
de identificatiegegevens gelijktijdig verschillende infor-
matiesystemen gebruiken die ze nodig hebben om hun 
politietaken te vervullen. Dit betekent voor de gebruiker 
dus een aanzienlijke tijdwinst, een kleiner risico op fou-
ten en een onmiddellijke toegang tot de details in geval 
van een HIT.

PoliceMaps

De politie heeft haar eigen online cartografiedienst, Poli-
ceMaps, ontwikkeld en in gebruik genomen. Deze dienst 
is toegankelijk via het politienetwerk. PoliceMaps levert 
webmapping- (raadpleging van onlinekaarten), geoco-
ding- of pinpointing (omzetting van een postadres in een 
punt op de kaart en omgekeerd), projectie- (omzetting 
van gps-coördinaten in kaartcoördinaten) en routing-
diensten (reiswegberekening).

Informatie & ICT

In het kader van de strijd tegen terreur werd de Foreign 
Terrorist Fighters (FTF)-gegevensbank geactiveerd. Die 
laat de verschillende diensten van de strafrechtelijke en 
veiligheidsketen toe de beschikbare gegevens over de 
FTF uit te wisselen. 

Dienst Vreemdelingenzaken en ANG

In uitvoering van de wet op het politieambt heeft de 
Dienst Vreemdelingenzaken nu rechtstreeks toegang 
tot de Algemene Nationale Gegevensbank. 

In het kader van de beveiliging van de 
toegangen tot de toepassingen en gege-

gevensbanken heeft de Federale Politie het veiligheidsni-
veau van die toegangen verhoogd door de ‘Single Sign 
On’ in te voeren. Dit belet het gebruik van Portal (toegang 
tot intranet) en dus de toegangen tot de toepassingen 
en de gegevensbanken door een andere persoon.
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Aangemaakte gebeurtenissen 711 114

Politie-eenheden die BePad gebruiken 237

Opleidingssessies over het gebruik ervan 60

Communicatie- en informatiecentra (CIC’s) Logistiek

Veiligheid en technopreventie

Naast de taken die ze dagelijks uitvoert in het domein van 
de beveiliging en de preventietechnieken, heeft de sectie 
Security:

• 79 beveiligingsadviezen uitgebracht/-audits  
uitgevoerd voor de Federale Politie;

• 21 beveiligingsadviezen uitgebracht/-audits uitgevoerd 
voor de lokale politie;

• 3 beveiligingsadviezen uitgebracht/-audits uitgevoerd 
voor externe instanties op verzoek van de directeur- 
generaal van het middelenbeheer en de informatie 
(DGR) en/of van het Commissariaat-generaal.

BePad

Het geïntegreerde platform 
voor de uitwisseling en het 
operationele beheer van de 
informatie van bestuurlijke politie 
(BePad), dat in 2015 binnen heel de geïn-
tegreerde politie werd geïmplementeerd, liet al toe   
te helpen bij de voorbereiding van de omkadering van gebeur-
tenissen waarbij politiemiddelen moeten worden ingezet voor 
een veilig verloop ervan. In dit platform werden op 1 september 
2016 nieuwe entiteiten ingevoerd. Het betreft personen en groe-
peringen die in het kader van de openbare orde moeten worden 
gevolgd, alsook fenomenen van bestuurlijke politie.

Er werden 4
grote dringende overheidsopdrachten  

uitgeschreven voor de verhoging van de veiligheid 
van het personeel op het terrein. Het gaat om  

opdrachten over de aankoop van:

• politievoertuigen van het combitype;
• wapenschilden;
• collectieve wapens FN P90;
• 9 mm-munitie.

2 610 071 Dringende oproepen

321 156 Niet-dringende oproepen

2 931 227   Totaal aantal oproepen
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Financiën

Overzicht van het budget, opgesplitst in personeels-, 
werkings- en investeringsmiddelen, na afloop 
van alle overdrachten (met uitzondering van de 
regularisatieoverdracht van de personeelskredieten) 
en na verdeling van de interdepartementale 
provisies (met uitzondering van de provisie veiligheid 
(terrorisme)).    

(1) Dotaties: het betreft de bijdrage van de federale over-
heid aan de uitgaven van de politiezones en de gemeen-
ten. Die kredieten worden ingeschreven in de begroting 
van de Federale Politie.  

(2) Wat de door het parlement gestemde kredieten 
betreft (met inbegrip van de verdelingen van inter-
departementale provisies), heeft de regering zichzelf 
een onderverbruik opgelegd (bevriezing genoemd). Dit 
‘onderverbruik’ bedroeg respectievelijk € 351 000 voor de 
werking, € 388 000 voor de investering en € 5 100 000 
voor de dotatie. Het gaat om een totaalbedrag van  
€ 5 839 000.

(3) Aan die kredieten werden via een interdepartemen-
tale provisie extra kredieten toegekend om uitgaven te 
dekken voor de versterking van de getroffen maatrege-
len, alsook van de nieuwe initiatieven in het kader van 
de strijd tegen terrorisme en radicalisme.

  2016 in euro Totaal kredieten 2016 Met bevrie-
zing(2)  Zonder provisie veiligheid(3) 

Personeel 817 657 000

Werking 125 235 000

Investering 23 585 000

Dotaties(1) 722 159 000

Totaal 1 688 636 000
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