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E F F E C T I E V E  F R A U D E B E S T R I J D I N G  E N  R E S U L T A T E N …  

‘ B R O O D  O P  D E  P L A N K ’ …  

Voor u ligt het elfde jaarverslag van de directie economische 
en financiële criminaliteit van de Federale gerechtelijke 
politie. De communicatie van onze resultaten van het 
voorbije jaar kadert mede in de invulling van ‘openbaarheid 
van bestuur’ en moet de aanzet vormen tot discussie, 
bijsturing en verrijking van de gehanteerde beleidslijn door 
een inbreng van buitenaf. Op deze wijze kadert het 
jaarverslag ook volledig in de beleidscyclus tot permanente 
bijsturing in ons streven naar excellente politiezorg. Last but 
not least is een jaarverslag de meest directe en oprechte 
invulling van onze bereidheid tot transparantie en 
accountability. 

2012 was in vele opzichten een turbulent jaar: een aantal 
krantenkoppen in verband met de toekomst van onze 

directie troffen vele medewerkers. Toen in september 2012 de eerste krantenartikelen 
verschenen over het opheffen van de onderzoekscapaciteit van onze directie zorgde dat voor 
onrust op de werkvloer. De emoties laaiden af en toe op, we probeerden door goede 
communicatie rust te brengen, maar de kalmte is nooit weergekeerd. Voor de medewerkers is 
onzekerheid moeilijk. Zo was begin 2013 de inkt van de plannen nog niet droog of op het internet 
circuleerden al allerlei versies, de een al wat meer of minder onheilspellend dan de andere. Deze 
voortdurende onzekerheid is een blijvende stressfactor. 

2012 was zeker een jaar van veranderingen: zo werd het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan (NVP 
2012-2015) goedgekeurd; werd de eerste vrouwelijke Commissaris-generaal, mevrouw De Bolle, 
aangesteld; volgde een visie en opdrachtbrief die duidelijke nieuwe accenten legde; werd een 
nieuwe Directeur-generaal aangeduid en, tenslotte, werden plannen tot optimalisatie van de 
Federale politie uitgetekend…  

Eind 2012 werd tevens duidelijk dat ook de politie het met minder financiële middelen zal moeten 
doen. Ook al worden veiligheidsdiensten meer gespaard dan andere departementen. Maar met 
budgetcoupures en de verdere uitstroom van medewerkers (en hiermee de knowhow en 
ervaring), wordt het gegeven heel tastbaar, én in de arrondissementele diensten van de FGP én in 
de centrale diensten, waaronder DJF. Een meer gedragen visie, nog beter geïntegreerde plannen, 
zullen niet verhelpen dat capaciteit maar één keer kan worden gebruikt, of ze nu wordt ingezet 
op arrondissementeel, provinciaal of nationaal niveau. Er zullen dus keuzes moeten worden 
gemaakt. En in een wereld waar staatseconomie, de wereld van financiële instellingen, maar ook 
de gezinseconomie centraal staan en centraal blijven, is het niet investeren in de strijd tegen de 
economische of financiële criminaliteit geen optie. Er ligt dus ‘brood op de plank’… 

Was 2012 dan een jaar van kommer en kwel? Heel zeker niet! Door de crisis is het voor vele 
mensen een doorn in het oog dat zij de spreekwoordelijke broeksriem moeten aanhalen, terwijl 
de perspublicaties over de illegale vermogensvoordelen van fraude van individuen en criminele 
organisaties de realiteit ontsieren. De buitgerichte aanpak van criminaliteit en de aandacht voor 
het witwassen van illegale vermogensvoordelen is als transversale prioriteit in het nieuwe NVP 
dan ook de uiting van het vaste voornemen om op dit vlak de bevolking niet teleur te stellen. Met 
de aandacht van de regeringsverklaring voor de aanpak van fiscale en sociale fraude en het 
terugdringen van de schade ervan, zit de regering op dezelfde golflengte. En de aanpak kan maar 
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boekhouding benadert de boekhouding van ondernemingen, waarbij de boekhoudkundige stukken worden 
geregistreerd in een algemene boekhouding, een budgettaire boekhouding en een analytische 
boekhouding.  
Er werd een nieuw instrument FEDCOM genaamd ter beschikking gesteld. Dit is een SAP applicatie die 
toelaat de bestelbons en facturen te boeken volgens de nieuwe boekhoudkundige methodes.  
 
4.3.  Budget FCCU 

4.3.1. Investering in technologie en informatica 

 
In 2012 heeft de Federale gerechtelijke politie een budget van € 450 000 ter beschikking gesteld van de 
Federal Computer Crime Unit (FCCU) voor de aankoop van specifiek forensisch ICT-onderzoeksmateriaal 
voor de RCCU’s, de Cellen Telecommunicatie en Interceptie (CTI) en de FCCU zelf. Naast dit budget vallen 
enkele andere uitgaven rechtstreeks ten laste van de Algemene directie gerechtelijke politie (hernieuwing 
van bepaalde licenties en aankoop van materiaal voor nieuwe leden van de eenheden) ten bedrage van 
ongeveer € 200 000.  
Een groot deel van het toebedeelde bedrag kon echter niet worden aangewend omwille van diverse 
problemen met marktprocedures en de bevriezing van het budget door een beslissing van de regering in 
2012. 
 
De Directie economische en financiële criminaliteit startte, via de dienst FCCU en in samenwerking met de 
dienst beleidstechnische ondersteuning van de Algemene directie gerechtelijke politie, vijf aanbestedingen 
voor de aankoop van gestandaardiseerd materiaal (software en hardware) voor forensisch ICT-onderzoek.  
 
De investeringen voor het jaar 2012 hadden niet enkel tot doel 
het vervangen van het afgeschreven materiaal (dat in 2009 
werd aangekocht) maar ook het ter beschikking stellen van 
nieuw materiaal zoals:  

� een toren en laptop met de nodige software en 
harddisks voor alle operationele CCU-leden;  

� updates van software voor forensische analyse van 
PC’s, mobile devices en netwerken (x-ways en FTK); 

� MAC-materiaal om de expertise van de onderzoekers 
te verhogen.  

4.3.2. Materiële middelen buiten de politiebegroting  

 
In 2012 werd door de FOD Justitie opnieuw een budget vrijgemaakt (van ongeveer 200 000 euro) voor de 
aankoop van gegevensdragers (harde schijven, cd-roms en dvd’s) waarop de door CCU’s gemaakte 
forensische kopieën kunnen worden opgeslagen en bewaard. Er kon echter geen enkele levering 
plaatsvinden door de wereldwijde schaarste aan harde schijven en de daaropvolgende prijsstijgingen.  
 
Dat dit materiaal door de FOD Justitie wordt betaald, is niet abnormaal: dit was ook in het verleden al het 
geval en de verklaring hiervoor is dat het gaat om gerechtskosten. De forensische kopie maakt immers een 
bewijsstuk in strafzaken uit. DJF/FCCU geeft vanuit haar knowhow en expertise, technisch advies aan de 
FOD Justitie wat de aankopen betreft en bovendien beheert deze dienst de voorraad voor de FOD Justitie. 
Deze samenwerking wordt door beide partijen zeer gewaardeerd en houdt voor beide een meerwaarde in. 
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• verzekeren/opvolgen van het informatiebeheer binnen DJF 
• behandelen van de bankvorderingen 
• bepalen, in overleg met de diensthoofden, van de capaciteitsverdeling van de OMA’s 
• opmaken van de permanentielijsten 
• verzekeren van de LIB, BTS en CTI-taken 
• coördineren van de TST-opdrachten (technical support team) 
• verzekeren van de ondersteuning en het beheer van het videoverhoor 
• verzekeren van de operationele coördinatie van (grote) operaties 
• verlenen van advies aan de parketten betreffende toegang tot financiële beroepen 
• toepassen op gelijkwaardige wijze van het DJF-recherchemanagement 
• opvolgen van de informaticaprojecten 
• organiseren van de archivering van de operationele documentatie ten behoeve van heel DJF 

 
Wat de coördinatie van de operaties betreft, dient vermeld dat het eerste werkingsjaar van de dienst 
voornamelijk werd gewijd aan de organisatie van de dienst en het op punt stellen van een werkprocedure. 
Er werd ook werk gemaakt van de optimalisering van de bestanden FEEDIS/RIR/GES en dit zal worden 
verdergezet in 2013. 
 
Het beheer van de informatie werd al door de vroegere dienst FUSE verzorgd en de dienst C&L heeft deze 
opdracht gewoon overgenomen: C&L beoogt voornamelijk efficiëntie in de vergaring, het beheer en de 
transmissie van informatie vervat in de gehanteerde politiedocumentatie en dit voor alle fenomenen van de 
directie DJF. Sinds 2006 heeft zich een omwenteling voorgedaan die in verschillende stappen is verlopen. 
Wat een pure registratie van politiedocumenten (doorgestuurd door de AIK’s op basis van de MFO-3, B42) 
was, werd omgevormd tot een actiever beheer van de inlichtingen die erin zijn vervat. 
 
Naast het beheer van de nationale informatie is de dienst C&L tevens het centrale contactpunt voor de 
uitwisseling van alle internationale berichten van de directie DJF. Het beheer van de internationale 
documenten laat een snelle samenwerking van onze centrale directie toe in het kader van de Europese 
wederzijdse rechtshulp en de internationale politiesamenwerking, waarbij zorg wordt gedragen voor de 
transmissie van de inlichtingen op nationaal vlak. 
 

Op nationaal vlak beheert C&L de transmissie van 
gerechtelijke vorderingen gericht aan financiële 
organismen wanneer de instelling niet is gekend. Er 
wordt momenteel onderzocht of een rechtstreekse 
transmissie van deze vorderingen door de rechercheur 
via de politiecomputer kan worden geautomatiseerd 
door gebruik te maken van de software ‘Profid’. Deze 
transmissie naar bijna 200 instellingen brengt voor de 
politie en de banken een aanzienlijke werklast met zich 
mee. Een project van het actieplan van Staatssecretaris 
Crombez stelt in deel III, ‘Transversale aspecten van de 
fraudebestrijding’, werf 7: Intra- en interdepartementale 
gegevensuitwisseling en samenwerking’ dat het 
‘centraal aanspreekpunt bankrekeningen’ opgericht 

binnen de schoot van de Nationale Bank van België zou worden opengesteld voor de Federale politie. 
 
In 2012 werd volop werk gemaakt van de archivering van de operationele dossiers teneinde zich te schikken 
naar het Koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende uitvoering van artikels 5 en 6 van de Wet van 24 
juni 1955 aangaande de archieven. De archivering is ook aangewezen met het oog op de groepering van de 
centrale diensten in het RAC begin 2014. 
 
De andere activiteiten zoals de geweldbeheersing of de BTS/LIB werden verdergezet door dezelfde 
personeelsleden als de voorbije jaren, zij het dat ze nu binnen de dienst C&L worden gecoördineerd.  
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infrastructuur van het Atrium, waarin naast DJF ook de directie technische en wetenschappelijke politie is 
gehuisvest. DJF neemt deze zorg op voor de twee directies. Daarnaast verzorgt de sectie support beheer 
van het wagenpark DJF, de contacten met de private eigenaar van het gebouw, de collectieve sociale 
voordelen, enz. Tevens zijn zij ook de tussenpersoon tussen de personeelsleden van DJF, het 
onderhoudspersoneel en de informaticadienst (DST) werkzaam in het Atrium. DJF zal normaal gezien ook 
verhuizen naar de site van het Rijksadministratief Centrum in het centrum van Brussel, wat al een aantal 
voorbereidingen vraagt. 

5.3.3. De dienst P&O en enkele resultaten 

 
In 2012 organiseerde de dienst HRM 5 selectiecommissies voor nieuwe aanwervingen. Dergelijke 
procedures zijn vaak tijdrovend (oproepingen, commissie, verslagen, berichten aan de individuele 
kandidaten), maar staan borg voor de noodzakelijke objectiviteit. 
 
2012 was voor de dienst P&O, zoals de jaren ervoor, een relatief druk jaar. Er wordt nog steeds veel energie 
gestopt in het zoeken naar de meest optimale manier van werken, een definitieve afbakening van taken - 
als deze al bestaat - en het up-to-date blijven met de laatste aanpassingen en veranderingen binnen deze 
complexe materie. Ook werd aandacht besteed aan de interne organisatie, de ondersteuning van de 
directie en de manier van samenwerken met andere diensten. Er werd een nieuw diensthoofd aangesteld 
om de twee secties te leiden en hun werkzaamheden te coördineren en te optimaliseren.  
 
Omdat de dienst P&O voornamelijk een ondersteunende rol vervult, blijft het hoe dan ook moeilijk om de 
concrete resultaten van de dienst in cijfers en grafieken te vatten. 
 
 
5.4. De dienst CDBC 
 
5.4.1. Organisatie 
 
De Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) is onderverdeeld in twee secties, bestaande 
uit rechercheurs van de Franstalige en Nederlandstalige taalrol: 
 

� de sectie ‘financiële fraude’ behandelt alle 
andere corruptie- en fraudedossiers die aan de 
dienst worden toevertrouwd, onder andere 
subsidiefraude; 

� de sectie ‘overheidsopdrachten’ houdt zich 
voornamelijk bezig met de fraudedossiers 
betreffende overheidsopdrachten (bijvoorbeeld 
openbare aanbestedingen bij wegenwerken). 

 
Elke sectie wordt ingedeeld in kleinere onderzoeksteams, 
waarvan de grootte varieert naargelang het belang en de 
omvang van het dossier.  
 
In 2012 bevatte CDBC nog steeds drie componenten die 
zich bij de secties voegen:  
 

� de speciale onderzoekscel belast met politiek-financiële onderzoeken in de regio van 
Charleroi/Mons genaamd POLFIN Jumet;  

� de cel ‘voetbalfraude’ opgericht op vraag van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en 
belast met de strijd tegen de fraude in deze sporttak; de cel onderzoekt wedstrijdvervalsingen die 
het gevolg kunnen zijn van omkoping van spelers en/of scheidsrechters met het oog op het 
bekomen van gokwinsten; 

� de verbindingsofficieren bij de Kansspelcommissie en dit onder meer met het oog op een betere 
coördinatie van onderzoeken tussen de Kansspelcommissie en de politie. 
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Konings’, hetgeen hen toelaat volwaardig mee te werken aan strafonderzoeken. Zij zijn afkomstig van 
zowel de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI), de btw-administratie als de administratie der Douane en 
Accijnzen. 

 
Zeer uniek is de aanwezigheid van 2 gemengde ondersteuningscellen. 

Enerzijds is er de gemengde ondersteuningscel btw-fraude (OCS BTW) die door middel van data mining en 
data matching van de btw-aangiften fraudeconstructies vroegtijdig kan opsporen en daardoor het nadeel 
voor de overheid aanzienlijk kan beperken. Eens de fraude gedetecteerd, wordt het onderzoek ofwel door 
de FOD Financiën gevoerd (in circa 2/3 van de gevallen) ofwel naar het openbaar ministerie doorverwezen 
voor onderzoek door de politiediensten (ongeveer 1/3 van de gevallen). 

Anderzijds is er de gemengde ondersteuningscel Ernstige en georganiseerde sociale fraude (OCS GSF) die 
bestaat uit inspecteurs van de 4 verschillende sociale inspectiediensten. Het betreft meer bepaald de 
‘Sociale Inspectie’ van de FOD Sociale Zekerheid, het ‘Toezicht op de Sociale Wetten’ van de FOD WASO, de 
‘Inspectie’ van de RSZ en de ‘Directie Handhavingsbeleid’ van de RVA. Op een gelijkaardige manier als de 
OCS BTW brengt ze gegevens van verschillende databanken samen om fraudemechanismen vroegtijdig op 
te sporen.  

 
Ook aan de ketenwerking van de rechtshandhaving wordt veel aandacht besteed. Vanuit CDGEFID worden 
verbindingsofficieren ter beschikking gesteld bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de 

Verbeurdverklaring (COIV, het Belgische Asset Recovery Office) en de Cel voor Financiële 

Informatieverwerking (CFI, de Belgische Financial Intelligence Unit). Zij staan ten dienste van de gehele 
politie. 
 
De opdracht van het Fugitive and Asset Search Team (FAST) bestaat erin voortvluchtige veroordeelden (en 
hun vermogens) op te sporen en te arresteren. De werkzaamheden van deze dienst vinden m.a.w. plaats in 
de fase van de strafuitvoering. 

 
Om een beeld te krijgen van de fenomenen en deze zo goed mogelijk op te volgen, worden de secties 
binnen CDGEFID ondersteund door de strategische analisten van de dienst Beleid en Strategie (B&S). 

5.5.2. Activiteitsdomeinen 

 
Het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2012 – 2015 schrijft voor dat het 
witwassen en de recuperatie van illegaal verworven vermogen een 
transversale prioriteit zijn. Dit betekent dat binnen elke fenomeenaanpak 
aandacht moet worden besteed aan het detecteren van illegale vermogens 
en de inbeslagname ervan met het oog op de verbeurdverklaring. De 
ernstige en georganiseerde fiscale fraude en de ernstige en georganiseerde 
sociale fraude worden in het NVP vooropgesteld als prioritaire 
criminaliteitsfenomenen. CDGEFID heeft samen met de dienst Beleid & 
Strategie, die zorgt voor conceptuele begeleiding, de programmadossiers 
‘Fiscale fraude’, ‘Sociale fraude’ en ‘Witwassen en ontneming’ opgesteld. Er 
werden werkgroepen samengesteld, waarbij de verschillende partners 
(intern en extern de politie) betrokken werden, dit om zo breed mogelijk 
gedragen programmadossiers te kunnen opstellen. Begin februari 2013 
werden de programmadossiers voorgesteld aan de FGP’s. 

 
In uitvoering van zijn coördinerende rol organiseerde CDGEFID een ‘PLUK-dag’ (op 11 en 12 september 2012) 
voor alle bestaande Nederlandstalige en Franstalige PLUK-teams of, bij afwezigheid van een PLUK team, de 
speurders die zich specifiek bezighouden met het voeren van patrimoniumonderzoeken. Ook werd per 
gerechtelijk arrondissement de leidinggevende (PLUK) magistraat uitgenodigd, wiens impuls onontbeerlijk 
is binnen het buitgericht rechercheren. Er waren in totaal een 190-tal deelnemers. Naar de toekomst toe zal 
CDGEFID, in samenwerking met de FGP’s, de jaarlijkse organisatie van deze netwerkdag verderzetten. De 
volgende Nederlandstalige PLUK-dag gaat door op 13 maart 2013 in de FGP Gent en de Franstalige op 16 
april 2013 in de FGP Luik. Om het netwerk op een permanente wijze te ondersteunen, werd een forum 
gecreëerd dat begin 2013 operationeel werd. 
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Binnen de witwassectie zijn er verschillende projectteams die een specifiek deelfenomeen opvolgen en 
coördineren.  

Nieuwe betaalmethodes en technologieën openen nieuwe mogelijkheden om crimineel geld wit te wassen. 
Om hier een antwoord op te kunnen bieden werd het team ‘New Tech’ -– een samenwerking tussen 
CDGEFID en de Federal computer crime unit (FCCU) – opgericht. In 2008 werd het dossier ‘Tuborg’ 
opgestart naar aanleiding van het voorkomen van hackings1 van bankrekeningen bij een 20-tal slachtoffers 
in Denemarken, waarbij het gestolen geld in eerste instantie naar de bankrekeningen van Belgische 
‘muilezels’2 werd verstuurd. De muilezels haalden het geld in cash van hun rekening om het vervolgens via 
‘money transfer’ (Western Union) te versturen naar een tweede niveau van muilezels, vnl. in Rusland, 
Oekraïne en Polen. De taak van CDGEFID en de FCCU bestond uit het onderzoeken van de gehackte 
computers van de slachtoffers en de wijze waarop de Belgische muilezels werden gerekruteerd, dit om 
sporen te vinden naar de organisatoren van deze criminele organisatie(s). Er werd ook onderzocht waar de 
geldstromen uiteindelijk naar toe gingen. Omdat de gelden altijd naar Rusland, Oekraïne of Polen werden 
verplaatst, was samenwerking noodzakelijk met de Russische gerechtelijke politie (MVD). De Belgische 
liaisonofficieren ter plaatse, Emile Moulron en Luc Versonnen, leverden ontzettend belangrijke bijdragen 
om de nodige contacten te leggen en resultaten te kunnen bekomen. Het dossier is nog altijd lopende, 
maar in 2012 werden enkele grote stappen in de goede richting gezet. EUROJUST heeft de aanpak van het 
‘New Tech’ team, waarbij technische ICT-aspecten (FCCU) en financiële- en witwasaspecten (CDGEFID) 
worden samengebracht, opgenomen als best practice. 

Ook is er een team ‘Cash Watch’ dat in samenwerking met de douane strijdt tegen het illegale 
grensoverschrijdende transport van cash gelden. Dit is en blijft immers één van de meest favoriete (en 
meest succesvolle) methodes om criminele gelden weg te sluizen. Een belangrijke realisatie in 2012 was de 
ondertekening van het raamakkoord inzake de samenwerking tussen de douane en de Federale politie. Er 
bestaat al een jarenlange samenwerking met de douane, ondermeer inzake cashcontroles, doch dankzij dit 
protocol wordt deze structureel verankerd. Wat de resultaten op operationeel vlak betreft, werden in 2012 
16 cash watch acties georganiseerd. Ook werd dit jaar de gezamenlijke douane- en politie-operatie ‘ATHENA 

III’ georganiseerd, waaraan het team ‘Cash Watch’ haar medewerking verleende. De operatie verliep van 16 
t.e.m. 22 oktober in alle lidstaten van de EU, de kandidaat lidstaten en enkele derde landen en werd mede 
ondersteund door de Europese Commissie, Europol, Interpol en de WCO (World Customs Organization). Op 
basis van informatie verkregen van de GAD Zaventem (opsporingsdienst van de douane) werd door de 
politie een passagier komende van Griekenland onderschept met 37,1 kg goud met een geschatte waarde 
van 1 100 000 euro. Het goud werd in beslag genomen. Het onderzoek wordt binnen CDGEFID gevoerd en 
loopt nog.  

Goud en edele metalen vormden een belangrijk werkpunt in 2012 en zullen dit zeker in het komende jaar 
blijven. Criminelen komen van heinde en verre naar België om goud wit te wassen. In België is de 
goudhandel immers volledig anoniem. De handelaars zijn niet verplicht hun klanten te identificeren en ze 
zijn niet meldingplichtig aan de CFI. Bovendien is er geen beperking op de aankoop van goud door 
goudhandelaars met cash geld. Daarnaast zitten we met het feit dat goud gemakkelijk kan worden 
hersmolten, waardoor de oorsprong niet meer te achterhalen is, en dat de goudprijs de laatste jaren zo 
sterk is gestegen. De CFI kreeg in 2012 voor bijna 1,2 miljard aan meldingen van goudtransacties binnen. In 
2013 zullen de nodige wetgevende initiatieven worden genomen. 

 
Wat de frauduleuze handel in goud is op het vlak van witwassen, is de frauduleuze handel in zilver en 
platina op vlak van btw-fraude. In tegenstelling tot goud3, zijn zilver en platina wel btw-plichtig en ook hier 
zijn de prijzen de laatste jaren sterk gestegen. Fraudeconstructies komen immers vooral voor in de gevallen 
dat de producten een hoge waarde en een grote afzetmarkt hebben. 

In een dossier worden door 2 Engelse firma’s juwelen aangekocht in Italië, dit met verlegging van btw 
ingevolge de intracommunautaire verwerving. De juwelen komen nooit terecht in Engeland, maar worden 

                                                 
1 Hacking is het indringen in een computer en het ongeautoriseerd bekijken of gebruiken van gegevens. 
2 Een muilezel of ‘money mule’ is een term voor een persoon die zijn bankrekening ter beschikking stelt aan 
criminelen. Doordat meerdere niveaus van muilezels, meestal in verschillende landen, tussen de crimineel 
en het illegale vermogen liggen, wordt het onderzoek naar de uiteindelijke begunstigden achter deze 
netwerken sterk bemoeilijkt.  
3 in feite enkel beleggingsgoud met een zuiverheid van minstens 995 duizendsten. 
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commissaris-generaal, mevrouw Catherine DE BOLLE, die in haar opdrachtbrief de transversale doelstelling 
“samenwerking”uitwerkt. Zo luidt de operationele doelstelling 26:  
 

“De federale politie werkt samen door het zo vroeg mogelijk betrekken van belanghebbenden; het 
systematisch afstemmen met de partners; het systematisch uitwisselen van informatie met de 
partners; het rapporteren en evalueren met de partners”. 

 
De programmadossiers, die in december 2012 werden goedgekeurd, 
zullen nu de komende jaren worden uitgevoerd door zowel de 
geïntegreerde politie (DJF, andere diensten van de Federale politie, 
waaronder de algemene directie van de administratieve politie wat 
de aanpak van cash watch betreft, de arrondissementele directies 
van de gerechtelijke zuil) als de lokale politie en de partners. 
Belangrijk te melden is dat in het jaar 2012 het 
samenwerkingsprotocol tussen de Federale politie en Algemene 
Administratie van Douane & Accijnzen werd getekend. Toch is het 
voor de verdere implementatie op het terrein noodzakelijk dat ook 
artikel 44 van de wet van het politieambt wordt aangepast zodat de 
broodnodige informatie-uitwisseling tussen de Federale politie en 
Douane & Accijnzen een feit kan worden. 
 
DJF had voor de opvolging van het NVP 2008-2011 een eigen 
rapportage-instrument ontwikkeld, waarvan elementen in het 
jaarverslag over het werkjaar 2011 verschenen. De eindrapportage 
voor de afgesloten beleidscyclus gebeurde in het voorjaar 2012. De 
Federale politieraad, die door artikel 7, tweede lid van de wet van 7 
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, bijzonder is belast met de geregelde evaluatie van het nationaal 
veiligheidsplan, stelde echter in de conclusie van zijn eindrapport over het NVP 2008-2011: “Hoewel er is 
gestart met het opvolgen en meten van de doelstellingen van het NVP, is er onvoldoende visie op 
monitoring en evaluatie. Hierdoor is het niet alleen moeilijk om na te gaan of de doelstellingen van het NVP 
werden gehaald, maar is het ook niet duidelijk of strategie en beleid werden geoperationaliseerd tot op de 
werkvloer, ondanks de veelheid aan initiatieven”.9 Dit impliceert dat voor de toekomst het evaluatiemodel 
dient te worden herzien. Hieraan wil de Commissaris-generaal, mevrouw DE BOLLE tegemoet komen. In 
haar opdrachtbrief staat een strategisch project dat als doel heeft tegen juli 2013: “Het uitwerken van een 
gestructureerd opvolg- en evaluatiebeleid (in het raam van het NVP en alles wat onderliggend aan het NVP 
georganiseerd wordt)”10. DJF zal zich voor haar vier programmadossiers loyaal inschrijven in dit project. 
 
Naast de voornoemde beleidsinitiatieven werden in 2012 binnen de Federale politie diverse werkgroepen 
belast met de optimalisatie van de Federale politie. Hiermee wil men onder andere inspelen op de 
hervorming van Justitie (waarvan de mogelijke schaalvergroting van 27 arrondissementen naar minder 
arrondissementen één element is), alsook op de vaststellingen van de Federale politieraad uit het rapport 
van 10 jaar politiehervorming11. De directie DJF was niet rechtstreeks betrokken bij deze beleidsinitiatieven, 
maar het spreekt voor zich dat dit ook enige impact op de werking van DJF kan hebben. Het komende jaar 
2013 zal dan ook een belangrijk jaar zijn.  

 
 

                                                 
9 DE FEDERALE POLITIERAAD, Evaluatie NVP 2008-2011, Federale Politieraad, Brussel, 2012, p 15 (deel 
“vastgestelde verbeterpunten” in het deel “conclusie”). 
10 DE BOLLE, C, Opdrachtbrief 2012-2016, visie van de commissaris-generaal, Federale Politie, Brussel, 2012, 
p 11 (Operationele doelstelling 21). 
11  Staat op pagina 65 te lezen: “Bij de federale recherche is toch een zeker gebrek aan capaciteit vast te 
stellen, dit hoofdzakelijk in zeer specifieke domeinen die een grote uitbreiding kennen zoals financiële 
zaken en terrorisme evenals onderzoeken die een belangrijke inbreng van de bijzondere eenheden (CGSU), 
CDGEFID of gespecialiseerde computereenheden (FCCU + RCCU) vragen. 
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7. Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude 
 
Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude heeft een actieplan 2012-2013 dat uit drie groten 
delen bestaat, namelijk:  

� De fiscale aspecten van de fraudebestrijding (deel I van het actieplan); 
� De sociale aspecten van de fraudebestrijding (deel II van het actieplan); 
� De transversale aspecten van de fraudebestrijding (deel III van het actieplan). 

 
Op het fiscale vlak dient vooral de wet van 20 september 2012 tot instelling van het “una via”-principe in de 
vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boeten (B.S., 
22 oktober 2012) in herinnering te worden gebracht. De wet die op 1 november 2012 in voege trad, strekt 
ertoe eenheid te brengen in de wijze waarop de overheid fiscale overtredingen bestraft. De wet 
organiseert een overleg tussen het gerecht en de fiscale administraties om de aanpak van de fiscale fraude 
te coördineren op basis van het “una via”-principe. De voorbereidende werken stellen hierover: “Hierbij 
wordt uitgegaan van het subsidiariteitsprincipe en het non bis in idem-principe: de fiscale administraties 
zullen in elk concreet dossier de fraude ofwel zelf aanpakken en beboeten, ofwel enkel de fiscale schuld 
vaststellen waarna de straf via de strafrechtelijke weg opgelegd wordt”.12 De wet wijzigt concreet het 
wetboek van strafvordering (om het voornoemde overleg mogelijk te maken), het wetboek van 
inkomstenbelastingen (om het “una via”-principe in te stellen en de penale boeten te verhogen), het 
wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (om ook hier het “una via”-principe in te stellen en 
de boetes te verhogen), het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (om de boetes te 
verhogen) en tenslotte ook het wetboek der successierechten en het wetboek van diverse rechten en 
taksen.  
 
De beslissing tot operationeel overleg inzake de aanpak van ernstige of georganiseerde fraude en/of de 
aanpak van fiscale fraude in het geval dat beroep moet worden gedaan op opsporings- of 
onderzoeksmethoden voorzien in het Wetboek van Strafvordering, behoort toe aan het parket en deze 
consultatie is facultatief. Dit overleg gaat in principe over concrete dossiers, waarbij het parket de 
politiediensten (FGP of lokale politie) kan consulteren om een zicht te krijgen op de beschikbare 
politiecapaciteit en bijhorende mogelijkheid om het onderzoek af te ronden binnen een redelijke termijn. 
Dit is echter geen wettelijke verplichting, al acht het College van procureurs-generaal dit toch hoogst 
aangewezen. Het overleg wordt in concreto georganiseerd op het niveau van het gerechtelijk 
arrondissement, onder leiding van een gespecialiseerde fiscale substituut, met wat de politie betreft de 
gerechtelijke directeur of de lokale korpschef of de door hen aangewezen vertegenwoordigers, die mogen 
vergezeld zijn van gespecialiseerde medewerkers. Omdat fiscale substituten meestal hun standplaats 
hebben binnen de hoofdplaats van hun ressort en het overleg arrondissementeel wordt georganiseerd, 
hoeft dit overleg om praktische redenen niet noodzakelijk de vorm aan te nemen van een bijeenkomst, 
maar kan deze consultatie ook schriftelijk dan wel telefonisch gebeuren. Uiteraard blijft, het zelfs na dit 
(driehoeks)-overleg, een prerogatief van het parket om al dan niet te beslissen voor de gerechtelijke weg. 
 
In het domein van de transversale aspecten van de fraudebestrijding is er een werf die het misbruik van 
rechtspersonen wenst tegen te gaan, waarbij voornamelijk de nadruk wordt gelegd op de aanpak van 
fictieve en slapende vennootschappen. In dit domein heeft de politie, samen met haar partners al heel wat 
expertise verworven. Het is evenwel niet evident op dit vlak een nieuwe wetgeving uit te vaardigen. Wat 
het naleven van het beroepsverbod betreft, zijn er in een aantal arrondissementen initiatieven om 
bijvoorbeeld beter te voorkomen dat personen die geen mandaat meer mogen uitoefenen alsnog als 
bestuurder van een bedrijf optreden. Dit is niet alleen een aspect van controle en bewustwording, maar 
ook een aspect van aandacht voor andere domeinen van strafuitvoering (naast bijvoorbeeld de uitvoering 
van de gevangenisstraffen en de uitvoering van de vermogensstraffen).  
 
Er is ook een werf om de intra- en interdepartementale gegevensuitwisseling en samenwerking te 
verhogen. Op dit vlak is er bijvoorbeeld de betere ontsluiting van de KBO, een databank waartoe de 
politiediensten voordien geen toegang toe hadden. Eind 2012 was alles klaar om begin 2013 met de toegang 
tot de KBO te starten. Een pijnpunt dat nog wel blijft, is de realisatie van een strafregister van 

                                                 
12 Parl St, De Kamer 2011-2012, Doc 53, 1973, p 1. 
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rechtspersonen (en de toegang van de politiediensten tot dit register). Dit is nochtans een aanbeveling van 
de OESO, die België in 2013 zal evalueren. Ook de GRECO (Group of States against Corruption) heeft een 
dergelijke aanbeveling gemaakt. 
 
Voor de toegang tot een internationale databank met betrekking tot vennootschapsgegevens ten behoeve 
van de Federale Politie was er in 2012 wel goed nieuws aangezien de minister van Binnenlandse Zaken 
hiervoor budget heeft vrijgemaakt. De algemene directie van de ondersteuning en het beheer heeft dan 
ook een openbare aanbesteding uitgeschreven. 
 
Een ander punt aangaande gegevensuitwisseling was het versterken en versnellen van de correctie van 
gegevens betreffende domicilie en gezinssamenstelling. Dit betreft voornamelijk een taak van de lokale 
politiekorpsen. In de schoot van het college van Procureurs-generaal werd een werkgroep belast met het 
uitschrijven van een omzendbrief dienaangaande. Zowel DJF als de Vaste Commissie van de Lokale Politie 
zetelen in de adviesgroep. 
 
Toch blijven er ook nog een aantal projecten waar nog heel wat werk aan de winkel is, met name:  

� de toegang tot het ‘centraal aanspreekpunt bankrekeningen’ voor de CFI, COIV en de Federale 
politie (het uitvoeringsbesluit van de wet van 14 april 2011 is nog niet genomen); 

� de toegang tot de Algemene Nationale Gegevensbank van de geïntegreerde politie voor Douane & 
Accijnzen (waarvoor een wijziging van artikel 44 van de wet op het politieambt noodzakelijk is); 

� het invoeren van een klokkenluidersregeling (waarmee aan een aantal aanbevelingen van 
internationale organisaties zoals de OESO en de Raad van Europa zou worden voldaan, en 
waardoor men zou beantwoorden aan het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, 
gedaan te New York op 31 oktober 2003). 

 
Tot slot werd in 2012 ook begonnen met de voorbereiding van de evaluatie van de 40 FAG-aanbevelingen 
(FATF of GAFI). Bij de vierde evaluatieronde zal worden nagegaan of België de nodige maatregelen heeft 
getroffen om zijn nationale systemen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme in overeenstemming te brengen met de nieuwe standaarden. 
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8. Internationale werking 

 
 

8.1. Ratificatie door België van het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden aan 
elektronische netwerken van Boedapest dd. 21.11.2001  

 
In juli 2012 heeft België de akten van bekrachtiging neergelegd bij de Raad van Europa te Straatsburg. Deze 
ratificatie vindt plaats 11 jaar na de ondertekening van het Verdrag.  
Hoewel de Belgische wetgeving wel nog enkele lichte aanpassingen zal moeten doorvoeren alvorens 
volledig overeen te stemmen met het Verdrag, mag echter worden gewezen op het feit dat de Belgische 
wet van 2000 inzake informaticacriminaliteit dit Verdrag voorafging.  
De bekrachtiging van dit internationale verdrag zal de internationale samenwerking versterken niet alleen 
tussen de gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten van de Raad van Europa maar ook met landen die zich 
bij dit verdrag aansluiten zoals Australië, de VS of Japan.  
 
 

8.2. Oprichting en inplaatsstelling van het European Cybercrime Center  
 
België heeft, als voorzitter van de EUCTF (European Union Cybercrime Task Force), meegewerkt aan het 
board programma voor de oprichting van EC3, het European CyberCrime Center bij Europol. Dit centrum 
werd officieel gelanceerd in januari 2013.  
De oprichting van dit centrum vloeit voort uit de beslissing van de Europese Unie om cybercriminaliteit op 
te nemen als één van haar prioriteiten.  
Het centrum spitst zich toe op de cybercriminaliteit gepleegd door georganiseerde criminele groeperingen, 
in het bijzonder diegene die grote winsten binnenrijven door het stellen van criminele daden zoals online 
fraude, en op de cybercriminaliteit die uitzonderlijk nefast is voor de slachtoffers, zoals de online seksuele 
uitbuiting van kinderen. De EC3 zal ertoe bijdragen gemakkelijker de dreiging van de gevaarlijkste vormen 
van cybercriminaliteit te identificeren; de voornaamste groeperingen van cybercriminelen op te volgen op 
het vlak van de EU en de onderzoeken naar cybercriminaliteit van de lidstaten te ondersteunen.  
 
 

8.3. CDBC – internationale projecten  
 
De dienst CDBC neemt deel in verschillende internationale projecten. In oktober 2012 hebben de 
Commissaris-generaal Catherine De Bolle en de directeur van de Republiek Servië een gemeenschappelijk 
actieplan van de Belgische en Servische politie ondertekend als gevolg aan de ‘Memorandum of 
Understanding’, overeenkomst die werd afgesloten tussen België en Servië in 2009. In dit plan wordt onder 
meer een opleiding vooropgesteld die door CDBC zal worden gegeven in 2013. Een andere opleiding die 
door de CDBC zou worden gegeven in 2012 aan de Bulgaarse en Roemeense politie (project ENPAID – 
Enhancing Police Internal Affairs Departments in EU Member States) diende omwille van budgettaire 
moeilijkheden eind 2012 te worden uitgesteld naar 2013 en vond effectief plaats in het begin van dit jaar.  
 
CDBC werd ook aangezocht door de anticorruptiedienst van Taiwan en de Congolese CNRF (Cellule 
nationale de renseignement financier – nationale cel voor financiële informatie). Beide diensten hebben in 
oktober 2012 een delegatie gestuurd om te leren uit de expertise van deze dienst. Dit toont aan dat België 
in het buitenland nog steeds wordt beschouwd als een land rijk aan ervaring in dit domein met een 
pertinente voorbeeldfunctie. De activiteiten van CDBC op internationaal vlak neigen echter naar een daling. 
Het wordt hoe langer hoe moeilijker om tijd vrij te maken voor dit type opdrachten. CDBC ziet al zijn tijd 
opgeslorpt door operationele opdrachten ten nadele van andere opdrachten zoals het onderhouden van 
internationale contacten in de strijd tegen corruptie. Dit is een gevolg van de gestage inkrimping van de 
personeelsbezetting van CDBC.  
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Deel 2 – Opvolging projecten 2012 
 
Project 1 – Studiedag internetrecherche organiseren  

 

 
 
 
 

Project 2 – FAQ’ realiseren  
 

 
 
 
 
 

 

DOEL: in het jaar 2011 werd een eerste studiedag internetrecherche georganiseerd. Aangezien de 
vraag het aanbod ruim overschreed, was het doel om in 2012 het politiepersoneel – dat nog niet de 
kans had een beter zicht te krijgen op de mogelijkheden die het internet biedt voor het politionele 
onderzoek – deze studiedag te laten volgen. Op deze manier zijn ze beter gewapend in het beter 
bestrijden en beheersen van criminaliteit en veiligheidsproblemen in deze wereld van digitalisering 
en globalisering. 

MIDDELEN EN PROCES: voor de organisatie van een studiedag is normaal gezien heel wat 
personeelsinzet vereist. Omdat personeel een schaars goed is geworden, werd voor de praktische 
organisatie een partner aangezocht (Politeia vzw) die zorgde voor de logistiek (versturen 
uitnodigingen, opvolgen inschrijvingen, verzorgen catering, verzorging onthaal, …), waardoor de 
politie zich kon concentreren op de inhoud van de studiedag. Deze publiek-private samenwerking 
zorgt ervoor dat de organisatie van een studiedag mogelijk blijft zonder de werking van de dienst 
FCCU te hypothekeren. 

 

RESULTAAT: op 7 februari 2012 werd de tweede studiedag ‘Googelen in het politionele onderzoek’ 
door FCCU en Politeia georganiseerd (de eerste keer werd de studiedag op 27 maart 2011 gehouden). 
Ook deze keer was de studiedag een enorm succes met 384 aanwezigen. 

DOEL: de in 2008 opgerichte dienst P&O streeft een grotere efficiëntie na door een aantal regelmatig 
voorkomende vragen van het personeel te bundelen in zogenaamde FAQ’s. Hierdoor kan de dienst 
zich meer op interne verbeterpunten richten. 

 

MIDDELEN EN PROCES: de dienst P&O heeft over een aantal veel voorkomende vragen een fiche 
opgesteld. Deze fiches werden gevalideerd, waarna de vertaling kon gebeuren. Deze fiches konden 
echter niet op een server voor de hele directie DJF worden gepost opdat ze door alle 
personeelsleden zouden kunnen worden geconsulteerd, aangezien deze server nog niet kon worden 
geïnstalleerd.  

 

RESULTAAT: het project kon slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd, aangezien niet iedereen de 83 
(7 voor ALL DJF, 76 alleen maar voor HRM) fiches op één centrale plaats kan consulteren. 
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Project 3 – Organiseren van een ‘pluknetwerk’  
 

 

 

 
 

 
Project 4 – Programmadossiers opstellen  

 

 

DOEL: het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 werd op 1 maart 2012 door de bevoegde ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie goedgekeurd (en aan het Parlement meegedeeld). Door de 
Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ) worden programma’s uitgewerkt in uitvoering van 
artikel 95 van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. Voor DJF dienden vier 
programma’s te worden opgesteld: informaticacriminaliteit (en opsporingstechnieken naar gebruik 
van ICT door criminelen), fiscale fraude, sociale fraude en ontneming van illegale 
vermogensvoordelen / witwassen. 

 

MIDDELEN EN PROCES: DJF heeft verscheidene vergaderingen georganiseerd met 
vertegenwoordigers van arrondissementele FGP’s, Dirco’s, vertegenwoordigers van het Openbaar 
Ministerie en externe partners. In december 2012 werden de vier programmadossiers door de 
directeur-generaal goedgekeurd (nadat de synthesefiches ervan ook door de Commissaris-generaal 
werden goedgekeurd). Op 21 januari 2013 werden de programmadossiers aan de FGP’s voorgesteld. 
Op basis van hun arrondissementeel beeld konden ze dan beslissen om mee te werken aan de 
realisatie van de doelstellingen via de ontwikkeling van projecten. 

 

RESULTAAT: de strategische doelstellingen van het programmadossier informaticacriminaliteit zal 
door 4 FGP’s worden opgenomen, 7 FGP’s zetten mee hun schouder onder het programmadossier 
fiscale fraude en 6 onder dat van sociale fraude. De laterale prioriteit (ontneming van illegale 
vermogensvoordelen / witwassen) wordt uitgevoerd in 11 FGP’s. Uiteraard zijn er ook veel andere 
diensten van de Federale politie, lokale politiekorpsen en externe partners betrokken bij de aanpak 
van voornoemde prioritaire fenomenen uit het NVP 2012-2015. 

DOEL: het ontnemen van illegale vermogensvoordelen is heel belangrijk bij de aanpak van de 
prioritaire fenomenen uit het NVP 2012-2015. Met het oog op het streven naar een veilige en 
leefbare samenleving wilde CDGEFID een structureel netwerk inzake voordeelontneming 
oprichten. 

MIDDELEN EN PROCES: de Federale gerechtelijke politie wordt met een niet onbelangrijke 
uitstroom van heel wat ervaren medewerkers geconfronteerd. Een netwerk waar goede praktijken 
kunnen worden uitgewisseld en waar ondervonden problemen kunnen worden besproken, leidt 
tot een grotere expertise. De niet-structurele bijeenkomsten van een FGP, en de klassieke 
‘retrainer’ van CDGEFID werden omgebouwd tot een netwerk. Te Brussel werd voor elke taalrol 
één bijeenkomst georganiseerd, waarbij extra aandacht werd besteed aan het supranationale 
karakter, met lezingen van de Franse en Nederlandse homoloog van de COIV, ervaringen van de 
FGP Brussel en de FGP Dendermonde, een uiteenzetting over de nieuwe witwasrichtlijn en een 
lezing over de dienst internationale samenwerking in strafzaken van de FOD Justitie. 

 

RESULTAAT: op 11 september 2012 werd de Nederlandstalige dag georganiseerd waarop 103 
aanwezigen waren. Een dag later waren de Franstaligen aan de beurt met 91 aanwezigen.  
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Project 5 – Toegang verkrijgen tot databank internationale gegevens  

 

 
 

 
 
 
 
 
Project 6 – Implementatie Una Via doorvoeren  
 

 

 
 
 

 
 
 

MIDDELEN EN PROCES: op 20 september 2012 werd de wet tot instelling van het ‘Una Via’ principe in 
de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale 
boetes afgekondigd. De wet, die op 22 oktober 2012 werd gepubliceerd, voert het ‘Una Via’ principe in, 
verhoogt de strafrechtelijke boetes en maakt mogelijk dat de procureur advies vraagt aan de 
gewestelijke directeur. De wet trad op 1 november 2012 in voege. Door het College van 
Procureurs-generaal werd tevens een omzendbrief Col 11/2012 opgesteld om het pad te effenen voor 
de implementatie.  

 

RESULTAAT: het is nog te vroeg om echte resultaten op te tekenen. De gevolgen van de nieuwe wet 
zullen zich op het terrein vooral in 2013 laten voelen. In een eerste fase wordt een inventaris gemaakt 
om te weten in welke dossiers een beslissing over de meest adequate aanpak zich opdringt. 

 

DOEL: de politiediensten kunnen – in de uitoefening van hun opdrachten – gegevens opvragen van 
ondernemingen. Aangezien criminaliteit niet stopt aan de grenzen is het belangrijk dat er ook een 
toegang tot een internationale databank met gegevens van ondernemingen voorhanden is. 

 

MIDDELEN EN PROCES: de minister van Binnenlandse Zaken heeft kredieten voorzien voor de toegang 
tot een internationale databank, waarna een openbare aanbesteding door de Directie van de aankopen 
van de Federale politie (DSA) kan worden uitgevoerd. Er werd evenwel gebruik gemaakt van de 
technische expertise van DJF om het lastencohier uit te schrijven. Vanuit de expertise weet men met 
welke noden de onderzoekers op het terrein worden geconfronteerd.  

 

RESULTAAT: de procedure van de openbare aanbesteding is lopende. 

 

DOEL: om het Belgisch fiscaal recht in overeenstemming te brengen met de evolutie van de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) wordt de ‘Una Via’ ingevoerd 
waardoor een fiscale inbreuk ofwel door de fiscus zelf (met belastingverhogingen en/of 
administratieve boetes), ofwel strafrechtelijk (met strafrechtelijke sancties zoals een geldboete, 
verbeurdverklaring of celstraf) kan worden afgehandeld. 
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Project 7 – De uitvoering van de bankvorderingen optimaliseren  

 
 

 
 
 
Project 8 – Samenwerking opzetten met de Kansspelcommissie  

 

  

 
 

DOEL: de algemene bankvorderingen worden door tussenkomst van de directie DJF aan een 200-tal 
bank- en verzekeringsinstellingen overgezonden, met de vraag of een persoon – verdacht van 
criminele feiten – een rekening heeft bij de aangeschreven instelling. In de huidige procedure dient elke 
instelling te antwoorden, zelfs voor de gevallen waar de betrokkene geen rekening heeft bij de 
instelling, wat een werklast met zich brengt, ook voor de politiediensten die honderden antwoorden 
dienen te verzamelen. Tenslotte wordt het risico op een schending van het geheim van het onderzoek 
groter naarmate meer partijen betrokken zijn en kan het beginsel van het vermoeden van onschuld in 
het gedrang komen. 

MIDDELEN EN PROCES: bij de Nationale Bank van België wordt ten behoeve van de fiscus een 
invalspunt ingesteld (in het kader van de opheffing van het fiscale bankgeheim, met name de opheffing 
van het totale verbod voor de fiscus om rechtstreeks bij een bankinstelling informatie in te winnen 
over een belastingplichtige), waardoor duidelijk is wie bij welke instelling een rekening heeft. De 
bankvordering, die op artikel 46quater Sv is gesteund, zou dan gericht naar die instellingen kunnen 
worden gestuurd waar de verdachte een rekening heeft. 

 

RESULTAAT: het voorstel om ook de Federale politie toegang te verlenen, is opgenomen in het 
actieplan 2012-2013 van het College voor de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude, deel III – 
Transversale aspecten van fraudebestrijding, Werf 7 – Intra- en interdepartementale 
gegevensuitwisseling en samenwerking, punt 5: “Toegang tot het ‘centraal aanspreekpunt 
bankrekeningen’ voor de CFI, COIV, de Federale Politie en de OCMW’s”. Er is op datum van 31 
december 2012 nog geen aanspreekpunt operationeel bij de Nationale Bank van België. 

DOEL: het doel was om de wedstrijdvervalsingen tijdens het voetbaltoernooi UEFA EURO 2012 en de 
Olympische spelen te beperken. 

 

MIDDELEN EN PROCES: voornamelijk de wedstrijdvervalsingen met het oog op het behalen van illegale 
vermogensvoordelen door gokwedstrijden werden geviseerd. Hiertoe werd op 22 mei 2012 een 
Memorandum of Understanding tussen de Kansspelcommissie en de Federale politie ondertekend. 

 

RESULTAAT: de samenwerking werd uitgebouwd, maar er werden volgens de eerste evaluatie geen 
abnormale situaties inzake beide sportmanifestaties gesignaleerd. 
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Project 9 – Kennisoverdracht verzekeren  

 
 
 

Project 10 – Internationale projecten realiseren 
 

  
 

 
 
 
 
 

MIDDELEN EN PROCES: normaliter diende een inventarisatie van de diverse kennisdomeinen te worden 
opgemaakt, waarna kon worden beslist welke kennis aan welke persoon diende te worden 
doorgegeven. In de praktijk echter is het aantal nieuwe medewerkers heel laag. Ze worden 
onmiddellijk in het bad van de onderzoeken geworpen en leren de zaken die in hun sectie noodzakelijk 
zijn zonder dat er sprake is van een structurele kennisoverdracht. 

 

RESULTAAT: het beoogde project kon niet worden gerealiseerd.  

 

DOEL: in casu betrof het opleidingsprojecten om aan buitenlandse anticorruptiediensten opleidingen 
te verstrekken. 

 

MIDDELEN EN PROCES: het ENPAID (Enhancing Police Internal Affairs Departments in EU Member States) 
project voorzag eerst opleiding in 2012 ten voordele van de Bulgaarse anticorruptiedienst, maar dit 
werd verschoven naar januari 2013. Het bilateraal verdrag met Bulgarije van 24 juni 1998, geratificeerd 
door België op 7 oktober 2002, trad op 1 december 2012 in werking. In uitvoering van het Memorandum 
of Understanding met Servië (afgesloten op 15 juni 2009) werd in het actieplan 2012-2013 voorzien dat 
opleiding inzake corruptie zou worden gegeven. Dit plan werd op 16 oktober 2012 door de 
Commissaris-generaal Mevrouw C. De Bolle ondertekend. 

 

RESULTAAT: de opleiding voor de Bulgaarse dienst werd verschoven naar begin 2013; de opleiding voor 
de Servische dienst zal ook pas in 2013 kunnen worden uitgevoerd. 

 

DOEL: de dienst CDBC wordt zwaar getroffen door de vergrijzing. De onderzoekers van CDBC, veelal 
universitaire ambtenaren van het vroegere Hoog Comité van Toezicht, hebben niet alleen een grote 
kennis maar tevens een lange ervaring. Een nieuwe inspecteur dient niet over een universitair diploma 
te beschikken en heeft uiteraard geen terreinervaring. Een kennisoverdracht is dan ook noodzakelijk. 
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Project 11 – Fraude met valse documenten beter bestrijden  

 

 

  
 

 

MIDDELEN EN PROCES: het idee werd opgevat om onder auspiciën van de Dienst voor de 
Administratieve Vereenvoudiging (DVA) een soort ‘kenniscentrum documenten’ uit te bouwen, waarin 
de diverse administraties zouden zetelen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak, de toekenning 
van de bewijskracht, de vorm, de uitgifte en de uitreiking van overheidsdocumenten (of hun 
elektronische versie, zoals elektronische ID, elektronisch rijbewijs, …). In dit kenniscentrum zou, naast 
diverse administratieve overheidsdiensten, ruimte zijn voor de expertise van de sectie valse 
documenten van de dienst voor de bestrijding van de valsheden. Op deze manier kan worden 
vermeden dat door een overheid een authentiek stuk wordt afgeleverd op basis van valse stukken (de 
zogenaamde ‘intellectuele valsheden’). 

RESULTAAT: het project wordt opgevolgd. 

DOEL: het doel was de identiteitsfraude beter te bestrijden door een betere samenwerking tussen de 
partners. 
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terecht in Engeland, maar werden in België verkocht, zonder btw en grotendeels in het zwart. De 
opbrengsten werden cash meegenomen naar de lidstaat waar de juwelen werden aangekocht en daar 
gestort op rekening van de Engelse firma’s. Gezien het ontstane onevenwicht tussen de aankoop- en 
verkoopfacturen werden valse fiscale aangiftes gedaan en valse handels- en boekhoudkundige 
documenten opgesteld. De Engelse firma’s fungeerden in feite als “Inner & Outer” en vormden een omweg 
om de activiteiten in België verborgen te houden. Gezien zij hun handelsactiviteiten in België hadden en in 
België beheerd werden, moesten de ondernemingen een Belgisch btw-nummer hebben en hier aangiften 
voor de activiteiten hebben gedaan. Het spreekt voor zich dat de snelle aanpak mede mogelijk is door de 
operationele sectie voor de bestrijding van de btw-fraude bij de dienst CDGEFID, die boogt op lange 
ervaring en uitstekende contacten met de buitenlandse homologen. Dit kleine en gemotiveerde team kan 
op een effectieve en efficiënte manier de strijd tegen de georganiseerde btw-fraude voeren en zo 
vermijden dat de belastingbetaler diep in de buidel moet tasten om de schade veroorzaakt door criminele 
groeperingen te dragen. In een periode waar de overheid van burger en politie financiële inspanningen 
vraagt, is dit zeker een aanpak waar de Belgische Federale politie heel fier op kan zijn. 
 
 
3. Fenomeen corruptie 
 
Corruptie definiëren is geen sinecure. Zoals de OESO het al verwoordde, “ er bestaan zoveel definities van 
corruptie als er manifestaties van het probleem zelf zijn15”. Afgezien van de enge betekenis van omkoping 
in het strafrecht, kunnen alle misbruiken gepleegd door ambtenaren of publieke mandatarissen bij de 
uitoefening van hun functies met het oog op persoonlijke verrijking worden gekwalificeerd als ‘corruptie’ in 
brede zin. Het fenomeen ‘corruptie’ omvat in de huidige omschrijving een geheel van inbreuken, met name 
knevelarij, belangenneming en verduistering gepleegd door een ambtenaar, bovenop de omkoping in enge 
zin.  
 
Daar waar de relatief eenvoudige feiten van omkoping worden toegewezen aan  verscheidene 
politiediensten, worden de moeilijkere en complexere dossiers vaak toegewezen aan de Centrale Dienst 
voor de Bestrijding van de Corruptie. Deze dossiers vragen immers om een gespecialiseerde knowhow en 
een grote deskundigheid.   
 
De CDBC staat er echter niet alleen voor: om de omkoping te bestrijden, kan beroep worden gedaan op 
verschillende partners, zowel intern als extern. Intern is er samenwerking met de 27 FGP’s van de 
gerechtelijke arrondissementen waaraan CDBC steun verleent in complexe dossiers of de andere centrale 
diensten zoals CDGEFID die naargelang het dossier de CDBC ondersteunt of door deze laatste ondersteund 
wordt. Extern wordt samengewerkt met het anticorruptie netwerk van het College voor Procureurs-
generaal of verschillende buitenlandse politiediensten, bijvoorbeeld wanneer de daders van feiten van 
omkoping die worden vervolgd in België financiële instellingen in andere landen hebben gebruikt en het 
voorwerp dienen uit te maken van een huiszoeking.  
 
Om de kennis van de politie over dit fenomeen te verhogen en toe te laten onder de beste omstandigheden 
strategische beslissingen te nemen, wordt ieder jaar een strategische analyse ‘omkoping’ opgesteld. Deze 
laat toe om de evolutie van dit type misdrijf op te volgen.  
 
Ondanks deze constante opvolging blijft corruptie een fenomeen waarvan de schade uitzonderlijk moeilijk 
meetbaar is, voornamelijk omwille van de geheimhouding die ermee gepaard gaat. De neveneffecten van 
corruptie maken bovendien de grootste schade uit, zoals het verlies in vertrouwen in de instellingen of de 
gevolgen van een verminderde capaciteit tot investering in de goede werking van de economie door 
onnodige meerkosten. Het merendeel van de schade is zelfs niet ontdekbaar.  
 

 
4. Fenomeen fraude ten nadele van de Europese Unie  

 
De Europese Unie is een ingewikkeld mechanisme, actief in verschillende sectoren en complex in structuur 
en werking. De EU verleent subsidies en gaat openbare markten aan waarin kwaadwillige personen 

                                                 
15 OCDE, Corruption : Glossaire des normes pénales internationales, Paris, 2008, p.24 
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Malware en botnets16 blijven echter wel de cruciale infrastructuur van cybercriminelen uitmaken. Het 
beveiligingsbedrijf Panda schrijft in hun jaarrapport dat 27% van de Belgische PC’s in 2012 geïnfecteerd zijn 
met malware. 
Volgens Europol zijn botnets de meest cruciale tools in de industrialisering en rentabiliteit van cybercrime. 
Hun ontmanteling heeft een duidelijke impact op het vermogen van de cybercriminelen om te opereren op 
grote schaal. Daarom moet de ontmanteling van botnets een nationale en internationale prioriteit zijn. 
De vijfde strategische doelstelling van het Operational Action Plan cybercrime 2012 van de EU spreekt van 
de verwezenlijking en implementatie van een gemeenschappelijk aanpak om de criminele infrastructuur in 
cyberspace, in het bijzonder botnets, te ontwrichten en ontmantelen. Hierin nemen België en Nederland 
het voortouw. 
 
Ten eerste is informaticacriminaliteit inderdaad steeds 
vaker een wapen van de georganiseerde criminaliteit die 
zich focust op financiële en economische doelwitten. Ten 
tweede wordt cybercriminaliteit meer en meer een zaak 
van elke ‘alledaagse’ crimineel. Zo worden bvb. in het kader 
van familiale aangelegenheden, relationele problemen of in 
studentenmilieus sociale netwerkaccounts gehackt. Ten 
derde wordt informaticacriminaliteit frequenter gebruikt in 
politiek en ideologische conflicten. 
 
In 2011 vonden de acties van Anonymous vooral plaats in 
het buitenland, al dan niet met impact in België. In 2012 
werden ook Belgische doelwitten geviseerd, hieronder 
enkele voorbeelden. 
In januari 2012 voerden informaticapiraten onder de naam 
van de hacktivisten ‘Anonymous’ een aanval uit op de 
servers van de website van de staalgroep ArcelorMittal. Om 
deze aanval uit te voeren, maakten ze gebruik van de 
‘defacement’-techniek. Deze techniek houdt in dat de 
onthaalpagina aangepast wordt door ze te vervangen door een pagina met hun eisen. De defacement was 
een protest tegen de sluiting van de warme lijn in Luik, die werd aangekondigd en 581 mensen hun job 
kostte. Op 20 juni 2012 werden  tijdens een gezamelijke actie van CCU Brussel en FCCU drie verdachten 
aangehouden en verhoord. 
In februari 2012 werd de website van Sabam aangevallen door hackers die zich ‘Anonymous België’ noemen 
waardoor de servers een tijdlang niet bereikbaar waren. 
In maart 2012 werd een reeks cyberaanvallen gepleegd op belgium.be. Een hacker zou de overheidssites 
hebben platgelegd uit protest tegen het stilleggen van MegaUpload door de Amerikaanse overheid, één 
van de populairste sites ter wereld voor het uitwisselen van databestanden. 
 

 
7. Fenomeen inkomstenbelastingfraude 
 
Bij de aanpak van de ernstige en georganiseerde fraude inzake inkomstenbelastingen worden diverse 
inbreuken op het wetboek inkomstenbelastingen behandeld. De meeste van deze inbreuken worden door 
de belastingdiensten vastgesteld en kunnen zowel op een administratieve als strafrechtelijke manier 
worden vervolgd. De administratieve aanpak gebeurt ofwel door de normale controlediensten ofwel door 
de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), die belastingverhogingen en administratieve boetes kunnen 
opleggen. De politiediensten en het gerecht treden slechts in subsidiaire orde op. In deze laatste gevallen 
kunnen gevangenisstraffen, strafrechtelijke geldboeten en verbeurdverklaringen worden uitgesproken. 
Voorheen was het niet uitgesloten dat een inbreuk op de belastingwetgeving zowel administratiefrechtelijk 

                                                 
16 Een botnet is een netwerk van PC’s (dit kan oplopen tot tienduizenden) die zijn geïnfecteerd met 
malware. De geïnfecteerde PC’s staan onder controle van een hacker. Een botnet kan verschillende functies 
hebben o.a. versturen van spam (bvb. reclame, phishing, …), verzamelen van persoonlijke gegevens, 
uitvoeren van aanvallen. 
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huurgelden van in het buitenland gelegen onroerend goed). De Europese Spaarrichtlijn, dit is richtlijn 
2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten 
uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, wil tot een betere informatie-uitwisseling komen om te 
vermijden dat personen uit een lidstaat hun geld parkeren in een andere lidstaat met het oog op het niet 
betalen van de verschuldigde belasting. Deze spaarrichtlijn werd door België omgezet (via de wet van 17 
mei 2004). Voor drie lidstaten, namelijk België, Luxemburg en Oostenrijk gold er een overgangsperiode. 
Deze lidstaten kregen wel informatie van andere lidstaten, maar dienden aanvankelijk zelf geen informatie 
door te geven. Ze pasten wel een zogenaamde “woonstaatheffing” toe, dit is een vorm van bronbelasting 
op de inkomsten uit spaargelden die worden verkregen door de “uiteindelijk gerechtigden” die hun fiscale 
woonplaats in een andere lidstaat hebben. Onder deze druk heeft België beslist om de voornoemde 
overgangsperiode vervroegd te beëindigen, en zich in te schrijven in het systeem van informatie-
uitwisseling. Om dit te realiseren werd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen (B.S., 6 
mei 2011) het fiscale bankgeheim opgeheven (en dat zowel voor de Belgen als voor de niet-Belgen die in 
België spaarinkomsten verkrijgen). Om de gegevensuitwisseling te vergemakkelijken, dienen de 
bankinstellingen dus gegevens aan te melden bij een centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van 
België. De Belgische fiscus kan de vraag van een andere lidstaat dan richten aan de Nationale Bank van 
België, die zal opgeven bij welke bankinstellingen de belastingplichtige rekeningen heeft. Het nationaal 
invalspunt is wel nog niet operationeel, waardoor alle aanvragen manueel worden afgehandeld. De 
voornoemde wet is ondertussen door het Grondwettelijk Hof in overeenstemming met de Grondwet 
bevonden. Het aantal aanvragen zal dus wellicht ook blijven stijgen. In 2012 werd het bankgeheim zo 757 
keer opgeheven, in 2011 was dit 453 keer en in 2010 was dit 96 keer. 
 

Bij inkomstenbelastingsfraude van rechtspersonen kan het 
gaan over frauduleus gebruik van de notionele intrest (let wel: 
de meeste gevallen van notionele intrestgebruik betreffen 
belastingontwijking en geen strafbare belastingontduiking), 
het frauduleus wegmaken van de belastbare winsten via 
belastingparadijzen of offshoregebieden,…  
 
De aanpak van de fiscale fraude is in het nationaal 
veiligheidsplan 2012-2015 een prioriteit, wat niet verwonderlijk 
was gelet op het belang dat hieraan in het regeerakkoord werd 
gegeven. Van de 27 arrondissementen zijn er 7 gerechtelijk 
directeurs die het fenomeen projectmatig zullen aanpakken in 
een gedeconcentreerde directie. Het betreft de diensten van 
Dendermonde, Gent, Ieper, Leuven, Mechelen, Tongeren en 
tenslotte Namur. Uiteraard blijft het ook een prioriteit voor de 
operationele centrale dienst CDEGFID, welke dankzij het 
beroep op de fiscale ambtenaren (met bevoegdheid van 
officier van gerechtelijke politie) puike resultaten boekt. In een 
groot dossier, dat in 2012 werd afgesloten, kon een belangrijke 
transactie worden afgesloten in 2013: voor meer dan 25 miljoen 
inkomstenbelastingen werden effectief betaald en voor meer 
dan 7 miljoen belastingsverhogingen hierop worden geïnd. 

Bovendien kon in hetzelfde dossier nog bijna 5 miljoen aan btw effectief worden geïnd, waardoor CDGEFID 
en het parket van Antwerpen samen hebben bijgedragen tot de storting van 37 miljoen Euro in de schatkist. 
De effectiviteit van de geïntegreerde aanpak waarvoor CDGEFID staat is dan ook nogmaals bewezen.  

 
 
8. Fenomeen fraude met overheidsopdrachten  

 
Het fenomeen fraude met overheidsopdrachten omvat handelingen hetzij om onrechtmatig een 
overheidsopdracht toegewezen te krijgen, hetzij om er excessieve voordelen uit te trekken, beide door 
gebruik te maken van frauduleuze middelen, met inbegrip van omkoping.  
 
Er bestaan talrijke en gevarieerde methodes om overheidsopdrachten te sturen, maar het gaat vaak om de 
manipulatie van het bestek of de toebedeling van criteria om de laagste inschrijver te bepalen voor de 
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(buitenlandse geboorteakten, allerlei getuigschriften, enz.). Het gebrek aan referentiemateriaal 
(monsters) bemoeilijkt trouwens nog meer een uitspraak over deze documenten. 

- Er mag dan al een stagnatie worden vastgesteld wat het aantal geïntercepteerde valse 
documenten betreft, de kwaliteit van die documenten ondergaat een constante evolutie.  

- Indien het uitsluitsel of een document vals is of niet slechts kan worden geleverd door specialisten, 
moet een systeem in plaats worden gesteld waardoor de experten worden geraadpleegd bij de 
minste twijfel van de eerstelijnsdiensten.  

- Het verminderde aantal gecontroleerde documenten lijkt te wijzen op een zekere desinteresse in 
de materie en een gebrek aan kennis bij onze partners.  

 
 
2) Tactische benadering van de documenten: 
 

- Er is een constante evolutie merkbaar zowel van het kwaliteitswerk van de vervalsers, als van het 
misbruik van de procedures om de hand te leggen op een authentiek document of recht. Wat wij 
‘intellectuele valsheid’ noemen, is een prioritair probleem. Na afgifte van een echt document op 
basis van een voorgelegd vals stuk, is een interceptie nog slechts mogelijk aan de hand van externe 
elementen (vermoedens, meldingen, andere gerechtelijke bevindingen) die naar voor komen in 
een gericht onderzoek naar bewijzen van een onrechtmatig verkrijgen. 

- Regelmatig worden dragers van documenten geïntercepteerd die niet de rechtmatige houders van 
deze documenten zijn. Het gaat hier om de modus operandus beter gekend als ‘lookalike’: dit zijn 
gelijkende personen die documenten van anderen bij zich hebben, met of zonder toestemming van 
deze laatsten (verlies, diefstal, enz.). Vooral onze gemeentelijke administraties krijgen te maken 
met deze ‘lookalikes’ bij paspoortaanvragen. 

- De gevallen van ‘intellectuele valsheid’ en ‘lookalike’ vragen enorm veel middelen en een 
bijzondere deskundigheid om gepaste onderzoeken te voeren. Ook hier dienen de dossiers te 
worden behandeld door specialisten. 

- De invoering van biometrie en geautomatiseerde controles zouden een oplossing kunnen bieden 
tegen de modus operandus van ‘lookalike’, maar hierdoor worden onze grenzen verlegd naar onze 
posten in het buitenland. Het zijn immers onze ambtenaren daar die de verantwoordelijkheid 
dragen in de identificatiefase van de aanvrager. Zoals eerder gezegd, hebben deze ambtenaren 
niet de nodige deskundigheid om valsheden te ontdekken. Zij zullen bijgevolg de vingerafdrukken 
van de aanvrager registreren onder een andere identiteit. De illegale houder zal vervolgens geen 
enkel probleem ondervinden om via een E-gate het Europese grondgebied te betreden. 

 
Door deze vaststellingen stelt de CDBV-D zich meer en meer in de plaats van de eerstelijn, zowel wat de 
gerechtelijke als de administratieve controle betreft. Deze situatie kan niet blijven duren en daarom pleit de 
CDBV-D voor een herziening van de filosofie en de controleprocedures waarbij alle betrokken actoren op 
een andere wijze worden ingezet.  

 
 
11. Sociale fraude 

 
Ernstige en georganiseerde sociale fraude is een containerbegrip, dat zowel bijdrage- als uitkeringsfraude 
omvat. Een voorbeeld van bijdragefraude is de “tijdelijke werkloosheid”, waarbij o.a. werknemers in 
tijdelijke werkloosheid worden geplaatst, een uitkering genieten maar toch in het zwart blijven werken 
voor dezelfde firma. Ook de schijnzelfstandigheid komt steeds vaker voor bij het plegen van sociale fraude. 
Een schijnzelfstandige is een persoon met het statuut van een zelfstandige, terwijl deze eigenlijk een 
gewone werknemer is. Een voorbeeld van uitkeringsfraude is de C4-fraude, waarbij mensen tegen betaling 
een valse C4 krijgen waarmee de rechten op een uitkering worden geopend. 
De fenomenen komen vaak samen voor in één dossier en kunnen nog in combinatie met andere fenomenen 
worden aangetroffen zoals mensenhandel, schriftvervalsing, witwassen, frauduleuze faillissementen…  
Om aan te tonen dat het toch om zeer complexe dossiers handelt, wordt hierna het voorbeeld beschreven 
van een vennootschapscarrousel. Het netwerk bestaat uit een hoofdaannemer en een kluwen van 
onderaannemers en subonderaannemers. De carrousel begint te draaien vanaf het ogenblik dat de 
onderaannemer werken uitvoert voor de hoofdaannemer. Deze onderaannemer maakt op zijn beurt 
gebruik van subonderaannemers om personeel te leveren. Na een bepaalde periode gaat de 
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subonderaannemer failliet met een grote RSZ-schuld en wordt het personeel getransfereerd naar een 
ander (nieuw opgerichte) subonderaanneming. Deze gaat na een tijdje ook failliet, het personeel wordt 
opnieuw getransfereerd en zo blijft de carrousel draaien. Het personeel wordt enkel op papier 
getransfereerd van firma naar firma. Het werk en de werven veranderen niet. 
 
Cijfergegevens rond ernstige en georganiseerde sociale fraude zijn moeilijk weer te geven, omdat het een 
zeer recent door de politie onderzocht fenomeen is. De sociale fraude wordt immers in eerste instantie 
door de sociale inspectiediensten aangepakt. Deze inspectiediensten zijn bijvoorbeeld: Toezicht op de 
Sociale Wetten van de FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), Sociale Inspectie (SI) van 
de FOD Sociale Zekerheid, Inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Inspectie van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Deze vier inspectiediensten zijn tevens vertegenwoordigd in de 
gemengde ondersteuningscel, afgedeeld bij de Federale politie (DJF/ CDGEFID). 
In juli 2011 is bovendien het Sociaal Strafwetboek in werking getreden en werden pas in maart 2012 de 
vattingstabellen in de ANG aangepast.  
 
De gegevens die hierna worden beschreven zijn dan ook de gegevens zoals deze in de ANG werden gevat. 
Het gaat hier niet enkel om dossiers sociale fraude die door de politie werden onderzocht, maar ook om 
bijstand die de lokale politie heeft geleverd aan de inspectiediensten. Immers, 3702 (of 90,4%) van de 4097 
inbreuken van 2012 werden gevat door de lokale politie. 
  
Tabel: Inbreuken sociale wetgeving, jaren 2009 – 2012 
 

Jaartal  

2009 2010 2011 2012 

Vreemde werknemers 427 376 445 384 

Onjuiste of onvolledige verklaringen in sociaal strafrecht 1 2 15 66 

Sluikwerk/ zwartwerk 1863 1865 2058 1745 

Gebruik van valse geschriften in sociaal strafrecht 2 5 63 105 

Schriftvervalsing in sociaal strafrecht 3 9 52 126 

Bijz wet – arbeid 820 884 727 597 

Bedrog met cheques 343 230 176 90 

Valsheid in informatica in sociaal strafrecht 0 0 5 14 

Pesterijen op het werk 2 4 137 578 

Ongewenst seksueel gedrag op het werk 0 1 22 69 

Arbeid: geweld 0 0 6 21 

Arbeid: gezondheid/ veiligheid werknemers 1 0 5 9 

Arbeid: verbod met betrekking tot de leeftijd 0 0 2 2 

Arbeid: arbeidstijden 0 1 21 67 

Inbreuken betreffende de sociale documenten 3 2 22 56 

Arbeid: inbreuken met betrekking tot het toezicht 1 3 1 5 

Inbreuken betreffende de sociale zekerheid 8 16 69 62 

Oplichting in sociaal strafrecht 3 7 25 99 

Gebrek van betekening (sociaal strafrecht) 0 0 2 2 

Totaal 3477 3407 3853 4097 

(Bron: ANG – Download: 02/04/2013) 
 
Alvorens de tabel te bespreken dient er opgemerkt te worden dat al deze inbreuken samen kunnen 
voorkomen. Zo is het logisch dat in één PV bijvoorbeeld “sluikwerk/ zwartwerk” samen opgenomen kan 
worden met “vreemde werknemers”.  
De tabel toont aan dat in 2012 hoofdzakelijk “sluikwerk/ zwartwerk” werd vastgesteld (1745 inbreuken of 
42,6%), gevolgd door “bijzondere wet – arbeid” (597 inbreuken of 14,6%). Op de derde plaats staan 
“pesterijen op het werk” (578 inbreuken of 14,1%). Voor ernstige en georganiseerde sociale fraude zijn 
“vreemde werknemers” eveneens van belang, wat ook een relatief hoge score heeft (384 inbreuken of 
9,4%). 
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Deel 4 – Projecten voor 2013 
 
Expertise en steun - Studiedag “Follow the money, the sequel” 
 
In 2006 werd een studiedag “follow the money” georganiseerd. In het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 
staat te lezen: “Bij de aanpak van de prioritaire criminaliteitsfenomenen zal bijzondere aandacht worden 
besteed aan het detecteren van (het witwassen van) illegale verworven vermogensvoordelen en de 
maximale inbeslagname ervan met het oog op de verbeurdverklaring.” Een tweede studiedag met de 
nieuwste technieken inzake ontneming is dan ook logisch. 
 
Internationale samenwerking - ENFAST 
 
Op 9 en 10 september 2010 werd in Brussel, onder impuls van het Belgische FAST, een Europees Netwerk 
van FAST-teams georganiseerd en dit in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. 
In 2011 werd door het Belgische FAST, in overleg met de politie-overheden, een ISEC-financiering 
aangevraagd bij de EU. Op 27, 28 en 29 mei 2013 zal in Brussel een 5de ENFAST conferentie worden 
gehouden (de eerste met ISEC-fondsen). 
 
Expertise - Opleiding valsmunterij 
 
CDBV zal naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe eurobiljet van 5 euro en de omzendbrief van 
het College van Procureurs-generaal betreffende de bestrijding van de valsmunterij (van de euro), in 
samenwerking met de Nationale Bank van België en het parket, een opleiding organiseren voor de 
contactpersonen van politie en parketten. 
 
Informatiestroom - Databank internationale economische gegevens 
 
In 2012 werd een budget toegekend voor de toegang voor de politie tot een databank met internationale 
economische gegevens. De directie van de aankopen heeft in overleg met de directie van de operationele 
politionele informatie en de dienst C&L van de directie DJF een openbare aanbesteding uitgeschreven. C&L 
zal dit dossier verder opvolgen als expert en de toegang wordt in 2013 verwacht. 
 
Internationale samenwerking  - Servië 
 
Op 15 juni 2009 werd een Memorandum of Understanding tussen de regering van het Koninkrijk België en 
de regering van de Republiek Servië afgesloten om de bilaterale samenwerking te bevorderen in de 
domeinen van opleiding, informatieuitwisseling en technische en wetenschappelijke ondersteuning. Het 
actieplan dat in 2012 werd afgesloten verbindt de Commissaris-generaal van de politie ertoe samen te 
werken inzake opleiding en het uitwisselen van ervaringen van deskundigen in het domein van de 
corruptiebestrijding. CDBC zal in 2013 een studiebezoek organiseren. 
 
Expertise – sociale fraude 
 
De dienst Beleid & Strategie zal in 2013 een eerste analyse maken met cijfers uit de ANG inzake sociale 
fraude. Het sociaal strafwetboek van 6 juni 2010 trad immers in werking op 1 juli 2011. Het werkjaar 2012 is 
dus het eerste volledig jaar waarvan cijfers ter beschikking zullen zijn. 
 
Interne werking – logistiek 
 
De dient P&O van de directie DJF zal in 2013 starten met de voorbereidingen voor de verhuis van de site 
Atrium naar het gerenoveerde gebouw op de site van het oude rijksadministratief centrum (RAC). De 
verhuis van een hele directie met twee operationele diensten (CDBC en CDGEFID) vraagt immers heel wat 
voorbereiding. De verhuis zelf zal normaliter in 2014 plaatsvinden. 
 
 

 


