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Inleiding 

De reden waarom ik dit onderwerp heb gekozen is omwille van de hoge actualiteitsgraad. Je 

kan de radio of de televisie niet openzetten of je wordt om de oren geslingerd met termen als 

‘corruptie’, ‘omkoopschandaal’, ‘fraude’ … Opvallend daarbij was dat heel veel van die 

zaken betrekking hadden op de politie. Denk daarbij maar aan de corruptieaffaire in de 

politiezone “HaZoDi”.  

Ook justitie bleef niet gespaard van zijn schandalen. In 2009 kwam de Brusselse 

handelsrechter Francine De Tandt in opspraak in de Fortis-affaire. Meer recent werden alle 

rechters van de rechtbank van Veurne verdacht van corruptie. 

Ik hoef u niet te vertellen dat mijn interesse rond het onderwerp meteen werd gewekt.  

 

Het doel van deze masterproef is om een antwoord te vinden op de vraag hoe het nu mogelijk 

is dat dergelijke schandalen nog kunnen. Is het fenomeen overroepen? Of is er meer aan de 

hand? Zoals u kan lezen in de titel van dit werk stel ik mij de vraag of er ergens een gebrek is 

aan controle van deze instellingen. In tweede instantie veronderstel ik dat er  iets misloopt op 

het vlak van bestraffing. 

Tijdens mijn opzoekingswerk bleek dat het niet zo eenvoudig is om een antwoord te vinden 

op die vragen. Het waarom probeer ik aan te tonen in zes hoofdstukken. 

In het eerste hoofdstuk geef ik alle aspecten van het misdrijf corruptie weer. Wat houdt het in? 

Wat maakt het zo bijzonder? Wat zijn de oorzaken en hoe kan je er tegen optreden? Dit 

hoofdstuk moet gezien worden als basis voor alle volgende hoofdstukken.  

In het tweede hoofdstuk focus ik mij op deontologie, integriteit en tucht. In het bijzonder 

wordt de focus gelegd hoe deze termen met elkaar verband houden en hoe ze passen in de 

corruptieproblematiek. 

In het derde hoofdstuk ga ik dieper in op de tuchtregeling bij de politie. Ik ga onder meer na 

hoe tucht in de werkelijkheid wordt toegepast. Welke elementen moeten allemaal mee in 

overweging worden genomen om tot een goede tuchtsanctie over te gaan? Zijn er ergens 

knelpunten in de tuchtprocedure en wat zijn de mogelijke oplossingen? Ook wordt hier kort 

ingegaan op de strafrechtelijke beteugeling. 
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Als antwoord op de vraag of er een gebrek is aan controle ga ik in het vierde hoofdstuk dieper 

in op de controle van de politie. Ik bekijk de verschillende controleorganen, wat hun taken 

zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Is er een gebrek aan controle? Of juist teveel? 

Zoals ik in voorgaande hoofdstukken de tucht en controlemogelijkheden op de politie heb 

besproken, doe ik hetzelfde in hoofdstuk vijf op het vlak van justitie. Zowel de bevoegde 

controleorganen, de tuchtprocedure als de tuchthervorming komt aan bod. Op strafrechtelijk 

vlak wordt aandacht besteed aan het voorrecht van rechtsmacht.  

In het zesde en laatste hoofdstuk ga ik dieper in op de problematiek van de zogenaamde 

klokkenluiders. Het onderwerp wordt al aangesneden in het eerste hoofdstuk maar verdient 

toch speciale aandacht.  

 

In dit werk wordt in hoofdstuk drie en vijf gebruik gemaakt van cijfergegevens om de praktijk 

weer te geven. Ik dien er op te wijzen dat deze gegevens in vele gevallen gebaseerd zijn op 

indirecte bronnen en dus niet altijd volledig en accuraat zijn. Desalniettemin maak ik gebruik 

van deze gegevens om toch een beeld te kunnen schetsen van hoe het er in de praktijk aan toe 

gaat. 
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Hoofdstuk 1. Corruptie 

In dit hoofdstuk worden alle facetten van het misdrijf corruptie belicht om een zo concreet 

mogelijk beeld te krijgen van wat corruptie inhoudt. 

 

1. Begripsomschrijving 

1.1. De strafrechtelijke definitie 

Strafrechtelijk kan corruptie bekeken worden vanuit de enge en brede zin. In de enge zin 

wordt enkel het begrip omkoping in al zijn facetten beschreven. Gaan we echter corruptie 

breder gaan bekijken, dan vallen ook de begrippen verduistering, knevelarij en 

belangenvermenging hieronder. 

 

1.1.1. Enge zin 

Voor de wetswijziging in 1999, werd corruptie strafbaar gesteld in het strafwetboek van 

1867, meer bepaald in hoofdstuk IV, art. 246-253. De artikelen hebben tot doel de eerlijkheid 

en de rechtschapenheid bij de uitoefening van een openbaar ambt te verzekeren. Zij 

beteugelen m.a.w. enkel publieke corruptie; de ongeoorloofde handelingen die tot de functie 

behoren.
1
 

De hoedanigheid van de betrokkene bij publieke corruptie kan zijn: een openbaar officier, een 

ambtenaar, een met een openbare dienst belast persoon, een met rechtsprekende functie 

beklede persoon (rechters, rechters-assessors, scheidsrechters) en een gezworene. 

Een openbaar officier is een titularis van een door de wet ingestelde openbaar ambt. De term 

‘ambtenaar’ moet volgens de rechtsleer in de meest algemene betekenis opgevat worden. 

‘Personen belast met een openbare dienst’ zijn personen die zonder de hoedanigheid van 

openbaar officier of ambtenaar te hebben door de Staat, de provincies, de gemeenten of de 

openbare besturen worden aangesteld en uit kracht van hun opdracht worden vergoed om 

reden van het openbaar belang. 
2
 In de artikelen 249 tot 251 Sw. worden de personen 

geviseerd die bekleed zijn met een rechtsprekende functie. De straffen die door de wetgever 

voorzien werden voor deze categorie van personen zijn aanzienlijk zwaarder, gezien het 

maatschappelijk gewicht die verbonden is aan deze functies.
3
 Magistraten van het openbaar 

                                                 
1
 Cass. 27 maart 1933, Pas., 1933, I, 180. 

2
 CENTRALE DIENST VOOR DE BESTRIJDING VAN CORRUPTIE, Omkoping in België. Een eerste strategische analyse 

(1996-2000), 2002, 7. 
3
 CENTRALE DIENST VOOR DE BESTRIJDING VAN CORRUPTIE, Omkoping in België. Een eerste strategische analyse 

(1996-2000), 2002, 8. 



11 

 

ministerie vallen niet onder de toepassing van de art. 249 - 251 Sw, maar wel onder de 

artikelen 246 - 248 Sw. 

De omkoping van een ambtenaar, openbaar officier of een met een openbare dienst belaste 

persoon vereist dat de handeling waarvoor de beklaagde giften of geschenken ontvangen heeft 

tot de werkzaamheden van zijn ambt behoort.
4
 De voor de wet laakbare handeling moet dus 

binnen de bevoegdheidssfeer van de ambtenaar liggen, wil er sprake zijn van corruptie. Het 

misdrijf veronderstelt eveneens het bestaan van een ongeoorloofde overeenkomst tussen de 

omkoper en de omgekochte.
5
 Het strafbare karakter van deze feiten hangt niet af van de 

waarde van het geschenk, noch van de omvang van de belofte, noch van het aantal giften.   

De strafwet maakt evenmin onderscheid tussen ‘ernstige’ gevallen van corruptie en ‘kleine’, 

daar van de ambtenaar, openbaar officier en dergelijke wordt verwacht dat hij zich eerzaam 

gedraagt zowel in kleine zaken als in grote en daar elk feit van omkoping van een ambtenaar, 

openbaar officier, rechter of gezworene als bijzonder ernstig dient te worden beschouwd. 

Sinds de jaren 90 zijn er zowel op nationaal als internationaal vlak belangrijke inspanningen 

geleverd op het vlak van corruptie. Het fenomeen werd voor het eerst expliciet beleidsmatig 

aan de orde gesteld door de Parlementaire onderzoekscommissie aangaande mensenhandel 

(1992-1994). Voor 1999 waren het enkele nationale corruptieschandalen, zoals bv. Agusta-

Dassault en UNISOP die de Belgische wetgever dwongen om de strafbepalingen inzake 

corruptie te herzien.
6
 Zo kwam de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van 

corruptie
7
 tot stand. Corruptie werd niet langer gezien als louter een criminele handeling, 

maar als een geheel van onaanvaardbare handelingen. Binnen hetzelfde tijdskader werden de 

termen corrupt gedrag, corruptie en normvervaging geïntroduceerd wat een brede benadering 

van het fenomeen vooropzet.
8
 

De nieuwe anti-corruptiewet kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast op feiten 

van omkoping die gepleegd werden voor haar inwerkingtreding. Dit betekent concreet dat 

omkooppraktijken die gepleegd werden vóór de inwerkingtreding van de wet, zijnde 3 april 

                                                 
4
 Cass., 17 maart 1981,  Arr. Cass., 1980-81, 786. 

5
 CENTRALE DIENST VOOR DE BESTRIJDING VAN CORRUPTIE, Omkoping in België. Een eerste strategische analyse 

(1996-2000), 2002, 8-9. 
6
 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=77. 

7
 Wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie, BS 23 maart 1999. 

8
 B. DE RUYVER,  F. BULLENS, T. VANDERBEKEN en N. SIRON, Anti-corruptiestrategieën. De aanpak van 

corruptie en beïnvloeding bij de bestrijding van de hormonendelinquentie en de vleesfraude: een case-study, 

Gent, Universiteit Gent, 1999, 198-199. 
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1999, nog onder de oude wetgeving vallen, ook al werden de feiten op later tijdstip, zijnde ná 

de inwerkingtreding, ontdekt.
9
 

De nieuwe wetgeving wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke veranderingen: 

 de dadergroep werd verruimd: de wetgever spreekt nu van misdaden en wanbedrijven 

tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen; 

 de private omkoping werd strafbaar gesteld; 

 de minima en maxima van de sancties werden verhoogd; 

 de uitbreiding van de extraterritoriale bevoegdheid van de rechter; 

 de modernisering van de terminologie en basisconcepten inzake corruptie; 

 waar vroeger een overeenkomst moest zijn vooraleer het misdrijf voltrokken is, kan nu 

al sprake zijn van corruptie bij de belofte tot. De eenzijdige handeling van het 

aanbieden of het geven van een voordeel enerzijds of van het te vragen of van het te 

ontvangen voordeel anderzijds volstaat dus om vervolging in te stellen. De 

overeenkomst tussen beide partijen vormt een verzwarende omstandigheid van het 

misdrijf. Concreet houdt dit in dat zowel de passieve als de actieve omkoping elk op 

zich een eenzijdige handeling uitmaken en bijgevolg elk een aflopend misdrijf zijn op 

het moment de vraag of het voorstel geformuleerd wordt; 

 de notie van giften en geschenken is vervangen door die van “voordelen van welke 

aard  dan ook”; 

 er is geen speciale intentie vereist voor het plegen van een crimineel feit; 

 het maakt niet uit of de omkoping rechtstreeks of via tussenpersonen heeft 

plaatsgevonden, noch of het voordeel voor zichzelf of voor een derde bedoeld is. Het 

is ook irrelevant of dit in de publieke of de private sector gebeurde. Zowel de persoon 

die dergelijke voordelen aanbiedt als de persoon die ze aanvaardt, kunnen veroordeeld 

worden voor corruptie. 

Het begrip ambtenaar wordt ruim ingevuld. Ambtenaren op federaal niveau (contractueel en 

statutair, op gewestniveau, op gemeenschapsniveau, op provinciaal en gemeentelijk niveau) 

                                                 
9
 CENTRALE DIENST VOOR DE BESTRIJDING VAN CORRUPTIE, Omkoping in België. Een eerste strategische analyse 

(1996-2000), 2002, 16. 
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vallen eronder. Het betreft dus ministers, staatssecretarissen, leden van ministeriële 

kabinetten, magistraten, openbare officieren, kandidaten voor een ambt in de meest ruime zin 

van het woord, verkozen mandatarissen en zelfs privépersonen die een taak van openbare 

dienstverlening uitvoeren.
10

 België maakt daarbij ook geen onderscheid tussen nationale, 

internationale en buitenlandse ambtenaren. 
11

 

Wat bepalend is om te kunnen spreken van het misdrijf corruptie, is de band die bestaat tussen 

wat is beloofd of gegeven en de beoogde doelstelling, namelijk de persoon die een publieke 

functie uitoefent een bepaald gedrag te laten stellen. Het heeft dus geen belang of de 

handeling (of het nalaten van de handeling) al dan niet legitiem is in het kader van het ambt 

van de betrokkene. Het heeft ook geen belang of de handeling al dan niet is uitgevoerd
12

 

Het misdrijf bestaat, wat ook de aard of de waarde van het voordeel mag zijn. Het gaat zowel 

om materiële voordelen (waarvoor er geen minimumdrempel is voorzien) als immateriële 

voordelen (het bekomen van of de steun voor het bekomen van een bepaalde functie of een 

ander voordeel) of symbolische voordelen (eretitels, onderscheidingen, toegang tot een 

geprivilegieerd netwerk van relaties…).Het bestaan van het misdrijf corruptie is dus niet 

ondergeschikt aan een materiële verrijking. 

 

In de wet van 1999 worden dus zowel de actieve en passieve openbare omkoping (art. 246 

Sw., ev) als de actieve en passieve private omkoping (art. 504bis Sw., ev) strafbaar gesteld. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve corruptie
13

, op basis van de 

handelingen van degene die omkoopt of degene die omgekocht wordt. Als een burger of klant 

geld geeft in ruil voor een gunst, spreken we van actieve corruptie. Als iemand zich laat 

betalen om bepaalde handelingen te stellen, spreken we van passieve corruptie
14

 Bij passieve 

corruptie gaat het om een ambtenaar die, rechtstreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of 

voor een derde, een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook vraagt, duldt 

of aanneemt om een handeling te verrichten of na te laten. De terminologie ‘passief’ is dus 

                                                 
10

 http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/corruptie/ 
11

 Federale Overheidsdienst Justitie, “Corruptie? Niet in ons bedrijf… Preventie van corruptie in het 

bedrijfsleven”, 17 augustus 2011,  http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Corruptie_tcm265-138410.pdf, 4. 
12

 http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/corruptie/ 
13

 Art. 246, 1§ 1 en 2 Sw. 
14

 http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/corruptie/ 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Corruptie_tcm265-138410.pdf
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misleidend. Het heeft enkel betrekking op de positie die de openbare ambtenaar bekleedt en 

wil helemaal niet zeggen dat de ambtenaar zelf het initiatief niet kan nemen.  

Eveneens kan er een onderscheid gemaakt worden tussen openbare en private corruptie, al 

naargelang de omgekochte persoon een positie bij de overheid of bij een onderneming heeft. 

Voor de private corruptie is weliswaar een bijkomende voorwaarde vereist: de omkoping 

moet zonder medeweten en zonder machtiging van de raad van bestuur of de algemene 

vergadering, de lastgever of de werkgever gebeuren. 
15

 

Passieve openbare omkoping wordt door artikel 246 §1 van het strafwetboek gedefinieerd 

als: « Het feit dat een persoon die een openbaar ambt uitoefent (of die zich kandidaat heeft 

gesteld voor een dergelijk ambt, of die doet geloven een dergelijk ambt te zullen uitoefenen, 

of die, door gebruik te maken van valse hoedanigheden, doet geloven een dergelijk ambt uit te 

oefenen), rechtstreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor een derde, een aanbod, 

een belofte of een voordeel van welke aard dan ook vraagt of aanneemt om een van de in 

artikel 247 (van het strafwetboek) vermelde gedragingen aan te nemen (met name een 

handeling verrichten of nalaten te verrichten bij de uitoefening van zijn ambt, of hiertoe van 

zijn invloed gebruik te maken, enz.).» 

Actieve openbare omkoping wordt door artikel 246 §2 van het strafwetboek gedefinieerd als : 

« Het rechtstreeks of door tussenpersonen voorstellen (of het toekennen) aan een persoon die 

een openbaar ambt uitoefent (of die zich kandidaat heeft gesteld voor een dergelijk ambt, of 

die doet geloven een dergelijk ambt te zullen uitoefenen, of die, door gebruik te maken van 

valse hoedanigheden, doet geloven een dergelijk ambt uit te oefenen), van een aanbod, een 

belofte of een voordeel van welke aard dan ook voor zichzelf of voor een derde om een van de 

in artikel 247 (van het strafwetboek) bedoelde gedragingen aan te nemen (met name opdat 

een handeling verrichten of nalaten te verrichten bij de uitoefening van zijn ambt, of hiertoe 

van zijn invloed gebruik te maken, enz.).» 

Passieve private omkoping wordt door artikel 504bis §1 van het strafwetboek gedefinieerd 

als: « Het feit dat een persoon die bestuurder of zaakvoerder van een rechtspersoon, 

lasthebber of aangestelde van een rechtspersoon of van een natuurlijke persoon is, 

rechtstreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor een derde, een aanbod, een belofte 

of een voordeel van welke aard dan ook vraagt of aanneemt, om zonder medeweten en zonder 

                                                 
15

 Federale Overheidsdienst Justitie, “Corruptie? Niet in ons bedrijf… Preventie van corruptie in het 

bedrijfsleven”, 17 augustus 2011,  http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Corruptie_tcm265-138410.pdf, 4. 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Corruptie_tcm265-138410.pdf
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machtiging van, naar gelang van het geval, de raad van bestuur of de algemene vergadering, 

de lastgever of de werkgever, een handeling van zijn functie of een door zijn functie 

vergemakkelijkte handeling te verrichten of na te laten.» 

Actieve private omkoping wordt door artikel 504bis §2 van het strafwetboek gedefinieerd 

als: « Het rechtstreeks of door tussenpersonen voorstellen (of het toekennen) aan een persoon 

die bestuurder of zaakvoerder van een rechtspersoon, lasthebber of aangestelde van een 

rechtspersoon of van een natuurlijke persoon is, van een aanbod, een belofte of een voordeel 

van welke aard dan ook voor zichzelf of voor een derde om zonder medeweten en zonder 

machtiging van, naar gelang van het geval, de raad van bestuur of de algemene vergadering, 

de lastgever of de werkgever, een handeling van zijn functie of een door zijn functie 

vergemakkelijkte handeling te verrichten of na te laten. » 

Al de vormen van corruptie worden bestraft op basis van de artikelen 246 tot 252, 504bis en 

504ter van het Strafwetboek. Straffen kunnen gaan van zes maanden tot drie jaar 

gevangenisstraf en mits verzwarende omstandigheden zelfs tot tien jaar. Qua geldboete 

kunnen sommen gevorderd worden tot 100 000 euro.
16

 
17

 De fiscale wetgeving voorziet er 

bovendien in dat elk corruptie-element dat op basis van het Strafwetboek kan worden 

vervolgd, zowel voor een rechtspersoon als voor een natuurlijke persoon, niet aftrekbaar is 

van de belastbare basis.  

1.1.2. Brede zin 

In ruimer zin wordt ook verwezen naar de misdrijven knevelarij, belangenneming, 

verduistering en fraude. 

Knevelarij wordt door artikel 243 van het strafwetboek gedefinieerd als: Iedere persoon die 

een openbaar ambt uitoefent,[…] die bevel geven zal om rechten, taksen, belastingen, gelden, 

inkomsten of interesten, lonen of wedden te innen, of die vorderen zal of ontvangen zal, 

wetende dat zij niet verschuldigd zijn of het verschuldigde te boven gaan. 

Belangenneming wordt door artikel 245 van het strafwetboek gedefinieerd als: Iedere 

persoon die een openbaar ambt uitoefent, die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersonen 

of door schijnhandelingen, enig belang, welk het ook zij, neemt of aanvaardt in de 

                                                 
16

 Federale Overheidsdienst Justitie, “Corruptie? Niet in ons bedrijf… Preventie van corruptie in het 

bedrijfsleven”, 17 augustus 2011,  http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Corruptie_tcm265-138410.pdf, 5. 
17

 Te vermenigvuldigen met de wettelijke opdeciemen. De geldboete kan zowel cumulatief met de 

gevangenisstraf als apart opgelegd worden. 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Corruptie_tcm265-138410.pdf
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verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de 

handeling geheel of ten dele het beheer of het toezicht had, of die, belast met de 

ordonnancering van de betaling of de vereffening van een zaak, daarin enig belang neemt. 

[…] De voorafgaande bepaling is niet toepasselijk op hem die in de gegeven omstandigheden 

zijn private belangen door zijn betrekking niet kon bevorderen en openlijk heeft gehandeld. 

Verduistering door een ambtenaar wordt door de artikels 240 en 241 van het strafwetboek 

gedefinieerd als: Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die openbare of private 

gelden, geldswaardige papieren, stukken, effecten, akten, roerende zaken verduistert (met 

andere woorden, voor andere doeleinden gebruikt dan het aanvankelijk bepaalde doel), welke 

hij uit kracht of uit hoofde van zijn ambt onder zich heeft », of « Iedere persoon die een 

openbaar ambt uitoefent, die akten of titels waarvan hij in die hoedanigheid de bewaarder is, 

die hem zijn bezorgd of waartoe hij uit hoofde van zijn ambt toegang heeft gehad, 

kwaadwillig of bedrieglijk vernietigt of wegmaakt. 

Corruptie wordt vaak onterecht samengenomen met fraude, terwijl er wel een duidelijk 

onderscheid bestaat. Corruptie heeft altijd minstens twee partijen die samenspannen omdat zij 

beiden denken profijt te zullen hebben met hun handelen. De een betaalt, de ander ontvangt. 

Maar ook de betaler wint: hij krijgt een gunst die hij in eerste instantie niet mag verwachten. 

Beide ervaren dus een win-winsituatie. Daarnaast kan er nog een benadeelde organisatie of 

persoon bestaan. In concerto kunnen we bij corruptie spreken van een driepartijenrelatie.
18

 Bij 

fraude daarentegen wint de ene partij, terwijl de ander, mogelijks onwetend, verliest. Bij 

fraude zijn slechts twee partijen betrokken: de frauderende persoon en de persoon of instantie 

tegen wie gefraudeerd wordt. Corruptie is een beperkter begrip dan fraude. Het is een vorm 

van financiële of economische fraude, naast de vele ander vormen van fraude.
19

 

 

1.1.3. Relativiteit  

Om corruptie te kunnen plaatsen binnen onze samenleving en om de relativiteit van corruptie 

te kunnen inschatten, moet er dus een onderscheid gemaakt worden met aan de ene kant 

illegale praktijken die inderdaad beantwoorden aan de strafrechtelijke definitie, maar aan de 

                                                 
18

 B. DE RUYVER,  F. BULLENS, T. VANDERBEKEN en N. SIRON, Anti-corruptiestrategieën. De aanpak van 

corruptie en beïnvloeding bij de bestrijding van de hormonendelinquentie en de vleesfraude: een case-study, 

Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 1999, 169. 
19

 M. VAN HULTEN, Corruptie. Handel in macht en invloed, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2011, 37. 
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andere kant ook met sociaal aanvaarde praktijken die tot hetzelfde resultaat van 

schadelijkheid leiden maar niet strafrechtelijk vervolgbaar zijn. Een voorbeeld hiervan zijn 

networking, lobbying en het draaideurmechanisme.
20

 

“Netwerken is het tot stand brengen en onderhouden van positieve relaties met mensen die op 

een gegeven moment een rol kunnen spelen bij de implementatie van de zakelijke agenda”.
21

 

Het betreft dus het opbouwen van relaties die van pas kunnen komen om doelstellingen te 

realiseren, en deze contacten inzetten om zaken voor elkaar te krijgen. Lobbying is het 

gebruik maken van macht maar dan in het eigen belang. Door het verstekken van informatie 

probeert men invloed uit te oefenen op bepaalde besluitvormingsprocessen. Een lobby kan 

zijn gericht op het invoeren of wijzigen van regels; op het verkrijgen van subsidies, 

vergunningen, licenties, registraties of posities en met het oog op een betere positionering in 

het publieke krachtenveld.
22

 Een laatste vorm van machtsmisbruik in het eigenbelang is wat 

men noemt het ‘draaideurmechanisme’. Het betreft belangenconflicten die ontstaan doordat 

mensen een job verlaten en vervolgens terug binnenkomen in een andere professionele 

hoedanigheid.  

Hoewel bovenstaande praktijken legale manieren zijn om een overheid te bespelen en op die 

manier voordelen te verwerven, vaak in het nadeel van andere marktspelers, kunnen ze 

aanleiding geven tot dezelfde schadelijke effecten als corruptie: schadelijke producten komen 

op de markt, milieuvoorschriften worden afgezwakt, wapens worden getransporteerd naar 

conflictgebieden, enz. Gezien de beperkte transparantie van deze legale activiteiten, is er ook 

hier geen controle mogelijk.
23

 

 

1.2. Overige benaderingswijzen 

Corruptie kan zich voordoen op verschillende niveaus en onder verschillende vormen. De 

invulling van het concept corruptie is een dynamisch gegeven en kent binnen bepaalde 

tijdsperioden en culturen een andere invulling. Het is dan ook niet mogelijk dat de 

bovenstaande strafrechtelijke definitie het fenomeen volledig vat. Het limiteert het fenomeen 

corruptie te sterk om het in zijn volledigheid te kunnen begrijpen. Immers, niet alleen 

                                                 
20

 G. VANDE WALLE, “Vier vragen over corruptie en de grijze zone rondom”, Orde dag 2009, 10. 
21

 G. VANDE WALLE, “Vier vragen over corruptie en de grijze zone rondom”, Orde dag 2009, 10. 
22

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Lobbyen. 
23

 G. VANDE WALLE, “Vier vragen over corruptie en de grijze zone rondom”, Orde dag 2009, 10. 
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gedragingen die een strafrechtelijke aanpak vragen worden als corruptie ervaren. Het 

fenomeen is daarvoor te veelzijdig.  

Het is dan ook noodzakelijk om ons niet enkel te beperken tot de puur strafrechtelijke 

benadering maar ook de andere verschillende invalshoeken weer te geven. 

Vanuit sociologisch-criminologisch perspectief wordt corruptie doorgaans omschreven als 

een vorm van machtsbederf. 
24

 Onderzoekers die het fenomeen vanuit de sociologie 

benaderen, stellen dat corruptie voortspruit uit tegengestelde belangen die in de samenleving 

bestaan. In geval van corruptie wordt een verkeerd belang gediend, of wordt er minstens 

vanuit verkeerde motieven gekozen een bepaald belang te dienen, ten koste van andere, soms 

conflicterende belangen.  Met andere woorden, corruptie wordt sociologisch-criminologisch 

beschouwd als machtsafwending.
25

 

Op internationaal vlak is vooral de economische benadering sterk aanwezig. Vanuit de 

economische invalshoek wordt de kern van het fenomeen in het vrije marktmechanisme
26

 

gezocht (vraag, aanbod, prijsvorming en concurrentie) en meer bepaald in het doordringen 

van dit mechanisme op terreinen waar dit niet is toegestaan, namelijk bij de verdeling van 

(schaarse) zaken die op grond van het gelijkheidsbeginsel aan alle burgers toekomen en die 

daarom door de overheid worden verdeeld. 
27

 De corrupte persoon wordt daarbij beschouwd 

als een economisch wezen, dat streeft naar maximale voordelen. Het te verwachten voordeel 

van corrupte handelingen wordt dan afgewogen tegen de waarschijnlijke kost daarvan.
28

 

Onder de kosten kunnen onder meer worden begrepen: het risico op ontdekking, de kans op 

daadwerkelijke sanctionering, het verlies dat men dreigt te lijden in geval van ontdekking en 

de morele kost van het feit corrupt te zijn.
29

  

                                                 
24

 CENTRALE DIENST VOOR DE BESTRIJDING VAN CORRUPTIE, Omkoping in België. Een eerste strategische 

analyse (1996-2000), 2002, 4. 
25

 B. DE RUYVER,  F. BULLENS, T. VANDERBEKEN en N. SIRON, Anti-corruptiestrategieën. De aanpak van 

corruptie en beïnvloeding bij de bestrijding van de hormonendelinquentie en de vleesfraude: een case-study, 

Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 1999, nr. 688. 
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 Vraag en aanbod, prijsvorming, concurrentie. 
27

 CENTRALE DIENST VOOR DE BESTRIJDING VAN CORRUPTIE, Omkoping in België. Een eerste strategische 

analyse (1996-2000), 2002, 4. 
28

 T. VANDERBEKEN en T. CARION, Een geïntegreerd anti-corruptiebeleid voor België. Krachtlijnen en actoren, 
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Dat de oorzaak van corruptie eerder bij een falende overheid moet gezocht worden is een 

stelling die uitgaat van de politieke benadering
30

. De overheid zou er niet in slagen om haar 

instellingen en procedures transparanter te maken, interne controleprocessen uit te werken en 

een cultuur van integriteit een centrale plaats te geven binnen het overheidsfunctioneren. 

Definities van corruptie worden vanuit deze benadering vaak opgebouwd aan de hand van 

volgende centrale bestanddelen:  

 het misbruik van een politieke of publieke positie, 

 het misbruik van gemeenschapsgoederen  

 met het oog op privaat gewin.  

Publieke-opiniedefinities
31

 van corruptie zijn dan weer gebaseerd op wat de publieke opinie 

definieert als corrupt. Corruptie is als fenomeen moeilijk af te bakenen. Ze omvat immers een 

geheel van problematische gedragingen die – hoewel er sterk over gediscussieerd kan worden 

op ethisch vlak – niet altijd als onwettig worden beschouwd door de publieke opinie of door 

de daders zelf. Het begrip corruptie (in de ruime zin van het woord) houdt immers verband 

met de begrippen ethiek en moraal, en het beeld dat we van deze begrippen hebben, varieert 

soms sterk van de ene persoon tot de andere, afhankelijk van onze ontwikkeling en 

mentaliteit.
32

 Wat door de meerderheid van de bevolking als corrupt wordt bestempeld, bevat 

de determinanten voor de definitie ervan. De percepties kunnen sterk verschillen binnen en 

tussen verschillende groepen. Onderzoek naar politieke corruptie toonde aan dat wat de 

burger als politiek corrupt bestempelt, niet altijd aansluit bij de perceptie van de politici en 

omgekeerd. Omwille van deze redenen werden de publieke-opiniedefinities in het verleden 

vaak bekritiseerd. Het is te moeilijk om een concept of definitie af te leiden uit opinies de te 

sterk kunnen verschillen.
33

  

 

Als laatste is er de antropologische benadering
34

. Vanuit de antropologische wetenschappen 

worden de conventionele definities van corruptie als te eng bevonden. Deze definities 

focussen zich teveel op norm overtredend gedrag en illegale handelingen. Corruptie is veel 

complexer dan louter het misbruiken van publieke en private belangen.  

                                                 
30

 A. DORMAELS, “Definitiedebat corruptie”, Orde dag 2009, afl. 47,19 
31

 A. DORMAELS, “Definitiedebat corruptie”, Orde dag 2009, afl. 47,19 
32
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2. De betrokken partijen 

Zoals reeds vermeld gaat men bij corruptie uit van het bestaan van een driepartijenrelatie. De 

drie partijen zijn de omkoper, de omgekochte en de benadeelde. 

 

2.1. De omgekocht 

De daders zijn vaak heel anders dan het klassieke stereotype van de misdadiger. Zo gaat het 

meestal om personen die maatschappelijk goed geïntegreerd zijn en bij de publieke opinie een 

goede reputatie genieten (hoge ambtenaar, directeur van een gerenommeerd bedrijf, 

invloedrijk politiek figuur, enz.), of zelfs wettelijke immuniteit hebben in hun eigen land.
35

 

Onderstaande tabel geeft de functie weer die uitgeoefend wordt door de persoon die wordt 

omgekocht. 

 

Tabel 1: de functie uitgeoefend door de omgekochte
36

 

Functies Aantal betrokken 

personen 

% 

Federale ambtenaren 98 27.5 

Europese ambtenaren 6 1.7 

Gemeenschaps- & 

gewestambtenaren 

23 6.5 

Gemeente - & 

provincieambtenaren 

29 8.1 

Politie 152 42.7 

Magistratuur & experten 8 2.2 

Politiek 23 6.5 

Privé sector 7 2.0 

                                                 
35

 http://www.polfed-fedpol.be/org/djf_ocrc/djf_ocrc04_nl.php. 
36

 CENTRALE DIENST VOOR DE BESTRIJDING VAN CORRUPTIE, Omkoping in België. Een eerste strategische 

analyse (1996-2000), 2002, 45. 
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Vrije beroepen 0 0.0 

Onbekend 10 2.8 

 356 100.0 % 

 

In de tabel kunnen we een oververtegenwoordiging van federale ambtenaren en 

politieambtenaren aflezen. Dit kan verklaard worden door het aantal ambtenaren die in de 

ministeries aangesteld zijn: het ministerie van Financiën vertegenwoordigd bijna 25% van het 

totaal aantal ambtenaren. In dit ministerie zijn er ongeveer 18.000 mensen tewerkgesteld, 

terwijl bij de politie zijn de effectieven bepaald op bijna 40.000 mannen en vrouwen.
37

 

Tabel 2: samenstelling federale ambtenaren
38

 

Federaal ministerie Aantal betrokken 

personen 

% 

Ambtenarenzaken 0 0.0 

Arbeid en Tewerkstelling 2 2.0 

Binnenlandse Zaken 6 6.1 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel & 

Internationale Samenwerking 

10 10.2 

Diensten van de Eerste Minister 1 1.0 

Economische Zaken 3 3.1 

Financiën 32 32.7 

Justitie 17 17.3 

Landsverdediging 5 5.1 
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Middenstand & Landbouw 2 2.0 

Mobiliteit & Vervoer 16 16.3 

Regie der Gebouwen 0 0.0 

Sociale Zaken, Gezondheid en Leefmilieu 3 3.1 

Verkeer & Infrastructuur 1 1.0 

 98 100.0 % 

 

Uit tabel 2 kan afgeleid worden dat de federale ambtenaren van de dienst Financiën het meest 

worden omgekocht, of toch een poging wordt toe gedaan. 

Hier kan de vraag gesteld worden of het voeren van een transparant(er) beleid met betrekking 

tot de dysfuncties in de organisatiestructuur en/of –cultuur van een ministerie of dienst, leidt 

tot een grotere zichtbaarheid in de statistieken. Dit kan eventueel een verklaring zijn waarom 

de ambtenaren van financiën ten opzichte van de andere ambtenaren zo sterk 

vertegenwoordigd zijn in deze studie. Het Ministerie van Financiën beschikt namelijk over 

een Interne Auditcel, die afhangt de Administrateur-generaal van de belastingen. Haar 

actieterrein beslaat alle fiscale administraties (hoofdbesturen en buitendiensten). De 

onderzoeksbevoegdheid slaat op alle activiteiten van het ministerie. Haar doelstellingen 

bestaan niet alleen uit het voorkomen en ontdekken van interne fraudes, het terugdringen van 

misbruiken en tekortkomingen, maar ook uit het teruggeven van de achting en het respect dat 

de fiscale ambtenaar die hen toekomt. 

Zowel de ambtenaren van Douane en Accijnzen als het wezen van het gerechtelijk apparaat 

(politie en justitie) zijn kwetsbaarder voor omkoping en andere ondeontologische 

gedragingen.
 39

 De verklaring dient men hiervoor te zoeken in het feit dat zij in nauw en 

frequent contact staan met de belastingplichtigen. 
40
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Tabel 3: politie
41

 

 

 

 

 

 

 

Uit tabel 3 kan er worden afgeleid dat er gegevens over 152 politiefunctionarissen werden 

opgetekend. Het gaat in hoofdzaak om pogingen tot omkoping van agenten van de toenmalige 

gemeentepolitie en de lokale brigades. De politieambtenaren worden vooral benaderd door 

een burger teneinde niet geverbaliseerd te worden voor een verkeersinbreuk.  

Er zijn twee zaken die men in ogenschouw dient te nemen als het gaat om de persoon die 

omgekocht wordt. Zowel diens beslissingsbevoegdheid als stabiliteit in functie zijn cruciale 

elementen in het omkopingsproces. De mate van autonomie in het nemen van beslissingen in 

de uitoefening van een publieke functie is een belangrijk component in de 

omkopingsproblematiek.
 42

 Een vrij grote beslissingsautonomie in handen van individuen en 

zelfs organisaties kan aanleiding geven tot corrupte praktijken en zeker wanneer er weinig of 

geen controlemechanisme ingebouwd zijn. Er dient opgemerkt te worden dat het hier niet 

uitsluitend om de ambtenaar met de beslissingsbevoegdheid is die zich inlaat met omkoping. 

Ook de ambtenaar die belast is met de uitvoering van de beslissing kan betrokken zijn of kan 

benaderd worden. Experten zijn van mening dat ambtenaren die gedurende lange tijd hun 

functie uitoefenen meer gevoelig zijn voor corruptie of andere onethische gedragingen.
43

 

Stabiliteit in een functie laat de persoon toe zich te specialiseren, maar het kan ook een 

pervers effect hebben en zo de persoon kwetsbaar maken. Welbepaalde functies worden 

blootgesteld aan risico’s van omkoping, zodat het gevaarlijk is de persoon gedurende lange 

tijd in deze functie te laten. Voor deze functies is rotatie een noodzakelijke maatregel. 
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Politie Frequentie % 

Eerstelijnspolitie 146 96.1 

Gespecialiseerde 

politie 

6 3.9 

 152 100.0% 
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2.2. De omkoper 

Men focust in studies meer op de omgekochte dan op de omkoper. Het gevolg is dat er minder 

informatie voorhanden is over de omkoper. De verklaring hiervoor zou gezocht kunnen 

worden in enerzijds de manier waarop de gerechtelijke onderzoeken gevoerd worden en 

anderzijds in de filosofie dat passieve omkoping als erger wordt beschouwd, omdat men van 

de ambtenaar verwacht integer te zijn.
44

 

2.3. De slachtoffers 

Wie corruptie als een geïsoleerd fenomeen bekijkt, zou kunnen stellen dat het een slachtoffer 

loos delict is: beide partijen varen er wel bij als ze zich beiden aan de afspraken houden. 

Corruptie veroorzaakt echter vooral indirecte slachtoffers: burgers, de concurrentie, een 

overheidsdienst… Het indirecte karakter heeft tot gevolg dat er geen herstel komt voor deze 

slachtoffers zolang een justitiële reactie uitblijft. 
45

 

Bij publieke corruptie is de overheid het eerste slachtoffer. Deze moet vaak extra inkomsten 

zien te verkrijgen. Daarnaast verliest de ganse dienst aan vertrouwen van de burger. Zeker bij 

diensten die voor een goede werking moeten rekenen op het vertrouwen van de burger, zoals 

de politie, is dat problematisch. Tevens wordt het principe van doorzichtigheid en het 

gelijkheidsbeginsel aangetast.
46

 Ten slotte kan het een boemerangeffect creëren wanneer 

burgers zo gefrustreerd raken over de werking van hun overheidsdiensten dat ze zelf overgaan 

tot een niet-integere houding tegenover de overheid.
47

 

Een tweede categorie van slachtoffers zijn de private ondernemingen die verder op te delen 

zijn in de actieve omkoper als ‘slachtoffer’ van corruptie en de private onderneming als 

‘indirect slachtoffer’. De tweede vorm van slachtofferschap van private ondernemingen, m.n. 

het indirect slachtofferschap, is makkelijker aanvaardbaar. Een onderneming die een 

overheidsopdracht mist door corruptie bij de openbare aanbesteding, kan een contract van 

miljoenen euro’s aan de neus zien voorbijgaan. Het zijn vooral deze twee categorieën van 
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slachtoffers, de overheid en de markt, die de aanleiding zijn voor allerlei stimulerende en 

controlerende anticorruptie-initiatieven.
48

 

De grootste slachtoffers zijn de burgers. Burgers kunnen onder druk worden gezet om 

steekpenningen te betalen, vaak voor het verkrijgen van basisvoorzieningen, zoals onderwijs, 

medische verzorging of werk. Daarnaast kunnen mensen ook onrechtstreeks slachtoffer 

worden van corruptie. Door een corruptieschandaal kunnen de belastingen stijgen. Het zijn 

vooral die burgers die in de meest kwetsbare positie zitten omdat ze het verband niet zien 

tussen het slachtofferschap en het misdrijf dat gepleegd werd.  

 

3. Het proces, vormen en mechanismen 

3.1. Het proces 

Het corruptieproces omvat meerdere fasen. Corruptie in de strafrechtelijke zin, corrupt gedrag 

en normvervaging dienen te worden beschouwd als drie gradaties van hetzelfde fenomeen, 

namelijk een reeks van ondeontologische, normafwijkende gedragingen.
49

 

Het corruptieproces neemt aanvang met uitingen van normvervaging. Dit is een daling van 

het normbesef waarbij houdingen optreden die deontologisch onaanvaardbaar zijn. Deze 

gedragingen situeren zich dus in de sfeer van het tuchtrecht. Het betreft opzettelijke 

gedragingen die wetens en willens worden gesteld.
50

 Normvervaging opent de deur naar 

corrupt gedrag. Het betreft een ernstige vorm van normafwijkend gedrag maar waarbij niet 

alle constitutieve elementen van het misdrijf corruptie aanwezig zijn of kunnen worden 

bewezen.
51

 Welke handelingen onder corrupt gedrag worden gebracht hangt af van diegene 

die de handelingen dient te beoordelen. Eveneens zal de context mee in ogenschouw worden 

genomen.
52

 De grens met de normvervaging en corruptie is echter heel moeilijk te maken. De 

laatste fase van het corruptieproces is dan de eigenlijke corruptie in de strafrechtelijke zin, 

waarbij alle elementen van het misdrijf corruptie voorhanden zijn en ook kunnen worden 
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bewezen.
53

 Corruptie is dus de strafrechtelijke variant van deze gedragingen. Corruptie is 

gewoon de laatste fase van inbreuken tegen integriteit.
54

 Het verschil met corrupt gedrag en 

normvervaging bestaat erin dat deze niet strafrechtelijk relevant zijn.
55

 

3.2. De vormen 

Het fenomeen corruptie kan verschillende vormen aannemen. Het verschil kan zich situeren 

op het vlak van betrokkenheid van de buitenwereld, het oogmerk en het systematisch of 

georganiseerd karakter. 

 

Een eerste vorm is deze waarbij er een onderscheid wordt gemaakt naargelang de 

betrokkenheid van de buitenwereld. Men maakt daarbij een onderscheid tussen externe en 

interne corruptie. Bij externe corruptie is er iemand van buiten de organisatie betrokken bij 

het misdrijf, bv. het verkopen van informatie. Bij interne corruptie situeren zowel de omkoper 

als de omgekochte zich in dezelfde organisatie, of benadeelt de aangestelde de organisatie 

voor zijn eigen voordeel, bv: het indelen van dienstroosters tegen vergoedingen. 

 

Wanneer men de vorm gaat indelen naar oogmerk, kunnen we een indeling maken op basis 

van het persoonlijk gewin. Is deze al dan niet aanwezig? In deze context wordt er vooral een 

onderscheid gemaakt die van toepassing is op politieambtenaren. Bij ‘professional relations 

corruption’ is er sprake van het onderling afstemmen van waarden en normen. Door het 

veelvuldig contact dat men heeft met de wederpartij, bv. een politieagent die veelvuldig 

professioneel contact heeft met criminelen, kan er wederzijds begrip of zelfs vriendschap 

ontstaan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat men wederzijdse diensten levert en men in 

corrupte handelingen vervalt.
56

 Bij ‘results oriented corruption’ worden allerlei illegale 

prakrijken opgezet met als doel succes te boek op het vlak van criminaliteitsbestrijding. Men 
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meent in dit geval het algemeen belang te moeten dienen. De gebruikte praktijken variëren 

van het onder druk zetten van verdachten tot het vervalsen van bewijsmateriaal.
57

 

 

Op basis van het georganiseerd karakter komt men tot een indeling in drie typen. Het eerste 

type is het individuele type. Zoals de naam het zegt betreft het hier louter individuele 

gevallen, de zogenaamde ‘rotte appels’. Het tweede type is het informele groepstype. In dit 

type worden bepaalde vormen van corrupt gedrag min of meer geaccepteerd binnen een 

groep. Het wordt als een normaal onderdeel van het werk beschouwd. Deze vorm houdt 

zichzelf in stand gezien niet deelnemen gelijk staat met buiten de groep vallen.
58

 Het laatste 

type en tevens meest zware type is het georganiseerd groepstype. Hier is corruptie werkelijk 

gereguleerd en het misdrijf vindt vooral plaats op initiatief van de groep. 

 

3.3. De mechanismen 

Wat betreft de mechanismen wordt een onderscheid gemaakt tussen eenvoudige en complexe 

mechanismen.  

Onder de eenvoudige mechanismen, ook wel ‘street level corruption’ genoemd, wordt 

omkoping verstaan waarbij geen complexe verhullingsmechanismen nodig zijn. In deze 

gevallen volstaat vaak een eenvoudige ruiloperatie. Bij dergelijke ruiloperatie kiest men voor 

een direct voordeel, of dat wordt ten minste gepoogd.  Bij deze vorm van overdracht wordt er 

dus gewoonlijk niets op papier geregeld, waardoor het moeilijk wordt de omkoping te 

bewijzen.
59

 Denk maar aan verkeersovertreders die worden tegenhouden bij een 

politiecontrole. Het is heel makkelijk om geld toe te stoppen en ‘de boete toch maar 

achterwege te laten’. Het wordt heel moeilijk om bewijs te vinden dat dergelijke omkoping 

heeft plaatsgevonden. 

Wat betreft de complexe mechanismen, ook wel ‘top level corruption’ genaamd, wordt er 

gebruik gemaakt van allerhande transacties en ingewikkelde operaties om de omkoping tot 

stand te brengen. De financiële en boekhoudkundige operaties zijn daarbij de meest efficiënte, 

maar ook meest complexe mechanismen om corruptie verborgen te houden. Zij zijn dan ook  
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heel moeilijk te detecteren. Bovendien stopt dergelijke corruptie vaak niet aan de 

landsgrenzen: financiële transacties hebben doorgaans een transnationaal karakter.
 60

  

Gezien men gebruik maakt van meerdere transacties en/of operaties gaat vaak het plegen van 

corruptie gepaard met andere inbreuken op de wet. 

Tabel 4: meest vastgestelde inbreuken als mechanismen
61

 

Vastgestelde inbreuken Frequentie % 

Valsheden en het gebruik 

ervan 

61 48.0 

Oplichting 15 11.8 

Misbruik van vertrouwen 8 6.3 

Belangenneming 6 4.7 

Verduistering 6 4.7 

Fiscale fraude 6 4.7 

Inbreuken op de 

handelswetgeving 

6 4.7 

Schending van 

beroepsgeheim 

6 4.7 

Zwart werk 5 3.9 

Knevelarij 4 3.1 

Aanmatiging van een naam 2 1.6 

Afpersing 2 1.6 

 127 100.0 % 
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De inbreuken die in tabel 4 werden weergegeven zijn het meest representatief. Het zijn dan 

ook deze inbreuken, en vooral de valsheid in geschrifte, die aanleiding geven tot de 

ontdekking van corruptie, omdat hier vaak een papieren spoor wordt achtergelaten. 
62

 

 

4. De oorzaken 

Wat betreft de oorzaken van corruptie kunnen we een onderverdeling maken in drie niveaus: 

het macro-, meso- en macroniveau. Men dient op te merken dat dergelijke niveaus uiteraard 

met elkaar interageren, maar om het helder te houden worden ze toch afzonderlijk behandeld. 

 

4.1. Oorzaken op macroniveau 

Onder oorzaken op macroniveau moet verstaan worden ‘oorzaak in elementen die eigen zijn 

aan de gemeenschap waarin zij zich voordoen’.
63

 Openbare functionarissen ondergaan 

onvermijdelijk invloeden van de globale maatschappelijke context waarin zij leven en 

werken. Economische factoren, zoals de economische globalisatie en de groeiende 

overheidsinterventie in de economische organisatie spelen op dit niveau een rol.
64

 Onder 

economische globalisatie moet verstaan worden: de grotere mobiliteit van geld, personen en 

goederen en de onbeperkte communicatiemogelijkheden. De mate van economische 

ontwikkeling zou in verband staan met de omvang en aard van corruptie. In relatief 

welvarende landen is de mate van corruptie hoger omdat in dergelijke landen er gewoonweg 

meer gelegenheid toe is in vergelijking met minder welvarende landen.
65

 

 

Ook ontwikkelingen van administratiefrechtelijke aard vormen een voedingsbodem voor 

corruptie op macroniveau. Het uitgangspunt is dat corruptie toeneemt naargelang daar meer 

gelegenheid toe is en naarmate grotere belangen spelen. Door decentralisatie komt de 

overheid dichter bij de gemeenschap wat leidt tot meer direct contact. De gelegenheid en de 
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verleiding tot corruptie wordt op die manier groter.
66

 Discretionaire bevoegdheid geeft op zijn 

beurt meer macht en vrijheid waardoor de kans op het ontdekken van normafwijkend gedrag 

kleiner wordt.
67

 Samengevat houdt dit in dat het risico stijgt naarmate er enerzijds meer 

contacten zijn tussen administratie en burger en anderzijds de administratie meer macht 

heeft.
68

 

Als belangrijkste macro-oorzaak dient zeker het gebrek aan coherentie en transparantie van 

regelgeving te worden gemeld. Door een overdaad van dikwijls complexe en op verschillende 

niveaus uitgevaardigde regels, weet geen enkele burger nog precies waaraan zich te houden. 

Dit werkt normvervaging en andere vormen van corruptie ten zeerste in de hand.
69

 

4.2. Oorzaken op mesoniveau 

De oorzaken op het mesoniveau zijn deze die uitgaan van de directe professionele omgeving 

van de betrokkene. Zowel de interne regelgeving van de organisatie als de structuur en 

cultuur ervan kunnen een belangrijke voedingsbodem vormen voor corruptie.
70

 Op het 

regelende niveau is het duidelijk dat een gebrek aan duidelijkheid en transparantie van de 

regels van een organisatie, de werking ervan ten zeerste beïnvloeden. Een gebrek aan 

aanmoediging van het personeel, een slechte werksfeer, een al te lichtvaardig vertrouwen in 

ondergeschikten en zelf niet al te nauw nemen met de deontologie (voorbeeldfunctie) kunnen 

een voedingsbodem vormen voor corruptie.
71

 

Bepaalde organisatietypes zijn meer vatbaar voor corruptie dan anderen. In klassieke semi-

militaire bureaucratische politiekorpsen, waar men strikt volgens het boekje werkt, sluit men 

de ogen voor mogelijke corruptie. Het onderwerp wordt er gegenereerd en is niet 

bespreekbaar zodat op zijn beurt niemand met vermoedens voor de dag durft te komen.
72
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Organisaties waarbij regels voorop staan maar de nood aan het behalen van resultaten nog 

groter is werken ook corruptie in de hand. Men zal namelijk meer geneigd zijn om goede 

resultaten te boeken en daarvoor beloond te worden dan de exacte regels te volgen.
73

 

4.3. Oorzaken op microniveau 

Op microniveau situeren zich de oorzaken die te vinden zijn in de individuele situatie van de 

ambtenaar of de private persoon. Sommige personen zijn nu eenmaal gevoeliger voor 

corruptie dan anderen.
74

 

 

5. Maatregelen om corruptie aan te pakken 

Gezien de oorzaken van corruptie zich op meerdere niveaus situeren, moeten ook de 

maatregelen zich op meerdere niveaus richten.
75

 Een multidisciplinair en geïntegreerd 

karakter
76

 van de strategie is noodzakelijk, waarbij men zowel oog heeft voor het repressieve 

als preventieve vlak.
77

 In de meeste gevallen gaat het niet om een individueel maar een 

organisatorisch probleem. Als men corruptie wenst aan te pakken dan dient het project zich 

dus bij voorkeur te richten op de gehele organisatie in plaats van zich enkel te focussen op het 

individu.
78

 

Meer regels invoeren, de controles verdubbelen, richtlijnen/instructies opstellen en/of 

verduidelijken zijn enkele mogelijke maatregelen, maar voor een complex probleem als deze 

zijn deze onvoldoende. Als die maatregelen op zichzelf worden genomen in een wantrouwige 

omgeving, zonder er een enige vorm van betekenis aan te geven, kunnen ze contraproductief 

zijn en kunnen averechtse effecten opduiken (vb. depressie, passiviteit, verstikking van de 

creativiteit of een cultuur van stilzwijgen over gepleegde daden, waarbij solidariteit op al de 

rest primeert).
79
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5.1. Preventieve maatregelen 

Gezien corruptie vaak wordt voorafgegaan door handelingen waaruit een gebrek aan 

integriteit en deontologie en vormen van normvervaging blijkt, is niet enkel een reactieve 

maar ook een preventieve aanpak nodig. 

 

5.1.1. Maatregelen op macroniveau 

Het is noodzakelijk om concrete wetgeving uit te werken gezien corruptie een multi-

dimensioneel fenomeen is. Eveneens is het nodig diensten
80

  op te richten in verband met 

corruptie en fenomeenanalyse mogelijk te maken door informatie over corruptie te 

verzamelen en te centraliseren.
81

 Op dergelijke manier toont men bereidheid om het probleem 

daadwerkelijk aan te pakken. Het is belangrijk dat vooral de overheid zijn preventieve rol 

uitspeelt op het vlak van publieke corruptie. Een doeltreffend en zorgzame overheid die 

aandacht wil besteden aan het uitbouwen van een overheidsapparaat dat vertrouwen en gezag 

uitstraalt is onontbeerlijk. Het belang van het plan van de regering om de openbare besturen 

en de wijze waarop zij functioneren te evalueren (externe auditing) en eventueel bij te sturen, 

mag niet worden onderschat als deel van de anti-corruptiestrategie.
82

 

 

5.1.2. Maatregelen op meso- en microniveau 

Volgende pijlers zijn hier van belang: selectie en opleiding, het optimaliseren van de 

organisatiecultuur en de uitwerking van gedragscodes.
83

 

Er kan werk worden gemaakt van preventie van corruptie door bij de rekrutering en selectie 

personeelsleden bijzondere selectiecriteria te hanteren. Naast aandacht voor ervaring moeten 

deze criteria minstens evenveel aandacht schenken aan de integriteit van de kandidaat. Zeker 

wanneer de betrokkene een vertrouwensfunctie of corruptiegevoelige opdracht moet 

vervullen. Een antecedentenonderzoek is eveneens onontbeerlijk. Als dergelijk onderzoek een 
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voorgeschiedenis van oneerlijk gedrag of ongepaste relaties oplevert, mag de betrokkene niet 

aangeworven worden.
84

 

Eveneens is het noodzakelijk de organisatiestructuur te optimaliseren. Voor een 

doeltreffende controle is het nuttig een risicoanalyse uit te voeren van de functies, processen 

en handelingen die onderhevig zijn aan risico’s.
85

 Op die manier kan men maatregelen nemen 

om deze voldoende te beveiligen.
86

 Een preventieve audit kan daarbij bijzonder zinvol zijn. 

Dergelijke audit kan op structurele wijze onderzoeken waar de kwetsbare functies zich 

bevinden en de organisatie aanbevelingen doen om deze functies afdoende te beschermen.
87

  

Eens men de risico’s begrijpt kan men structurele maatregelen nemen zoals een 

contactpunt/een ethisch adviseur, de rotatie/scheiding van functies, het gebruik van nieuwe 

technologie of organisatorisch maatregelen zoals regelementen/procedures inzake 

geschenken, onverenigbaarheden, beheer van de sociale kas, beheer van de inbeslagneming, 

gebruik van professionele middelen, onthaal van een nieuwe medewerker en melding van 

onregelmatigheden.
88

 

Men kan om de factor verleiding zoveel mogelijk uit te schakelen, in bepaalde gevallen een 

rotatiesysteem (plaats- of jobrotatie) invoeren. Men laat de functie dan uitoefenen door 

verschillende medewerkers. Door dit systeem kan men voorkomen dat duurzame contacten 

worden gelegd met malafide personen of dat ongeoorloofde vormen van beïnvloeding zich 

zouden kunnen voordoen.
89

 Men dient er echter over te waken dat men hierin niet te ver gaat. 

Men moet nog altijd zorgen dat de betrokken personen voldoende gemotiveerd zijn om hun 

taak naar behoren uit te oefenen.
90

 

Eveneens mag men de kracht van sociale controle niet verwaarlozen. Dit kan gebeuren door 

begeleiding en evaluatie waarbij personen regelmatig met elkaar in contact worden gebracht 

om de uitoefening van hun functie onderling te bespreken en te vergelijken. Evaluatie maakt 
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het mogelijk de naleving van waarden in de verf te zetten of bepaalde tekortkomingen aan te 

kaarten, waarbij dan gezamenlijk gezocht wordt naar mogelijke oplossingen. 
91

 Op die manier 

kan men voorkomen dat personen geïsoleerd blijven werken en daardoor normvervaging kan 

optreden.
92

 Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij een duidelijk beleid voeren inzake 

het te verwachten gedrag. Het is daarbij cruciaal dat zij hierbij een voorbeeldfunctie 

uitoefenen.
93

 

Er is nood aan gedragscodes die in klare en eenvoudige taal uitdrukken aan welke eisen 

integer gedrag moet voldoen en wat de wettelijke voorschriften op dit vlak betekenen.
94

 

Gedragscodes kunnen de kloof tussen de wet en haar specifieke toepassing in de praktijk 

overbruggen en verschaffen de nodige duidelijkheid.
95

 

5.2. Repressieve maatregel 

5.2.1. Maatregelen op macroniveau 

Een belangrijke rol van de strafwet is ervoor te zorgen dat corruptie wordt opgespoord, 

vervolgd en bestraft. Het strafrecht dient dan wel als ultimum remedium, doch vormt een 

belangrijk instrument bij de normbepaling en handhaving. Bovendien werkt strafrecht 

eveneens preventief.
96

 

 

5.2.2. Maatregelen op mesoniveau 

Volgende pijlers zijn hier van belang: de formele controle binnen de organisatie, het opstellen 

van jaarverslagen, de oprichting van interne meldpunten en een behoorlijke tuchthandhaving. 

 

Wat de formele controle betreft binnen een organisatie is het noodzakelijk dat men aandacht 

besteedt aan zowel de horizontale als de verticale controle. De horizontale interne controle 

kan plaatsvinden via taakverdeling tussen collega’s. De verticale interne controle moet 

voornamelijk plaatsvinden door toezichthoudende diensten en functies. Hier spelen de 
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diensten intern en extern toezicht dus een belangrijke rol. 
97

 Het belang van het opstellen van 

jaarverslagen is dat er gehoor wordt gegeven aan de gemaakte resultaten en bevindingen.
98

 

Ook interne meldpunten kunnen bijzondere diensten bewijzen omdat op die manier de 

mogelijkheid wordt gegeven intern op de wantoestanden te reageren zonder noodzakelijk aan 

de oversten te rapporteren. Er kan daarbij tevens overwogen worden om de personen die zelf 

bij de praktijken betrokken zijn, maar bereid zijn informatie over corruptiepraktijken aan te 

brengen, een zeker vorm van bescherming te bieden.
99

Aangezien corruptie een misdrijf is dat 

gepleegd wordt in de private sfeer (op het kantoor van de ambtenaar, telefonisch, 

elektronisch,..) zijn het vaak alleen maar collega’s die er lucht van krijgen. Daarom is het 

belangrijk om een mogelijkheid te voorzien voor ambtenaren om corruptie te kunnen melden. 

Klokkenluiden vraagt wel een aantal garanties: het moet voor de klokkenluider een duidelijk, 

veilig en aanvaard alternatief bieden voor het verdere stilzwijgen.  

Het belang van een administratieve en tuchtrechtelijke reactie op corruptie mag zeker niet 

onderschat worden. In sommige gevallen biedt het meer mogelijkheden dan een puur 

strafrechtelijke aanpak aangezien niet noodzakelijk strafrechtelijke incriminaties bewezen 

moeten worden.
100

 

 

6. Een bijzonder fenomeen 

Hetgeen corruptie als misdrijf zo bijzonder en complex maakt is tweeledig. Enerzijds is het 

heel moeilijk op te sporen. Anderzijds, zelfs als men er in geslaagd is corruptie op te sporen, 

zit men met het probleem dat het bewijs van het misdrijf heel moeilijk te leveren is. 

 

De moeilijkheidsgraad zit hem in het feit dat men meestal geen directe fysieke slachtoffers 

maakt. Zijn er geen slachtoffers of hebben deze geen kennis van het feit dat ze slachtoffer 

zijn, kan er ook geen aangifte gebeuren. De hoofdfiguren zelf hebben natuurlijk geen enkele 

reden om het misdrijf zelf te melden. Ze hebben er voordeel bij en ze zullen dan ook hun best 

doen om hun handelingen geheim te houden. Dergelijke feiten zullen op die manier vaak 
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verschillende maanden of zelfs verschillende jaren voortduren vooraleer ze aan het licht 

worden gebracht. 
101

 

Als de overheid de feiten kent, dan vormt de bewijslast een bijkomende moeilijkheid. Als 

men bewijs wenst te verzamelen, moet die meestal gezocht worden door een aanzienlijke 

stapel documenten. Het feit dat sommige documenten technisch erg ingewikkeld zijn maakt 

het er niet gemakkelijker op. Regelmatig worden er verscheidene, min of meer complexe 

mechanismen gebruikt zoals het gebruik van verschillende financiële constructies of diverse 

boekhoudkundige technieken om de herkomst van het geld te verbergen
102

 Dit heeft tot 

gevolg dat er veel moet geïnvesteerd worden in tijd en personeel, wat niet altijd mogelijk is.  

 

7. Realiteit
103

 

De veroordelingstatistieken tonen aan dat slechts weinig corruptiedossiers leiden tot een 

definitieve veroordeling. Daar zijn verschillende redenen voor: slachtoffers gaan slechts 

zelden corruptie melden bij politie of parket; private ondernemingen proberen corruptie 

binnen de sector af te handelen om de naam van de sector te beschermen; en burgers die 

onrechtstreeks schade oplopen, hebben daar meestal geen besef van. Worden ook als 

obstakels ervaren: de moeilijke bewijslast, het privaat karakter en de belangrijke 

maatschappelijke positie van veel omkopers.  

In theorie wordt de repressieve aanpak, de tuchtsanctie of de strafrechtelijke vervolging 

beschouwd als de stok achter de deur. Maar in de praktijk lijkt die stok, het repressieve luik, 

niet te functioneren en de reden daarvoor is het gebrek aan een stimulans om corruptie te 

melden: 

 Men ziet het als een verantwoordelijkheid van de overste om corruptie te melden,  

 Men wil niet klikken,  

 Men vreest voor hun eigen positie, ...  

Doordat indirecte slachtoffers zelden melding maken en doordat corruptie vaak onopgemerkt 

wordt gepleegd, komt een grote verantwoordelijkheid op de schouders te liggen van de 

mensen die dichtbij de passieve omkopers werken. Vaak zijn zij de eersten en enigen die op 

de hoogte zijn van het niet-integer gedrag van een collega.  
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Het blijkt dat voornamelijk de nadruk moet gelegd worden op de preventieve aanpak. 

 

8. Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd alle facetten van het misdrijf corruptie te belichten. In 

eerste instantie ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet zo eenvoudig is om corruptie te 

definiëren. Er blijft discussie bestaan over de betekenis van het corruptiebegrip naargelang de 

invalshoek. Toch blijkt dat het aspect machtsafwending steeds een centrale rol  speelt. Zowel 

in de strafrechtelijke als in de niet-strafrechtelijke benaderingen wordt benadrukt dat via 

corruptie uiteindelijk beslissingen worden genomen of daden worden gesteld die niet het 

resultaat zijn van een normale uitoefening van macht. 

 

In tweede instantie kom ik tot de conclusie dat het bijzonder moeilijk is om corruptie te 

detecteren. Zowel wanneer er gebruik wordt gemaakt van simpele mechanismen als complexe 

blijken er verschillende struikelblokken te bestaan. En als de detectie mank loopt, dan ook de 

bestraffing. Toch dien ik er op te wijzen dat de tucht en niet onbelangrijke rol speelt in het 

gehele verhaal. Bij tucht dient namelijk geen strafrechtelijke inbreuk bewezen te worden. Een 

loutere integriteitsschending is voldoende. Dit maakt dat, indien bewijs ontbreekt – hetgeen 

zeker niet uitzonderlijk is – men toch op tuchtrechtelijk vlak gesanctioneerd kan worden. 

Wil men komen tot een succesvolle en effectieve anti-corruptiestrategie, zal een 

multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak van corruptie noodzakelijk zijn. Daarbij moet 

zowel voldoende aandacht besteed worden aan het preventieve luik als het repressieve. In 

welke mate de politie en justitie tegemoet komen aan de gewenste maatregelen zal duidelijk 

worden in de bespreking van de volgende hoofdstukken. 
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Hoofdstuk 2. Deontologie, integriteit en tucht: de wisselwerking 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat het niet eenvoudig is om corruptie te beschrijven. Vaak is 

er een vage grens tussen (deontologisch) onaanvaardbaar gedrag en corruptie. Aanvaardbaar 

gedrag heeft te maken met integer gedrag; gedrag die in overeenstemming is met de 

deontologische regels. Het is echter niet zo evident om een exacte definitie te geven van de 

begrippen “integriteit”, “normvervaging” en “ethisch en deontologisch gedrag”. 

Deontologisch onaanvaardbaar gedrag leunt sterk aan tegen corruptie, maar gezien ze niet 

strafrechtelijk kan worden bestraft, vaak het voorwerp van tucht.  

Al deze begrippen staan dus met elkaar in verband en verdienen een plaats in de behandeling 

van het fenomeen corruptie. 

 

1. Integriteit 

Het feit dat het begrip integriteit zo moeilijk te definiëren valt is te wijten aan het feit dat het 

niet enkel te maken heeft met onkreukbaarheid en onpartijdigheid, maar ook met 

rechtvaardigheid, klantgerichtheid, vakbekwaamheid, geloofwaardigheid en vertrouwen. 

Integriteit moet als basis gezien worden, waarbij alle handelingen of onthoudingen de toetsing 

aan integriteit moeten kunnen doorstaan.
104

 

Als men integriteit toch probeert te definiëren wordt vaak uitgegaan van daden en/of 

gedragingen die we afkeuren of verplichtingen die we opleggen. Zo neemt Karen Lasthuizen 

de  volgende definitie aan: “Integriteit wordt opgevat als de kwaliteit van handelen van de 

werknemers in overeenstemming met de relevante morele waarden, normen en daaruit 

voortvloeiende verplichtingen en (spel)regels van de organisatie en de samenleving. 

Integriteit staat dus voor wat moreel door de beugel kan, voor wat deugt, redenerend vanuit 

de morele normen en waarden (en daarvan afgeleide regels) die voor het onderwerp dat de 

maat genomen wordt, gelden”.
105

 Normvervaging kan dan eerder gedefinieerd worden als 

“een verzwakking van het normbesef, aan aantasting van het normensysteem waardoor, in 

voorkomend geval, diegenen die dat normensysteem vrijwaren, zowel op wettelijk als 

deontologisch vlak en die daartoe het nodige gezag hebben, treft”.
106
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Het is dus heel moeilijk om een onderscheid te maken tussen bovenstaande beschreven 

termen, maar het staat wel vast dat “elk fenomeen eigenlijk betrekking heeft op een continuüm 

van gedragingen die indruisen tegen de deontologie en afwijken van de norm”. 

Over het algemeen kunnen de risicofactoren inzake integriteit gelinkt worden aan
107

: het 

individu (persoonlijke omstandigheden, specifieke kenmerken van het werk, …), de 

organisatie (organisatiecultuur en structuur, werkingsregels, …) en de maatschappij 

(frequente wijzigingen aan de wetgeving, evolutie van maatschappelijke normen,…). 

Als we kijken naar het belang van integriteit bij de politie dan komen we tot de vaststelling 

dat deze volledig centraal staat. Zij moet namelijk automatisch als leidraad dienen telkens 

wanneer de politieambtenaar keuzes dient te maken op het terrein én, in sommige gevallen, 

zelfs ook buiten de uitoefening van de politietaak.
108

 Wanneer de kern van de politiefunctie 

wordt omschreven als het desnoods met dwang handhaven van normen en regels, en 

integriteit verwijst naar het opvolgen van de normen en regels voor handhaving, dan ligt 

daarin besloten dat het verderfelijk is als de politie zich op het hellend vlak van machtsbederf 

begeeft.
109

 De integriteit van politieambtenaren veronderstelt eveneens dat zij de middelen en 

de faciliteiten die ze ter beschikking hebben niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze 

waarvoor ze voorzien zijn.
110

 Is integer gedrag iets dat je kan leren? De stelling van Philip 

Pirard
111

 is alvast duidelijk: “Integriteit heb je of heb je niet. Het is de waarde die je als 

politieambtenaar in je hebt. Dit kan je met tuchtsancties niet afdwingen en gaat veel verder 

dan deontologie alleen”.
112

 

Integriteit is ook gelinkt aan imago. Als je correct optreedt en de zaken correct aanpakt, dan 

heeft dat ook een positieve invloed op het beeld dat de bevolking van je dienstverlening 

heeft.
113

 Integriteit als gedragslijn is dan ook een essentiële voorwaarde voor elk intern 

controlesysteem om, enerzijds, de politieopdrachten op een kwaliteitsvolle manier te 
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vervullen en om, anderzijds, door zijn partners als een legitieme, geloofwaardige en 

betrouwbare politie erkend te worden. 

1.1. De integriteitsschendingen 

Tegenover integer handelen staat niet-integer handelen: integriteitschendingen. Bij een 

integriteitschending wordt in strijd met de geldende waarden en normen gehandeld. 

Schendingen van integriteit kunnen daarbij worden onderverdeeld in verschillend types
114

: 

 Corruptie: omkoping 

 Corruptie: bevoordeling van vrienden, familie, partij 

 Fraude en diefstal 

 Dubieuze giften en beloften 

 Onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en/of contacten 

 Misbruik van bevoegdheden 

 Misbruik en manipulatie van (de toegang tot) informatie 

 Discriminatie, (seksuele) intimidatie en onfatsoenlijke omgangsvormen 

 Verspilling en wanprestatie 

 Wangedrag in vrije tijd 

Klachten over integriteitsschendingen zijn jaarlijks goed voor een belangrijk aandeel in het 

totaal aantal klachten bij het Comité P of de politiediensten. Die schendingen zijn niet alleen 

onaanvaardbaar, ze tasten ook het imago van de politiefunctie aan. Er is namelijk een 

duidelijke tendens waarneembaar waarbij het gedrag van één politieman wordt veralgemeend 

tot alle leden van de politie.
115

 

In onderstaande tabel worden enkel klachten opgenomen die rechtstreeks bij het Comité P 

werden ingediend. Het betreft aantijgingen. Per klacht kunnen meerdere feiten worden 

vermeld.
116
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Aangeklaagde feiten 

opgedeeld in categorieën 

 

2007
117

 

 

 

2008 2009
118

 2010
119

 evolutie 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

Feiten gepleegd uit hoofde 

van de functie omschreven 

als corruptie 

11 

 

5 2 6  

-54.5% 

 

-60% 

 

 

Feiten in de uitvoering van 

hun ambt die de waardigheid 

van burgers aantasten 

77 50 59 70 -35.1% +18% +18.6% 

Feiten die rechtstreeks de 

rechten en vrijheden van 

burgers aantasten door 

willekeurig, gewelddadig, 

onrechtmatig of niet 

handelen door 

politieambtenaren in de 

uitvoering van hun ambt 

265 233 281 274 -12.1% +20.6% -2.5% 

Feiten die rechtstreeks de 

rechten en vrijheden van 

burgers aantasten door 

machtsmisbruik of valsheid 

in de uitvoering van hun 

ambt 

112 95 84 110 -15.2% -11.6% +31.0% 

Misdaden en wanbedrijven 

gepleegd door 

politieambtenaren buiten hun 

ambt die de waardigheid van 

hun ambt aantasten 

13 10 13 11 -23.1% +30.0% -15.4% 

Andere strafrechtelijke of 

niet-strafrechtelijke feiten 

gepleegd in of buiten dienst 

112 119 121 93 +6.3% +1.7% -23.1% 

Tekortkomingen door de 

houding, het gedrag of de 

handelingen die de 

waardigheid van het 

politieambt aantasten 

1719 1884 1968 2195 +9.6% +4.5% +11.5% 

Tekortkomingen aan de 

beroepsplichten of misbruik 

van ambt en bevoegdheden 

1419 1649 1733 1965 +16.2% +5.1% +13.4% 

Tekortkomingen inzake de 

doelmatigheid, de doeltreffendheid 

en de coördinatie van de 
politiediensten 

142 130 127 102 -8.5% -2.3% -19.7% 
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Als we het moreel oordeel over de aanvaardbaarheid van integriteitsschendingen samen 

nemen met de mate waarin ze worden gesignaleerd komt Karen Lasthuizen tot een 

onderverdeling in vier categorieën.
120

 Een eerste categorie is deze van de urgente 

integriteitsproblemen. Het betreft integriteitsschendingen die relatief vaak worden 

gesignaleerd, maar die onaanvaardbaar worden gevonden door de meeste medewerkers. Het 

kan hier gaan om vriendjespolitiek en verspilling en wanprestatie tijdens het werk. De tweede 

categorie is deze van de terugkerende integriteitsproblemen. Het betreft schendingen die 

redelijk vaak worden gesignaleerd, maar ook meer aanvaardbaar worden geacht zoals het 

gebruik van werktijd voor privédoeleinden. Als derde hebben we de specifieke 

integriteitsproblemen. Dit zijn de schendingen die nauwelijks worden gesignaleerd en 

worden beoordeeld als onaanvaardbaar bv. omkoping, diefstal en seksuele intimidatie. Als 

laatste onderscheiden we de non-integriteitsproblemen. Het gaat hier om schendingen die 

nauwelijks worden gesignaleerd, maar relatief aanvaardbaar worden gevonden. Dit heeft als 

gevolg dat ze door de medewerkers zelf niet als een probleem worden ervaren. Het betreft 

onder meer wangedrag in de vrije tijd en belangenvermenging door giften. 

Op basis van deze onderverdeling kan er iets gezegd worden over hoe deze schendingen 

zouden kunnen worden aangepakt. Bij terugkerende en non-integriteitsproblemen die relatief 

aanvaardbaar worden gevonden, zou de beleidsaanpak zich in de eerst plaats kunnen richten 

op het bewustmaken van medewerkers dat er sprake is van een integriteitsprobleem. De 

nadruk ligt dan meer op een preventieve aanpak. Voor urgente en specifieke 

integriteitsproblemen, die door de medewerkers als onaanvaardbaar worden gevonden, zou de 

beleidsaandacht zich kunnen richten op de vraag waarom zij dan toch voorkomen in de 

organisatie en zou een repressieve aanpak meer effect kunnen sorteren.
121

 Het hoeft geen 

betoog dat dé ideale aanpak niet bestaat. 

 

1.2. Het integriteitsbeleid 

Om de integriteit van bijvoorbeeld de politieorganisatie te waarborgen of te verbeteren 

worden vaak allerlei beleidsmaatregelen genomen. In dit onderdeel wordt de focus gelegd op 

enerzijds het belang van leiderschap en anderzijds het belang van gedragscodes. 
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1.2.1. Het leiderschap 

Integriteit staat of valt met leiderschap. Leiderschap wordt gezien als de cruciale factor in de 

beïnvloeding van integriteit van werknemers van een organisatie. De leidinggevende 

ambtenaren moeten openlijk streven naar waardig handelen en dan ook doordrongen zijn van 

die waarden.
122

 Zij moeten door hun eigen gedrag het goede voorbeeld geven over hoe men 

zich concreet moet gedragen. 

Alleen een goed uitgeoefende, strenge en objectieve controle kan voor de verantwoordelijke 

een doeltreffend middel vormen om de medewerkers te begeleiden en te helpen waar dat 

nodig lijkt.
123

 De leidinggevenden moeten in rechtstreeks contact staan met de 

personeelsleden. Hij moet motiveren, communiceren en overtuigen. Door het rechtstreekse 

contact is men in staat de concrete situatie te kennen. Enkel dan kan binnen een beperkte 

termijn op een flexibele manier gereageerd worden en kunnen er verbeteracties worden 

uitgevoerd, zodat het personeelslid op elke fout, elke vergissing kan anticiperen of er van 

leren. Men moet echter wel een goed evenwicht zien te vinden in het toezicht dat men 

uitoefent. Permanent toezicht op feiten en gedragingen zou de vertrouwensrelatie tussen 

controleur en de gecontroleerde kunnen aantasten, met als gevolg een gebrek aan initiatief, 

verlies van zelfvertrouwen en een systeem waarin iedereen zich in stilzwijgen hult. Het is 

eveneens van belang dat wanneer de leidinggevende een beslissing oplegt, hij ook de reden 

uit de doeken doet. Alleen dan kan het betrokken personeelslid de tegen hem getroffen 

maatregel beschouwen als een middel om hem te vormen en te motiveren.
124

 

 

1.2.2. De deontologische codes 

In zowel publieke als private sectoren tracht men allerhande vormen van corruptie preventief 

te ontmoedigen door het opstellen van deontologische codes. In deze codes tracht men de 

grenzen van deontologisch aanvaardbaar gedrag duidelijk te stellen. ”De deontologische code 

is een document dat de rechten en de plichten van de personen op wie de code van toepassing 

is, concreet omschrijft en dat ertoe strekt een rechtstreekse invloed te hebben op de uitvoering 

van de opdrachten”.
125
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Ook de politie heeft een deontologisch kader voor haar personeel uitgewerkt in het Koninklijk 

Besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de 

politiediensten.
126

 Deze bestaat uit vier hoofdstukken waarin de rechten en plichten van alle 

personeelsleden van de geïntegreerde politie worden besproken. De basishouding en 

basisattitudes van het politiepersoneel worden erin geëxpliciteerd. Het doel is dat de 

deontologische code gehanteerd wordt als een praktisch werkinstrument waar het 

politiepersoneel op kan terugvallen in de dagelijkse realiteit.
127

 Echter, een deontologische 

code alleen kan de integriteit van personen niet vrijwaren. Het is heel belangrijk het personeel 

blijvend te sensibiliseren. Zo moet elke politieambtenaar bij het CDBC
128

 tekenen voor de 

ontvangst van de deontologische code, wordt het personeel aangemoedigd om opleidingen 

inzake integriteit en deontologie te volgen en wordt het personeel om de twee jaar 

geëvalueerd door middel van een plannings- en functioneringsgesprek waarbij ook gepeild 

wordt naar de deontologie en integriteit. Wanneer er vervolgens inbreuken worden 

vastgesteld, wordt onder andere verwezen naar de deontologische codes.
129

 Personen die 

belast zijn met de uitvoering van de openbare dienst moeten zwaarwichtiger gestraft worden 

dan anderen, omdat de overheid in die personen een bijzonder vertrouwen stelt.
130

 

 

2. Tucht in context 

Voor Philip Pirard is tucht een geheel van middelen om te zorgen dat al wat over de schreef 

gaat, zowel op het vlak van deontologie als integriteit, aangepakt kan worden. Het is van 

essentieel belang om de goede werking van de dienst te verzekeren of te herstellen en/of om 

zijn imago te beschermen. Het biedt de burger de mogelijkheid om volledig te kunnen 

vertrouwen op de integriteit van diegenen die door hun functie belast zijn met bv. de 

exclusieve bevoegdheid om geweld te gebruiken of de uitoefening van de uitsluitende macht 

om recht te spreken.
131

 De tuchtuitoefening is met andere woorden een uitdrukking en middel 

van de gezagsuitoefening.
132
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Het idee achter een tuchtsanctie is dat, ondanks alle aangereikte middelen, de persoon in 

kwestie er niet in geslaagd is zich aan de regels te houden. Tucht is echter een heel normatief 

en formeel kader. Pirard is dan ook van mening dat coaching en functioneringsgesprekken 

belangrijker zijn dan de sanctie op zich. “Zo raak je aan wat er fout loopt en wat aangepakt 

moet worden”.
133

 

Het algemeen rechtsbeginsel ‘non bis in idem’ impliceert dat niemand tweemaal of meer mag 

gestraft worden voor hetzelfde feit met sancties van dezelfde aard. Het beginsel belet echter 

niet dat maatregelen en/of sancties van verschillende aard worden opgelegd
134

: 

 een tuchtstraf en een strafsanctie 

 een tuchtstraf en een ordemaatregel 

 een tuchtstraf en een administratieve inhouding van wedde 

 een tuchtstraf en de toepassing van burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 

 

In wat volgt beperk mij tot de bespreking van het tuchtrecht vs. het strafrecht en het tuchtrecht 

vs. de ordemaatregelen. 

 

2.1. Tuchtrecht vs. Strafrecht 

Tuchtrecht en strafrecht hebben allebei tot doel orde te doen heersen door middel van 

sancties. Van deze wordt verwacht dat zij zowel een preventieve als een repressieve werking 

hebben. Beide hebben dus een gelijkaardig doel en gebruiken dezelfde techniek om dat doel te 

bereiken.
135

 

2.1.1. Het onderscheid 

Het onderscheid situeert zich op de volgende vijf vlakken: het toepassingsgebied, het belang, 

het recht, de aard van de beslissing en de bestraffing. 

 Het toepassingsgebied 

Het strafrecht is van toepassing op iedereen die zich bevindt op het grondgebied van de Staat; 

inclusief de personen van een andere nationaliteit die voor kortere of langere termijn deel 
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uitmaken van de staatsgemeenschap. Het tuchtrecht daarentegen is slechts van toepassing op 

de leden van een beperkte maatschappelijke groep (ambtenaren, de personeelsleden van de 

politiediensten enz.). 

Het belang 

Terwijl de strafvordering wordt uitgeoefend in het belang en ten behoeve van de maatschappij 

in het geheel, worden de tuchtstraffen opgelegd in het belang en ten behoeve ven een beperkte 

gemeenschap, een professionele of andere groepering.
136

 

Het recht 

Bij het opleggen van strafrechtelijke sancties is er minder manoeuvreerruimte dan bij het 

opleggen van een tuchtsanctie. Bij het opleggen van strafsancties is men namelijk sterker 

gebonden aan wetteksten. Het tuchtrecht is traditioneel veel minder onderworpen aan precieze 

regels en laat dus een veel grotere vrijheid aan de tuchtoverheid. Er dient op gewezen te 

worden dat het uitoefenen van de tuchtbevoegdheid zeer ernstige gevolgen kan hebben voor 

de betrokkene, soms zelfs met zwaarwichtigere gevolgen dan een strafrechtelijke sanctie. 

De aard van de beslissing 

Tuchtstraffen ten aanzien van ambtenaren zijn administratieve beslissingen die doorgaans 

worden genomen door administratieve overheden. Strafrechtelijke sancties daarentegen zijn 

jurisdictionele beslissingen, genomen door rechters.
137

 
138

 Een tuchtstraf wil de betrokkenen 

raken in de voordelen die het lidmaatschap van de groep hem biedt. De ambtenaar zal door de 

tuchtstraf worden geraakt in zijn administratieve of geldelijke loopbaan, m.a.w. in de 

voordelen vastgelegd in het statuut. Het strafrecht daarentegen treft de persoon op de eerste 

plaats in zijn vermogen en/of vrijheid. Het strafrecht kan eveneens ook een invloed uitoefenen 

op de loopbaan van de betrokkene.
139

 

De bestraffing 

Het strafrechtelijk beginsel ‘nullem crimen sine lege’
140

, volgens hetwelk er slechts sprake 

kan zijn van een misdrijf wanneer het gepleegde misdrijf vooraf door de wet als een misdrijf 
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is omschreven, geldt niet in het tuchtrecht.
141

“… dat het de tuchtoverheid vrij staat te 

oordelen of de gedraging van een ambtenaar al dan niet als een tekortkoming moet worden 

beschouwd, ook wanneer geen enkele bepaling die gedraging als een vergrijp tegen de tucht 

strafbaar stelt.”
142

 Dat de feiten mogelijks strafrechtelijk verjaard zijn kan enkel in de 

strafrechtelijke procedure gevolgen hebben maar leidt niet tot de nietigheid van de bestreden 

tuchtbeslissing.
143

  

Het strafrechtelijk beginsel ‘nulla poena sine lege’
144

 houdt in dat alleen die straffen kunnen 

worden uitgesproken die in de wetten zijn bepaald. In de rechtsleer
145

 wordt aangenomen dat 

dit beginsel eveneens geldt in het tuchtrecht, in die zin dat wanneer de wet bepaald welke 

straffen kunnen worden opgelegd, de tuchtoverheden niet de bevoegdheid hebben om in 

andere tuchtstraffen te voorzien.
146

 

Terwijl de strafrechter bij de straftoemeting gebonden is door wettelijke beperkingen, is voor 

tuchtzaken nergens bepaald welke feiten met welke straf moet worden gesanctioneerd. De 

tuchtoverheid beschikt derhalve over een discretionaire bevoegdheid bij de straftoemeting. 

Maar discretionaire bevoegdheid is geen synoniem voor willekeur. De tuchtoverheid is 

verbonden door het evenredigheidsbeginsel. 
147148

 Het evenredigheidsbeginsel impliceert dat 

de straf in een redelijke verhouding moet staan tot de ernst van de feiten. De overheid zal dus 

niet enkel moeten verantwoorden waarom zij een zware dan wel een lichte straf uitspreekt, 

maar bijvoorbeeld ook waarom een schorsing bij een tuchtmaatregel drie maanden en niet van 

twee maanden bedraagt of waarom men kiest voor een inhouding van wedde van 5% in plaats 

van 2%. Net zoals de strafrechter, zal de tuchtoverheid bij de straftoemeting rekening kunnen 

houden met verzwarende en verzachtende omstandigheden. 
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2.1.2. De gevolgen 

Het algemeen rechtsbeginsel ‘non bis in idem’ impliceert dat eenzelfde feit geen tweemaal of 

meer mag worden gesanctioneerd met straffen van dezelfde orde. Zoals reeds vermeld belet 

het evenwel niet dat maatregelen of sancties van verschillende aard worden opgelegd voor 

dezelfde feiten. Bijgevolg is voor dezelfde feiten de cumul mogelijk van een strafrechtelijke 

sanctie en een tuchtstraf.
149

 Hoewel de uitspraak van de strafrechter geen directe beperkingen 

oplegt aan de beoordelingsvrijheid van het bestuur bij het opleggen van een tuchtstraf, blijft 

de straf die werd opgelegd door de strafrechter een belangrijk element in de beoordeling die 

het bestuur moet maken. Wanneer de strafrechter de gunst van opschorting of uitstel toekent 

en het bestuur voor dezelfde feiten een zware tuchtsanctie oplegt, zal dit omstandig moeten 

worden gemotiveerd, zodat duidelijk wordt gemaakt dat de tuchtstraf de grenzen van de 

redelijkheid niet overschrijdt.
150

 

Wanneer de burgerlijke rechter uitspraak moet doen over de schadevergoeding voor de schade 

veroorzaakt door een misdrijf, is hij verplicht te wachten op een uitspraak van de 

strafrechter.
151

 Behoudens anders voorschrift, is de tuchtoverheid niet verplicht haar 

beslissing uit te stellen tot de strafrechter uitspraak heeft gedaan en het vonnis of arrest 

definitief is geworden. Artikel 417 van het gerechtelijk wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat de 

tuchtvordering los staat van de strafvordering en van de burgerlijke vordering. De 

tuchtoverheid oordeelt discretionair of zij al dan niet wacht op de uitspraak van de 

strafrechter. Het principe is dus de niet-schorsing van de beslissing van de tuchtoverheid. 

Er kunnen echter uitdrukkelijk andersluidende voorschriften voorhanden zijn. Dit heeft als 

gevolg dat de tuchtoverheid tot het einde van de strafvordering met handen en voeten 

gebonden zal zijn, hoewel de feiten misschien voldoende ernstig zijn om tot afzetting te 

kunnen leiden of zelfs indien de betrokkene de feiten erkent. Zet de tuchtoverheid de 

procedure toch voort, dan zal haar beslissing onwettig zijn.
152

 Vele basis(tucht)statuten 

hebben echter geen uitdrukkelijk voorschrift over wat er moet gebeuren als er een 

strafprocedure plaatsvindt tijdens de tuchtprocedure. Dit is o.m. zo voor de Wet van 13 mei 

1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten. 
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Als de tuchtoverheid merkt dat ze te weinig middelen heeft om zelf de feiten te bewijzen, dan 

moet ze op de strafuitspraak wachten. Neemt ze tóch een beslissing, ondanks dat ze de feiten 

niet voldoende kan bewijzen, dan zal de Raad van State onvermijdelijk tot de vernietiging 

overgaan.
153

 Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat als er sprake is van samenloop van 

tuchtvordering en strafvordering, de tuchtoverheid, naar gelang van de bijzonderheden van elk 

geval, kan beslissen dat het voorzichtig zou zijn het resultaat van de strafvordering af te 

wachten. Maar deze voorzichtigheid mag haar er niet van ontslaan een uitspraak over de zaak 

te doen binnen een redelijke termijn.
154

 

Indien de tuchtoverheid beslist om niet te wachten op de uitspraak van de strafrechter, kan 

zij de betrokkene in ieder geval niet schuldig verklaren aan een misdrijf: alleen de strafrechter 

heeft hiertoe de bevoegdheid. De tuchtrechter is gebonden is door de beslissing van de 

vonnisgerechten aangaande het al dan niet bestaan van de feiten en de schuldbekwaamheid 

van de betrokkene. Bovendien zou dit een schending inhouden van het strafrechtelijk 

vermoeden van onschuld. De tuchtoverheid kan alleen beslissen of de betrokkene al dan niet 

een tuchtfout heeft begaan.
155

 “…, de tuchtoverheid zich niet in de plaats mag stellen van de 

strafrechtelijke overheid om de materialiteit van de feiten vast te stellen wanneer die worden 

betwist.”
156

 

Als de tuchtoverheid de feiten niet zelf kan bewijzen, mag ze steeds wachten op de 

gerechtelijke einduitspraak, als ze tijdens het hele strafonderzoek geen toegang had tot het 

strafdossier en ze ook niet op een andere wijze afdoende informatie kon vergaren. Anderzijds 

betekent dit dat een tuchtoverheid die te lang stilzit, wordt gesanctioneerd.
157

 Wanneer de 

tuchtoverheid wacht op de strafrechter is zij verplicht om binnen een redelijke termijn en op 

regelmatige wijze te informeren naar de stand van de strafprocedure. Aan de ander kant is het 

Openbaar Ministerie ook verplicht de tuchtoverheid in te lichten hetzij, dat de feiten het 

voorwerp uitmaken van een onderzoek, hetzij dat de zaak zonder gevolg werd geklasseerd. De 

bevoegde tuchtoverheid zal dus al naargelang haar beslissing om al dan niet te wachten op de 

uitspraak van de strafrechter goed moeten rekening houden met de mogelijke gevolgen. 
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2.2. Tuchtmaatregelen vs. Ordemaatregelen 

Een tuchtmaatregel kan worden gedefinieerd als een maatregel waarbij het bestuur een straf 

oplet om een personeelslid dat zijn beroepsplichten heeft geschonden te bestraffen en alzo de 

goede werking van de dienst te verzekeren. Een ordemaatregel is eveneens een maatregel die 

de goede werking van de dienst beoogt te herstellen of te verzekeren zonder enige 

schuldvraag te stellen of enige intentie tot bestraffing.
158

 Beide maatregelen hebben dus 

hetzelfde doel: de goede werking van de dienst beogen. Voorbeelden van een ordemaatregel 

zijn de overplaatsing, de preventieve schorsing en de wijziging van bevoegdheden. We 

moeten opmerken dat de ordemaatregelen doorgaans niet zijn gecodificeerd. Men kan 

ordemaatregelen evenwel vermelden in de rechtspositieregeling maar het ontbreken ervan 

vormt geen beletsel om ze op te leggen. 

Belangrijker zijn de verschilpunten, waarbij het belangrijkste verschilpunt het motief is. Een 

tuchtmaatregel heeft als voornaamste motief het straffen van een personeelslid voor een 

deontologische fout. Een ordemaatregel daarentegen beoogt louter de goede werking van de 

dienst, zonder daarbij een schuldvraag te stellen. De vraag wie bij wrijving tussen 

personeelsleden zal moeten worden overgeplaatst mag niet afhangen van de vraag wie de 

grootste schuld treft aan die wrijvingen, maar wel wiens overplaatsing de goede werking van 

de dienst het minst verstoort.
159

 Het ongemak dat een ordemaatregel aan de ambtenaar 

veroorzaakt, moet strikt beperkt blijven tot hetgeen nodig is om de verstoring van de orde weg 

te nemen. Alles wat daarboven gaat moet als een bestraffing worden beschouwd.
160

 “Het 

vermoeden van onschuld verhindert niet dat het bestuur in het belang van de dienst een 

preventieve maatregel oplegt. De maatregel steunt immers niet op het bewezen schuldig 

gedrag, maar op de inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter, wat betekent dat hij 

aanwijzingen van schuld heeft gevonden.”
161
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3. Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd de beginselen integriteit, deontologie en tucht naast elkaar 

te plaatsen en hun wisselwerking te duiden. 

Als eerste komt het belang naar voren van de deontologische code in functie van integriteit en 

de tuchtwet. Deze code creëert namelijk enerzijds een duidelijke en normerend kader waarop 

de tuchtregeling zich zal kunnen steunen om strafbare gedragingen vorm te geven. Anderzijds 

is het doel van de code bepaalde voorschriften weer te geven waaraan men zich als lid van een 

organisatie dient te houden om integer te zijn. Miskenning van de code houdt tevens een 

miskenning in van het doel van de organisatie. 

In tweede instantie werd gewezen op het belang van leidinggevenden in functie van de 

integriteit. Het zijn de leidinggevenden die de integriteit moeten bevorderen door zelf het 

goede voorbeeld te geven. Hun integer gedrag moet afstralen op de volledige dienst. Dit heeft 

op zijn beurt als voordeel dat de leidinggevenden het tuchtrecht minder moeten toepassen. 

Zoals verder zal blijken uit het derde hoofdstuk staat men sowieso al niet te trappelen om de 

tuchtwet toe te passen. 

In derde instantie komt de invloed van de strafvordering op de tuchtvordering aan bod. 

Concluderend kan ik daarover stellen dat het algemeen principe de niet-schorsing is van de 

tuchtrechtelijke beslissing. De tuchtoverheid kan zelf uitmaken of ze wacht of niet met het 

nemen van een beslissing. Er dient opgemerkt te worden dat men altijd rekening zal moeten 

houden met de redelijke termijn. Het belang daarvan wordt verder duidelijk gemaakt in het 

volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 3. Toepassing van de tuchtregeling bij de politie 

Zoals besproken in het eerste hoofdstuk heeft het fenomeen corruptie welbepaalde 

kenmerken. Een van die kenmerken is dat ze zich heel vaak voordoet in de anonimiteit met als 

gevolg een gebrek aan bewijs. Bij gebrek aan concreet bewijs worden gevallen van corruptie 

heel vaak niet strafrechtelijk vervolgd en wordt de sanctionering overgelaten aan de 

inwendige tuchtprocedures. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de tuchtprocedure bij 

de politie. 

  

1. De bevoegde overheden 

De bevoegde overheid hangt af van de functie van de betrokkene en de strafmaat. Naar 

functie wordt een onderscheid gemaakt tussen personeelsleden van het operationele kader en 

van het administratief en logistiek kader; tussen agenten van politie, basiskader, middenkader 

en officieren; tussen personeel van niveau a en ander personeel van het administratief en 

logistiek kader en tenslotte tussen de lokale politie en federale politie. Qua strafmaat wordt er 

een onderscheid gemaakt tussen de gewone overheden die enkel lichte straffen kunnen 

opleggen en de hogere tuchtoverheden die alle straffen kunnen opleggen. 

1.1. De lokale politie 

Samengevat kunnen we de tuchtbevoegde overheden bij de lokale politie als volgt indelen
162

: 

Gewone tuchtoverheid Hogere tuchtoverheid 

Lokale politie 

- kader van agenten 
van politie 

Korpschef163 - kader van 
agenten van 
politie 

- basiskader 
- middenkader 
- lagere officieren 
- alle personeel 

van het 
administratief en 
logistiek kader 

Burgemeester of 
politiecollege164 
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- officieren 
- korpschef 
- personeel niveau a 

Burgemeester of 
politiecollege165 

- hogere officieren 
- korpschef 

Minister  van 
binnenlandse 
zaken166 

 

Het blijkt dat in de praktijk heel veel beslissingen genomen worden door de voorzitter van het 

politiecollege. Deze praktijk is niet correct. Elke beslissing moet door het college worden 

genomen na beraadslaging én met meerderheid van stemmen.
167

 Het is de tuchtoverheid als 

dusdanig die verantwoordelijk is voor de beslissingen, noch de voorzitter, noch de secretaris 

mag zich in de plaats stellen. Dergelijke praktijken zijn onwettig.
168

 Het is mogelijk dat de 

burgemeester of het politiecollege in een tuchtprocedure ten laste van een lagere officier 

beslist de bevoegdheid over te dragen aan de minister van Binnenlandse Zaken.
169

 Dergelijk 

overdrachtsmechanisme, geïnspireerd vanuit het onpartijdigheidsbeginsel, kan in elke stand 

van de procedure in werking worden gesteld. Dit zou er voor moeten zorgen dat wanneer een 

tuchtoverheid te nauw betrokken is bij een zaak of bij een officier ze demogelijkheid heeft het 

te laten onderzoeken door een overheid die meer afstand heeft ten aanzien van het korps en de 

gerezen problemen.
170

 Dit mag echter geen automatisme worden. De hogere overheden 

mogen omwille van hun volheid van bevoegdheid ook de lichte tuchtsancties opleggen. 

Indien de gewone tuchtoverheid oordeelt dat de feiten in aanmerking komen voor bestraffing 

met een zware tuchtsanctie, draagt zij het dossier op haar beurt over aan de hogere 

tuchtoverheid. In dit geval kan de hogere tuchtoverheid, die het dossier in geen geval kan 

terugsturen, tegen de visie in van de gewone tuchtoverheid, nog altijd een lichte straf 

opleggen.
171

 Tenslotte moet er op gewezen worden dat alle bij de tuchtwet aangewezen 

bevoegdheden worden eveneens uitgeoefend door de persoon die de titularis vervangt bij 

diens tijdelijke afwezigheid of verhindering.
172
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1.2. De federale politie 

Samengevat kunnen we de tuchtbevoegde overheden bij de federale politie als volgt 

indelen
173

: 

Gewone tuchtoverheden Hogere tuchtoverheden 

Federale politie 

- kader van agenten 
van politie 

- basiskader 
- middenkader 
- personeel onder 

niveau a 

Diensthoofd174 - kader van 
agenten van 
politie 

- basiskader 
- middenkader 
- personeel onder 

niveau a 

Directeur-
generaal175 

- officieren 
- personeel niveau a 

Directeur-
generaal176 

- officieren 
- personeel niveau 

a 

Minister  van 
binnenlandse 
zaken177 

- directeurs-generaal 
- commissaris-

generaal 

Ministers  van 
binnenlandse 
zaken en van 
justitie, 
gezamenlijk 
optredend178 

- directeurs-
generaal 

- commissaris 
generaal 

Ministers  van 
binnenlandse 
zaken en van 
justitie, 
gezamenlijk 
optredend179 

 

Ook hier mogen alle bij tuchtwet aangewezen bevoegdheden eveneens worden uitgeoefend 

door de persoon die de titularis vervangt bij diens tijdelijke afwezigheid of verhindering.
180

 

1.3. Het evocatierecht 

Zolang de gewone tuchtoverheid geen uitspraak heeft gedaan over een dossier, kan de hogere 

tuchtoverheid de zaak naar zich toetrekken.
181

 Dit is het evocatierecht. De inwerkinstelling 
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van het evocatierecht wordt verbonden aan een gemotiveerde beslissing van de hogere 

tuchtoverheid in de volgende gevallen: 

1° wanneer de gewone tuchtoverheid zich kennelijk in de materiele onmogelijkheid 

bevindt om een beslissing uit te spreken binnen een redelijke termijn
182

, of 

2° wanneer duidelijk blijkt dat, door hun aard en hun ernst, de constitutieve elementen 

van de zaak een tuchtvergrijp kunnen inhouden dat aanleiding kan geven tot een zware 

tuchtstraf. 

Voor wat de federale politie betreft, kan de minister van Binnenlandse Zaken in de gevallen 

waarin hij geen hogere tuchtoverheid is, de hogere tuchtoverheid opdragen te zaak te 

evoceren.
183

 

2. De straffen 

De wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de 

politiediensten voorziet in totaal zeven tuchtstraffen, verdeeld in twee categorieën: de lichte 

en de zware tuchtstraffen.
184

 De opsomming is limitatief. Enkel deze sancties kunnen worden 

opgelegd. Het strafrechtelijk beginsel ‘nulla poene sine lege’ geldt immers ook in het 

tuchtrecht.
185

 

2.1. De lichte en zware straffen 

Bij de lichte straffen bestaan er twee gradaties: de waarschuwing en de blaam. De 

waarschuwing
186

 is de lichtste maatregel en is voorlichtend en corrigerend van aard. Het 

houdt meer in dan een loutere verwittiging. De overheid moet er over waken dat bij haar 

optreden ze de juiste terminologie hanteert. Ze moet vermijden in de mondelinge of 

schriftelijke sancties termen te gebruiken die er een echte sanctie van zouden maken.
187

 Waar 

de waarschuwing een maatregel is, betreft de blaam
188

 de formele afkeuring die een 
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tuchtoverheid aan een personeelslid richt. Het is een sanctie met een duidelijk repressief 

karakter. 

De zware straffen worden onderverdeeld in vijf gradaties: de inhouding van wedde, de 

schorsing bij tuchtmaatregel, de terugzetting in weddeschaal, het ontslag van ambtswege en 

de afzetting. De eerste is de lichtste, de laatste diegene met de zwaarste gevolgen. 

De inhouding van de wedde
189

 houdt in dat men gedurende een beperkte duur van ten 

hoogste twee maanden, een beperkt deel van de bruto maandwedde - minimum twee procent 

en maximum 10 procent - mag inhouden. Deze straf kan eveneens uitgevoerd worden door 

het leveren van bijkomende onbetaalde prestaties. Een inhouding van 2 procent komt dan 

overeen met drie uren onbezoldigde prestaties. De wet voorziet dat de inhouding geen andere 

geldelijke gevolgen mag hebben. Concreet houdt dit in dat de tuchtstraf geen gevolgen heeft 

voor de berekening van de eindejaar toelage en het vakantiegeld én dat de geldelijke 

anciënniteit van de betrokkene onaangeroerd blijft.
190

  

De schorsing bij tuchtmaatregel
191

, niet te verwarren met de voorlopige schorsing
192

, 

verwijdert het personeelslid tijdelijk uit zijn ambt en plaatst hem in de stand van non-

activiteit. De duur is beperkt tot ten hoogste drie maanden en een weddeverlies van 

vijfentwintig procent van de bruto maandwedde. Deze maatregel heeft in tegenstelling tot 

voorgaande tuchtmaatregel wel gevolgen op de anciënniteit. De betreffende periode kan niet 

in aanmerking worden genomen als dienstprestatie. De terugzetting in weddeschaal
193

 houdt 

dan weer in dat de betrokkene in een weddeschaal wordt geplaatst die onmiddellijk lager is 

dan degene waarin hij zich bevindt, maar waarbij hij de verworven anciënniteit behoudt. 

Het ontslag van ambtswege
194

 is dan weer een tuchtmaatregel die een einde maakt aan de 

loopbaan van het personeelslid en het verlies van de hoedanigheid van personeelslid. De 

betrokkene kan nooit meer deel uitmaken van het kader waarin hij deel uitmaakte op het 

ogenblik van de ambtsontheffing. Tevens maakt hij geen aanspraak op een 
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werkloosheidsuitkering voor het geval hij onvrijwillig zonder werk zou blijven en kan hij niet 

meer genieten van andere sociale voordelen die gelden voor uitkeringsloze werklozen. Hij 

behoudt wel zijn rechten op een overheidspensioen.
195

 Het moet gezegd dat het tuchtstatuut 

niet toelaat een tuchtprocedure te beginnen of voort te zetten tegen een personeelslid waarvan 

het vrijwillig ontslag werd aanvaard. In dat geval houdt de betrokkene op lid te zijn van het 

personeel van de politiediensten en is de tuchtwet op hem niet meer van toepassing. Een 

personeelslid dat de uitkomst van een tuchtprocedure vreest, kan vrijwillig ontslag nemen, 

vooraleer of nadat de procedure werd aangespannen, om daarna zijn re-integratie aan te 

vragen binnen een tijdspannen van vier jaar. Enkel de statutaire onverenigbaarheden laten toe 

de re-integratie van een personeelslid te weigeren.
196

  

De zwaarst mogelijke straf is de afzetting
197

. Ze heeft dezelfde gevolgen als het ontslag van 

ambtswege met dat verschil dat de betrokkene nu ook zijn recht op een overheidspensioen 

verliest.
198

 Het verlies op een rustpensioen is nochtans niet absoluut. Een afgezette ambtenaar 

wordt immers geacht te hebben bijgedragen in de pensioenregeling voor de werknemers uit de 

particuliere sector.
199

 Dit neemt niet weg dat het aldus vastgestelde pensioen lager zal zijn. 

Indien een tuchtsanctie alle rechten op een rustpensioen zou wegnemen zou dat een inbreuk 

betekenen op artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van het EVRM.
200

 Wanneer de 

betrokkene na zijn afzetting opnieuw prestaties levert die in aanmerking komen voor een 

pensioen in de overheidssector, zal voor de berekening van dit pensioen enkel rekening 

worden gehouden met de prestaties vanaf de nieuwe indiensttreding. 
201

 

 

2.2. De voorlopige schorsing 

Het is belangrijk om het onderscheid weer te geven tussen de schorsing bij tuchtmaatregel en 

de voorlopige schorsing. Art. 59 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van 

de personeelsleden van de politiediensten voorziet de mogelijkheid om politieambtenaren 

preventief te schorsen bij ordemaatregel.  
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De voorlopige schorsing houdt in dat aan een personeelslid tijdelijk een verbod wordt 

opgelegd om zijn ambt uit te oefenen, in afwachting van het resultaat van het disciplinair 

onderzoek. De feiten moeten echter zwaarwichtig zijn en op het eerste gezicht een zware 

tuchtstraf kunnen rechtvaardigen.
202

 Een voorlopige schorsing wordt opgelegd op het 

ogenblik dat een tuchtfout nog niet werd bewezen, maar slechts wordt vermoed. Zij wordt dus 

niet opgelegd met de bedoeling de betrokkene te straffen, maar enkel om het belang van de 

dienst te vrijwaren. De voorlopige schorsing dienst dus duidelijk te onderscheiden worden 

van een tuchtstraf gezien ze geen uitspraak doet over de schuldvraag van de betrokkene.
203

 

Tevens zullen de gevolgen van de voorlopige schorsing nadien ofwel worden opgeslorpt door 

de tuchtstraf of vervallen, terwijl de tuchtmaatregel blijvende gevolgen heeft.
204

 Het 

vermoeden van onschuld belet niet dat een personeelslid preventief wordt geschorst.
205

  

Het is aldus noodzakelijk dat voldaan wordt aan twee voorwaarden opdat men een voorlopige 

schorsing kan opleggen:  

 het bestaan van een tuchtprocedure, opsporingsonderzoek of strafvervolging
206

; en 

 de onverenigbaarheid van de aanwezigheid van het personeelslid met het belang van 

de dienst 

Wat de onverenigbaarheid met het belang van de dienst betreft is het van belang dat de feiten 

op het eerste zicht ernstig zijn en ten minste een zware tuchtstraf kunnen rechtvaardigen. “Het 

personeelslid van de lokale politie tegen wie een tuchtprocedure of een opsporingsonderzoek 

loopt of een strafvervolging werd ingesteld en wiens aanwezigheid bij de lokale politie 

onverenigbaar is met het belang van de dienst, kan bij ordemaatregel voorlopig worden 

geschorst”.
207

 De voorlopige schorsing moet echter wel beschouwd worden als een ultimum 

remedium. Ze moet volstrekt noodzakelijk zijn wat inhoudt dat de effecten of de gevolgen 
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ervan niet op een andere, minder radicale manier zouden kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld 

door de betrokkene over te plaatsen, te herplaatsen of voorlopig te detacheren.
208

 

Gezien men tijdens deze schorsing geen arbeid verricht zou men kunnen denken dat de 

inhouding van de wedde een automatisch gevolg is. De inhouding van wedde is, bij gebrek 

aan andersluidende bepaling, evenwel niet het automatisch gevolg van de voorlopige 

schorsing. Een dergelijke maatregel kan slechts worden genomen voor zover uitzonderlijke 

omstandigheden dit rechtvaardigen. De overheid moet de desbetreffende belangen tegen 

elkaar afwegen.
209

  

Er bestaat wel de mogelijkheid om, zonder aanwezigheid van een normatieve toelating, een 

deel van het salaris te kunnen inhouden. De reden hiervoor is dat personen effectief arbeid 

moeten verrichten om aanspraak te kunnen maken op een wedde. 
210

 Een volledige inhouding 

is evenwel niet mogelijk. 
211

 Ondanks het feit dat men geschorst is blijft men wel in dienst. 

Men kan dus niet elders op rechtmatige wijze loon verwerven uit arbeid. Het inhouden van 

salaris is aldus een facultatieve mogelijkheid. Men zal geval per geval moeten nagaan of er 

deugdelijke gronden aanwezig zijn om de inhouding te rechtvaardigen. Indien er geen 

beslissing voorhanden is heeft men in principe recht op zijn volledige wedde. 

Samengevat komt het er op neer dat er aan de volgende voorwaarden dient voldaan te zijn 

opdat men tot inhouding kan overgaan: 

 een specifieke beslissing tot inhouding van salaris 

De inhouding van salaris is geen automatisch maar een facultatief gevolg van een preventieve 

schorsing. Dit heeft als gevolg dat er uitdrukkelijk tot de inhouding moet worden beslist. Bij 

gebrek aan beslissing, behoudt men eenvoudigweg zijn volledige salaris. 

 De betrokkene horen over de inhouding van salaris 

Behalve in gevallen van hoogdringendheid dient de betrokkene te worden gehoord alvorens 

men overgaat tot de schorsing.
212

 Dit gelet op de hoorplicht als algemeen beginsel van 
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behoorlijk bestuur. Dit verhoor heeft niet enkel betrekking op de preventieve schorsing op 

zich, maar eveneens op de mogelijke inhouding van de wedde.  

 Een specifieke formele motivering van de inhouding van het salaris 

De motivering betreffende de inhouding moet apart tot uiting komen, los van de motivering 

van de preventieve schorsing op zich.
213

 Dit omwille van het feit dat de inhouding van de 

wedde geen automatisch gevolg is van een preventieve schorsing. 

3. De straftoemeting 

Zelfs al is een tuchtmaatregel in eer en geweten uitgesproken, ontstaat vaak de verbazing dat 

de uitspraak de toets van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet doorstaat. De 

meeste korpschefs hebben van de regels van behoorlijk bestuur wel enige notie, maar kunnen 

de toepassing ervan niet steeds kaderen in hun eigen organisatie en werking. Zij vergeten ook 

soms dat administratief recht eigen en soms specifieke bronnen heeft. Het is nochtans 

noodzakelijk, wil een tuchtprocedure volledig slagen, het aan de toetsing aan de beginselen 

van behoorlijk bestuur voldoet.
214

 

3.1. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn op te vatten als criteria waaraan 

behoorlijk, discretionair, overheidshandelen moet beantwoorden en kan worden getoetst. Zij 

vullen het bestaande recht wel aan, maar een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur kan 

niet tegen de geschreven wet of het geldende recht ingaan. De beginselen komen op de 

proppen wanneer de wet geen precieze instructies geeft en het bestuur een zekere vrijheid van 

handelen heeft, zodat men werkt in een sfeer van discretionaire bevoegdheid. De begrippen 

trachten aan te geven wat een ‘goede’ toepassing van de wet inhoudt. Het uiteindelijke doel is 

dat de beslissingen niet op een zuiver willekeurige basis worden genomen.
215

 

3.1.1. De hoorplicht 

 “Het bestuur kan tegen iemand een ernstige maatregel treffen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen ernstig aan te tasten, zonder dat hem 

vooraf de gelegenheid wordt geboden zijn standpunt op een nuttige wijze te doen kennen.” 
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De hoorplicht omvat in essentie drie aspecten
216

: 

 Aan de betrokkene moet de mogelijkheid worden geboden om zijn standpunt met 

betrekking tot de voorgenomen maatregel kenbaar te maken; 

 Aan de betrokkene wordt medegedeeld welke tekortkomingen hem ten laste worden 

gelegd of welke feiten tot de maatregel leiden; en 

 Aan de betrokkene wordt een redelijke termijn geboden om zijn standpunt voor te 

bereiden. 

De term hoorplicht is eigenlijk misleidend, want het laat vermoeden dat de betrokkene steeds 

moet worden gehoord, terwijl dit niet het geval is. Hetgeen hier wordt bedoeld is het recht op 

tegenspraak; een kans krijgen zijn standpunt kenbaar te maken. Dit houdt zeker in dat de 

betrokkene moet worden uitgenodigd om zijn visie op de feitelijke gegevens en voorgenomen 

maatregel te geven. Bovendien dient in een redelijk termijn te worden voorzien om diens 

verweer voor te bereiden. De hoorplicht is evenwel niet verplicht in omstandigheden waar de 

betrokkene niets meer kan inbrengen tegen de voorgenomen maatregel, hetzij omdat de feiten 

vaststaan en de overheid verplicht is hieraan een welbepaald gevolg te geven, hetzij omdat de 

betrokkene reeds over dezelfde aangelegenheid werd gehoord. Dit impliceert dat de 

hoorplicht nog nuttig moet zijn in de procedure en niet louter aanleiding meg geven tot 

onnodig uitstel.
217

 

3.1.2. De onpartijdigheid 

Onpartijdigheid wordt omschreven als “het onvooringenomen, niet door persoonlijke 

belangen, voorkeur of genegenheid zich bij zijn oordeel laten leiden”.
218

 Het beginsel is maar 

van toepassing op de tuchtoverheden voor zover dit verenigbaar is met de eigen structuur van 

de tuchtoverheid. Dit houdt meestal in dat een lid van een tuchtorgaan als ‘partijdig’ wordt 

beschouwd als het, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of moreel een persoonlijk 

belang heeft bij de uitspraak of beslissing. Dit moet wel in concreto aanwijsbaar zijn. 

Als een lid reeds een mening heeft gevormd tijdens het vooronderzoek in die mate dat hij bij 

het veranderen van mening gezichtsverlies lijdt, is het aan te bevelen niet meer deel te nemen 

aan de besluitvorming op gevaar onpartijdigheid opgeworpen te zien. Zodra zelfs de schijn 

van partijdigheid op iemand weegt, moet hij zich onthouden of, indien mogelijk, laten 
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vervangen.
219

 Ook dit beginsel kent geen onbegrensde toepassing. Zo mag de toepassing van 

dit beginsel niet tot gevolg hebben dat de tuchtprocedure onmogelijk zou worden.
220

 

3.1.3. De motiveringsplicht 

De motiveringsplicht valt uiteen in twee verplichtingen: de materiele en formele 

motiveringsplicht.  

De materiele motiveringsplicht houdt in dat elke bestuurshandeling op rechtsgeldige 

motieven in feite en in rechte moet zijn gesteund. Die motieven moeten evenwel niet altijd in 

de beslissing zelf tot uitdrukking worden gebracht. Dit mag, maar de motieven mogen ook 

bijvoorbeeld ook uit het bestuurlijk dossier worden gehaald. 

De formele motivering houdt in dat de beslissing zelf de juridisch en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de basis liggen van een beslissing.
221

 De motieven moeten 

uitdrukkelijk in de beslissing staan en afdoende zijn.
222

 Stijlformules zijn niet toegelaten.
223

 

Het ontbreken van enige formele motivering leidt dus in beginsel tot de onrechtmatigheid van 

de beslissing, ook al zijn er goede motieven te vinden.  In tuchtzaken impliceert de formele 

motiveringsverplichting dat het gestrafte personeelslid uit de beslissing moet kunnen afleiden 

welke feiten ten grondslag liggen van de genomen tuchtmaatregel, waarom de feiten een 

breuk op de tucht uitmaken en waarom ze de opgelegde straf rechtvaardigen.
224

 

De motieven moeten de gegevens zijn die al bestonden voor de beslissing werd genomen en 

die ten slotte ook de beslissing rechtvaardigen. Samengevat moeten de motieven duidelijk, 

concreet, nauwkeurig, draagkrachtig, waarheidsgetrouw zijn én gestaafd worden door stukken 

van het tuchtdossier.
225

 

3.1.4. Het gelijkheidsbeginsel 

Het gelijkheidsbeginsel komt er op neer dat de overheid alle burgers op grond van gelijkheid 

moet behandelen, maar enkel in die mate dat zij ook in dezelfde omstandigheden verkeren. 
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Een verschil in behandeling kan, op voorwaarde dat
226

: 

 Objectief, verifieerbare en pertinente verschillen in aanmerking worden genomen; 

 Met de ongelijke behandeling door de overheid een wettig doel wordt nagestreefd; en 

 Het verschil in behandeling niet verder gaat dan nodig om het nagestreefde doel te 

bereiken. 

 

3.1.5. De evenredigheid 

Processuele beginselen zijn gericht op de besluitvorming en beïnvloeden niet noodzakelijk het 

uiteindelijke resultaat. Inhoudelijke beginselen daarentegen beïnvloeden wel degelijk het 

uiteindelijke resultaat, aangezien bij vernietiging door bijvoorbeeld de Raad van State de 

overheid geen nieuw besluit kan nemen. 
227

 Het redelijkheidsbeginsel behoort tot de groep 

van inhoudelijke beginselen.  

De toetsing van het redelijkheidsbeginsel neemt eerder de vorm aan van het 

evenredigheidbeginsel. De Raad van State heeft in diverse arresten gesteld dat: “De 

tuchtoverheid beschikt over een discretionaire bevoegdheid bij het bepalen van de strafmaat, 

die de redelijkheid als grens heeft; dat de Raad van State bij de toetsing van de redelijkheid 

van de opgelegde straf slechts over een marginale bevoegdheid beschikt, wat wil zeggen dat 

de Raad van State zich niet in de plaats van de overheid mag stellen, doch enkel een 

volkompen in wanverhouding tot de bewezen feiten staande straf als onwettig kan 

kwalificeren.”
228

 

Het redelijkheidsbeginsel wordt miskend indien bij de afweging van de betrokken belangen 

niet in redelijkheid tot het besluit of de handeling heeft kunnen komen. Wanneer vaststaat dat 

de te beoordelen beslissing, die genomen is binnen de discretionaire bevoegdheid van de 

overheid, van die aard is dat geen enkel redelijk denkend overheidspersoon tot zodanige 

beslissing zou zijn gekomen, dan kan de Raad van State haar toetsen aan de eisen van 

zorgvuldigheid of redelijkheid. De Raad van State heeft wel slechts een marginale 

toetsingsbevoegdheid ten aanzien van de redelijkheid van de strafmaat. Deze kan enkel een 

straf die kennelijk in een wanverhouding staat tot de feiten onwettig bevinden. Voor het 

overige oordeelt de tuchtoverheid op een discretionaire wijze over de verhouding tussen de 
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tuchtfeiten en de tuchtstraf.
229

 Valt de beslissing binnen de marge waarbinnen naar 

redelijkheid verschillende beslissingen kunnen worden genomen, dan moet men zich er van 

onthouden zijn eigen oordeel over wat redelijk en zorgvuldig is in de plaats te stellen van het 

oordeel van het bestuur. 

3.1.6. De redelijke termijn 

Op termijnen die moeten worden in acht genomen worden als er geen norm is, daarop is het 

beginsel van de redelijk termijn van toepassing. 

Men kan de eis van de redelijke termijn opsplitsen in afzonderlijke eisen, naargelang het 

stadium
230

: 

 de verplichting om de zaak binnen een redelijke termijn te onderzoeken; 

 de verplichting om binnen een redelijke termijn een besluit te nemen eenmaal alle 

noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn; en 

 de verplichting om het genomen besluit binnen een redelijke termijn ter kennis te 

brengen aan de betrokkene 

Of een bepaalde termijn in tuchtzaken al dan niet redelijk is, wordt voornamelijk beoordeeld 

aan de hand van de aard, in het bijzonder de complexiteit van de zaak, het gedrag van de 

tuchtrechtelijke persoon, het gedrag van de tuchtoverheid, de toeziende overheid of 

beroepsorgaan en van aanvullende plichten en noodzakelijke onderzoeksdaden. 

Kijken we naar de wisselwerking tussen de tucht- en strafprocedure dan kan de tuchtoverheid 

in bepaalde gevallen wachten op het beëindigen van de gerechtelijke procedure, zonder dat dit 

kan worden beschouwd als een inbreuk op de verplichting om binnen een redelijke termijn 

uitspraak te doen. Men kan immers bij voorbaat niet uitsluiten dat uit een onderzoek gegevens 

kunnen worden geput die ook voor de tuchtoverheid dienstig kunnen zijn en aldus het risico 

wordt vermeden dat voorbarig een straf wordt opgelegd.
231

 

Om het middel van de schending van de redelijke termijn in te roepen moet de verzoeker blijk 

geven van een wettig belang, een benadeling door de schending en moet de vernietiging een 

voordeel opleveren voor de verzoeker. De gevolgen van een nietigverklaring zijn meestal 

                                                 
229

 RvS 3 mei 2004,  nr. 130.964, V. 
230

 G. PYL en A. LINERS, Tucht en deontologie: het handboek tucht en deontologie bij de politiediensten, I/H1, 

Brussel, Politeia, 2012, 26. 
231

 G. PYL en A. LINERS, Tucht en deontologie: het handboek tucht en deontologie bij de politiediensten, I/H1, 

Brussel, Politeia, 2012, 12. 



65 

 

ernstig, omdat dit meestal een bevoegdheidsverlies met zich meebrengt en er geen nieuwe 

beslissing meer kan worden genomen.
232

 

3.2. De praktijk 

3.2.1. Elementen die een invloed hebben op de strafmaat 

De elementen die een invloed hebben op de strafmaat kunnen ingedeeld worden in enerzijds 

de strafbare elementen eigen aan de persoon en anderzijds de strafbare elementen eigen aan 

de feiten. 

Wat betreft de strafbare elementen eigen aan de persoon kan een jarenlange onberispelijke 

staat van dienst mee in aanmerking worden genomen als een verzachtende omstandigheid
233

. 

Evenwel, een onberispelijke wijze van dienen kan de tuchtoverheid niet beletten om toch een 

tuchtstraf op te leggen.
234

 Eerder opgelopen tuchtstraffen kunnen daarentegen een 

verzwarende omstandigheid uitmaken.
235

 Werd een tuchtstraf uitgewist, dan houdt dit niet in 

dat de straf en de tuchtfeiten niet hebben bestaan. De uitwissing belet met andere woorden 

niet om bij het bepalen de strafmaat rekening te houden met het bestaan van voorgaande 

feiten.
236

 De tuchtoverheid mag bij het bepalen van de straf wel geen rekening houden met 

feiten waarvan de betrokkene reeds eerder werd ondervraagd en die geen aanleiding hebben 

gegeven tot het opleggen van een tuchtstraf.
237

 

Gaat men over tot het opleggen van een verschillende tuchtstraf aan twee personen die op 

dezelfde wijze bij de feiten betrokken zijn, zal het gelijkheidsbeginsel geschonden worden 

wanneer geen objectieve redenen voor dat onderscheid wordt aangetoond. Bij het bepalen van 

de strafmaat kan de tuchtoverheid wel rekening houden met de functie van de betrokkene, de 

graad van verantwoordelijkheid en de rang en hiërarchie. Dit volgens het principe hoe hoger 

de functie, hoe strenger de beoordeling. Identieke feiten gepleegd door politieambtenaren uit 

verschillende kaders kunnen dus verschillend worden gestraft.
238

 Rekening houdend met de 

vertrouwelijkheid die gehecht is aan tuchtprocedures, kan men van de tuchtoverheden echter 
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niet verwachten dat zij zich gaan verantwoorden over de motieven die hebben geleid tot het 

nemen van bepaalde beslissingen in andere tuchtdossiers.
239

 

Wat betreft de strafbare elementen eigen aan de feiten is de ernst van de feiten dé 

doorslaggevende factor bij het bepalen van de strafmaat. De overheid moet evenwel de ernst 

van de feiten beoordelen naar de concrete inhoud en de gevolgen ervan en niet zozeer naar de 

abstracte omschrijving in de termen van de tenlastelegging.
240

 De tuchtoverheid kan er 

eveneens rekening mee houden dat het niet slechts een feit betrof, maar om een herhaling van 

feiten ging.
241

 Ten slotte zullen sommige feiten een weerslag hebben op de houding van alle 

personeelsleden en daarbij de goede werking van de dienst in gedrang brengen.
242

 Deze feiten 

kunnen een weerslag hebben op het aanzien van het gehele korps en daarom als ernstiger 

beoordeeld worden. 

3.2.2. De knelpunten 

Algemeen kan er worden gesteld dat de finaliteit van een tuchtregeling moet zijn dat een 

politieambtenaar die een tuchtvergrijp pleegt, hiervoor een eerlijk tuchtproces en een 

passende tuchtstraf moet krijgen.  

In de eerst plaats dient te worden vastgesteld dat politieambtenaren eerder terughoudend zijn 

om klachten tegen andere politieambtenaren te akteren.
243

 Dat dit het imago van de politie niet 

ten goede komt hoeft geen betoog. Niet alleen wordt de burger niet verder geholpen, ook de 

politiedienst zelf neemt op dat ogenblik de gelegenheid niet om de reden van het ongenoegen 

na te gaan en er de nodige lessen uit te trekken. Dit ongeacht of een fout aan de grondslag zou 

liggen van de overgemaakt klacht of niet. 

Wordt er toch overgegaan tot tuchtrechtelijke bestraffing dan blijken er in de praktijk echter 

grote verschillen te bestaan binnen de geïntegreerde politie op het gebied van de vervolging 

en de bestraffing van tuchtvergrijpen. Er is weinig gelijkvormigheid in de toepassing. De 

opgelegde straf, voor eenzelfde feit, is niet altijd dezelfde.
244

 Naargelang de tuchtoverheid 

worden zwaarwichtige feiten niet tuchtrechtelijk vervolgd, soms slechts met een lichte 

                                                 
239

 RvS 8 april 2011, nr. 212.577, Brion. 
240

 G. PYL en A. LINERS, Tucht en deontologie: het handboek tucht en deontologie bij de politiediensten, I/H5, 

Brussel, Politeia, 2012, 19. 
241

 RvS 11 juli 1991, nr. 37.518, Ponet. 
242

 RvS 20 september 2004, nr. 135.025, Van Haandel. 
243

 COMITÉ P, Jaarverslag 2010, www.comitep.be/2010/Nl/rapport/2010NL.pdf, 47 
244

 S. BECQ, “Controle op politie en justitie. Op het goede spoor maar nog een lange weg te gaan.”, Orde dag 

2011, afl. 55, 64-65. 

http://www.comitep.be/2010/Nl/rapport/2010NL.pdf


67 

 

tuchtstraf of in andere gevallen geven ze dan weer toch aanleiding tot een zware tuchtstraf. 

Ten tweede moet opgemerkt worden dat de strafrechtelijke zaken waarin politieambtenaren 

betrokken zijn en die zonder gevolg blijven op strafrechtelijk vlak te vaak zonder gevolg 

gelaten op deontologisch vlak.
245

 Anderzijds zal de rechter regelmatig rekening houden met 

een reeds opgelopen tuchtstraf om op penaal gebied een zekere mildheid aan de dag te 

leggen.
246

 

Door de onvolkomenheden in de toepassing van de tuchtwet ontlopen een aantal 

politieagenten een correcte bestraffing. Bovendien zorgt de discretionaire beslissings- 

bevoegdheid van de verschillende bevoegde oversten voor een verschillende interpretatie en 

toepassing van de procedureregels. Wegens de vele problemen met de praktische toepassing 

van het tuchtrecht zou er ook een tendens zijn binnen de politie om ordemaatregelen te nemen 

in plaats van tuchtstraffen, waardoor het idee van een eerlijk tuchtproces in het gedrang 

komt.
247

 Het is nochtans noodzakelijk gepast te reageren op aanvaardbaar gedrag gezien dit 

een conditio sine qua non is om dit gedrag te ontraden.
248

 

Deze problemen met de praktische toepassing is vaak gelegen in het feit de uitspraak de toets 

van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet doorstaat. Om de haverklap komt de 

verdediging aandraven met de redelijke termijn omdat er een veel te lange doorlooptijd 

bestaat tussen het plegen van de feiten en de uiteindelijke beoordeling. Het is hun recht om de 

redelijke termijn aan te halen maar het  brengt met zich mee dat straffeloosheid ten aanzien 

van die politieambtenaren zonder meer een pijnlijke vaststelling is.
249

 Dit veroorzaakt op zijn 

beurt een verlies van wantrouwen in het hele tuchtsysteem. Dit kan een van de redenen zijn 

waarom sommige korpsoversten een grote aversie hebben tegen de toepassing van het 

tuchtrecht. 

Ook wordt de invloed van de korpschef vaak in vraag gesteld. Te dikwijls wordt ervaren dat 

de korpschef, die zich nochtans uitdrukkelijk heeft ontlast van de zaak door de zaak over te 

dragen aan een hogere tuchtoverheid, nadien actief blijft tussenkomen in de procedure 

gevoerd op initiatief van de hogere tuchtoverheid. De korpschef woont de vergaderingen niet 
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alleen bij, hij wordt ook belast met de voorbereiding van de zaken die aan het politiecollege 

worden voorgelegd.
250

 Ook al neemt hij formeel gezien geen deel aan de eindbeslissing van 

het college, toch bestaan er geen voldoende garanties om met absolute zekerheid uit te sluiten 

dat hij de beslissing niet beïnvloedt. 

Het is moeilijk om een concreet cijfer te plakken op het aantal tuchtstraffen die werden 

uitgesproken de laatste jaren. Op grond van artikel 14bis, tweede lid van de wet van 18 juli 

1992 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten dienen de bevoegde 

tuchtrechtelijke overheden het Comité P maandelijks omstandig op de hoogte te houden van 

enige tuchtmaatregel of ordemaatregel die is uitgesproken tegen een lid van een politiedienst. 

Echter, in de praktijk moet men vaststellen dat dit niet al te strikt wordt opgevolgd. 
251

 

De hierna opgesomde cijfergegevens zijn dus niet volledig maar gaven toch op zijn minst een 

indicatie van hoe het er in de praktijk aan toe gaat. 

 tuchtstraffen Andere maatregelen 

2005 12 10 

2006 16 8 

2007 10 6 

2008 8 3 

2009 6 4 

2010 1 2 

totaal 53 33 

Uit bovenstaande tabel
252

 valt af te lezen dat in 84 van de 124 dossiers waarin het Comité P 

een fout of disfunctie had vastgesteld een tuchtstraf of andere maatregel werd opgelegd: 51 

dossiers gaven aanleiding tot een tuchtstraf, in 31 dossiers werd een andere maatregel 

genomen, terwijl in 2 dossiers zowel een tuchtstraf als een andere maatregel werd 

uitgesproken. Dit komt neer op een aandeel van ongeveer 70%, wat in eerste instantie 

bevredigend lijkt te zijn. 
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In de volgende tabel
253

 bekijken we de verdeling van de opgelegde tuchtstraffen. 

 waarschuwing blaam Inhouding 
wedde 

schorsing Terugzetting 
in 
weddeschaal 

ontslag afzetting 

2005 1 10 1     

2006 6 6 2   2  

2007 2 4 4     

2008  5 3     

2009 3 4      

2010  1      

totaal 12 30 10   2  

Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de opgelegde tuchtstraffen de lichtste blijken te zijn. 

In dit opzicht is het natuurlijk eenvoudig om aan bevredigend aandeel van 70%  te komen. 

Het Comité P pleit er dan ook voor om de tuchtprocedure te hervormen gezien ze te complex 

is, de straffen te vaak belachelijk of mild zijn (hetgeen bevestigd wordt door bovenstaande 

gegevens), de procedure te lang duurt en er te veel fouten worden gemaakt.
254

 Het Comité P 

pleit er dan ook voor om “de procedure eenvoudiger te maken en haar toepassing te laten 

toevertrouwen aan specialisten. Dit moet de tuchtoverheden de mogelijkheid geven om feiten 

waarvan zij van oordeel zijn dat zij een tuchtvergrijp uitmaken toe te vertrouwen aan 

gespecialiseerde collega’s enerzijds en anderzijds aan de politieambtenaar de zekerheid te 

geven dat een onderzoek wordt gevoerd door ambtenaren die geen verantwoording 

verschuldigd zijn aan de tuchtoverheid. Dit zal ook toelaten komaf te maken met iedere 

dubbelzinnigheid in de rol die eenieder in het tuchtgebeuren te spelen heeft door een 

duidelijke scheiding tussen onderzoek een beslissing ten gronde”.
255

 

 

4. De strafrechtelijke beteugeling 

In 2009 en 2010 werden respectievelijk 2401 en 2459 klachten rechtstreeks ingediend bij het 

Comité P.
256

 Daarvan werden er op zijn beurt 259 en 281 strafonderzoeken uitgevoerd door 
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de Dienst Enquêtes. Indien we die gevoerde strafonderzoeken indelen naar de aard van de 

geregistreerde inbreuken in 2009 en 2010 komen we tot de volgende tabel.
257

 

Inbreuken 2009 2010 
Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig bezitten…) 5 59 

Gewelddaden tegen personen of goederen 51 43 

Schending van het beroepsgeheim 36 37 

Daden van willekeur 30 25 

Valsheid gepleegd tijdens de uitoefening van de functies 30 23 

Valsheid in geschriften 20 20 

Bedreigingen 13 12 

Belaging-stalking 18 9 

Willekeurige vrijheidsberoving 4 8 

Laster 16 8 

Opstellen pv 18 7 

Omkoping 6 6 

Eerroof 14 6 

Gewone diefstal 4 5 

 

Uit deze tabel blijkt dat het misdrijf omkoping bijzonder laag wordt geregistreerd als inbreuk. 

Dit zegt natuurlijk meer over het feit dat omkoping moeilijk opspoorbaar is dan dat het 

fenomeen zich weinig zou voordoen. 

Overeenkomstig artikel 14, eerste lid van de wet van het Comité P “sturen de procureur-

generaal en de auditeur-generaal aan de voorzitter van het Vast Comité P ambtshalve een 

kopie van de vonnissen en arresten betreffende misdaden of wanbedrijven begaan door de 

leden van de politiediensten”. Op basis de rechterlijke beslissingen die in 2009 en 2010
258

 

genomen zijn ten aanzien van de leden van de geïntegreerde politie kunnen we tot de 

vaststelling komen dat het in de eerste plaats voornamelijk inspecteurs zijn die strafrechtelijke 

feiten plegen. Van de 202 gerechtelijk beslissingen genomen in 2009 werden er 121 genomen 

ten aanzien van inspecteurs. In 2010 waren dat er 178 van de 249. Van de 121 beslissingen  in 

2009 zijn er 62 waarbij effectief een straf werd uitgesproken. In 2010 84 van de 178. De 

“braafste” van de klas blijken de gewone agenten te zijn met respectievelijk 8 en 14 gekende 

gerechtelijke beslissingen.  

Uiteindelijk wordt toch in de helft van de gevallen opvallend veel mildheid aan de dag gelegd. 

Door onvoldoende sanctionerend op te treden, wordt niet alleen het verkeerde signaal gegeven 

aan de betrokken politieambtenaar dat het “allemaal zo erg niet is” maar, erger, wordt een 

verkeerd ‘voorbeeld’ gesteld ten aanzien van alle andere leden van de politieorganisatie. 
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Vooral de jongere leden zien en ervaren op die manier dat zelfs het plegen van misdrijven al 

bij al nog zo ernstig niet is. Het staat immers vast dat het verlenen van de opschorting van de 

uitspraak van de veroordeling (zoals ook werkstraffen of schuldigverklaringen) zo goed als 

gelijkstaat met complete straffeloosheid op alle andere gebieden en derhalve de veroordeelde 

politieambtenaar zonder al te veel commotie gewoon verder functioneert binnen de politie.
259

 

Maken we een onderverdeling ven de gerechtelijke beslissingen per tenlastelegging dan 

komen we tot de vaststelling dat 2 politieambtenaren in 2009 en 3 in 2010 in evenveel zaken 

werden veroordeeld wegens omkoping. De 2 veroordelingen in 2009 houden verband met 

fictieve domicilieringen. Een veroordeling wegens omkoping (maar ook wegens handel in 

verdovende middelen en schending van het beroepsgeheim) uitgesproken in 2010 gaat tevens 

gepaard met de ontzetting van gedurende 5 jaar uit zijn rechten. 
260

 Kunnen we uit deze cijfers 

besluiten dat omkoping geen wijdverspreid fenomeen is bij het politiepersoneel? Nee. 

Hiervoor verwijs ik terug naar het eerste hoofdstuk waaruit blijkt dat opsporing, 

bewijsvoering en bestraffing gaan vanzelfsprekendheid is. 

 

5. Conclusie 

Tuchtrechtspreken blijkt niet zo eenvoudig als het lijkt. Het tuchtrecht heeft namelijk een heel 

stug karakter en daarin schuilt het gevaar voor valkuilen. Dit is onder meer te danken aan de 

discretionaire bevoegdheid van de tuchtoverheden, meerdere tuchtoverheden, de redelijke 

termijn enz. 

Een procedure “volgens het boekje” levert niet automatisch een garantie op succes. De 

toepasselijke rechtsregels zijn niet enkel terug te vinden in de tuchtwet. Daarnaast moeten 

steeds de ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur worden nageleefd: de redelijke 

termijn, de rechten van de verdediging, het evenredigheidsbeginsel, de 

zorgvuldigheidsplicht… Het blijkt dat het voor de meeste tuchtoverheden niet zo eenvoudig is 

om deze beginselen correct toe te passen. Dit is dan ook een van de redenen waarom men 

eerder afkerig staat tegen het toepassen van het tuchtrecht. 

In de praktijk blijken er vandaag ook grote verschillen te bestaan binnen de geïntegreerde 

politie op het gebied van de vervolging en de bestraffing van tuchtvergrijpen. Naargelang de 

tuchtoverheid worden zwaarwichtige feiten niet tuchtrechtelijk vervolgd of slechts met een 
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lichte tuchtstraf.  In nog andere gevallen geven ze dan toch - correct - aanleiding tot het geven 

van een zware tuchtstraf.  

Door de onvolkomenheden in de toepassing van de tuchtwet ontlopen dus een aantal 

politieagenten een correcte bestraffing. Het is dus noodzakelijk dat men een beleid 

ontwikkeld waarbij men effectief overgaat tot tuchtrechtelijke sanctionering, men meer oog 

en kennis heeft van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar belangrijker, dat de 

volledige tuchtprocedure wordt vereenvoudigd. 
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Hoofdstuk 4. Controle op de politie 

In België bestaan er verschillende instanties waar burgers met hun klachten over de politie 

terecht kunnen. Naast de actoren op bestuurlijk en gerechtelijk niveau (burgemeester en 

procureur/ onderzoeksrechter) zijn er ook instanties ingericht die zich specifiek bezighouden 

met de werking van politie. Dit zijn de diensten Intern Toezicht binnen de politiediensten, de  

Algemene Inspectie en het Comité P.
 261

    

In dit hoofdstuk worden de specifieke controle-instanties bij de politie besproken. Er wordt 

zowel aandacht geschonken aan hun ontstaan, samenstelling en bevoegdheden als hun 

onderlinge verhouding. Speciale aandacht wordt uiteraard besteedt aan de mate waarop 

dergelijke instanties kunnen bijdragen aan de aanpak van corruptie. 

 

1. De Dienst Intern Toezicht 

1.1. Ontstaan
262

 

Het is de korpschef die belast is met de leiding, organisatie en verdeling van de taken bij het 

politiekorps. En ook al heeft deze de mogelijkheid om een deel van zijn verantwoordelijkheid 

te delegeren, toch blijft de verantwoordelijkheid van een goede dagelijkse werking bij de 

korpschef liggen. Hij dient te zorgen voor een normaal intern toezicht.
263

 Maar een belangrijk 

deel van de opdrachten van de politie spelen zich af op het terrein waardoor het normaal 

toezicht wordt bemoeilijkt.
264

 Daarom werd er beslist om een speciale dienst op te richten, de 

dienst Intern Toezicht. 

Het was voormalig minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback, die bij rondzendbrief 

van 6 juli 1994 (POL 48) de diensten ‘Intern Toezicht’ oprichtte bij de toenmalige korpsen 

van gemeentepolitie. ‘Intern Toezicht’ werd toen gedefinieerd als “Het toezicht dat 

hoofdzakelijk doorgevoerd wordt op het terrein, maar ook bij de administratieve cellen van de 

politie; het toezicht dat zich richt op de controle van de taak- uitvoering van de individuele 
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politieambtenaar, maar die ook kan overschrijden; het toezicht dat zich in het bijzonder richt 

op die gespecialiseerde diensten die de neiging hebben onafhankelijk te opereren.”
265

 

De diensten ‘Intern Toezicht’ dienden gezien te worden als een instrument bij het korpsbeheer 

en is vooral gericht op het informeren van de korpsleiding over de reële gang van zaken, zodat 

deze met betere kennis van zaken (bij)sturing kan geven. 

In april 2011 kwam een nieuwe Rondzendbrief CP3 ‘betreffende organisatiebeheersing in de 

geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus’ tot stand.
266

 Dit rondschrijven wijst op 

de nood aan meer doorgedreven ‘organisatiebeheersing’, wat ertoe zou moeten leiden dat het 

aantal klachten over politie zou afnemen. In het vroegere concept van ‘Intern Toezicht’ waren 

de Diensten Intern Toezicht onafhankelijke diensten, instrumenten van de korpschef, om 

toezicht uit te oefenen en geïnformeerd te blijven. De omzendbrief stelt dat het nieuwe 

concept inzake organisatiebeheersing de verantwoordelijkheid bij elke medewerker van het 

korps en bij de lijnverantwoordelijke legt om toezicht te houden in de ware betekenis van het 

woord. Dit systeem loopt verder tot op het niveau van de korpschef voor de lokale politie of 

de commissaris-generaal (en zijn directeurs-generaal) voor de federale politie. Werd toezicht 

in het vroegere concept en zelfs met de aangebrachte nuances, vooral begrepen als ‘controle’, 

dan ligt in het concept van organisatiebeheersing de grootste klemtoon op het proactieve en 

op de rechtstreekse aansturing. 

1.2. Samenstelling en bevoegdheden 

In de omzendbrief POL 48 werd aanbevolen om dergelijke diensten op te richten van zodra 

het korps meer dan 200 effectieve personeelsleden telt. Bij middelgrote korpsen (tussen 30 en 

200 leden) moet men niet overgaan tot het oprichten van een dienst maar kan de taak deeltijds 

waargenomen worden door een of meerder officieren. In een klein korps (tot 30 personen) is 

het voldoende dat het toezicht uitgeoefend wordt door de korpschef.
267

 

In het voorjaar van 2011 werd een kleinschalig onderzoek gevoerd door studenten van de 

Universiteit Gent in het kader van het vak ‘Data Processing in Criminology’.
268

 De diensten 
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Intern Toezicht die ze spraken, variëren in omvang tussen één (deeltijdse) en tien (voltijdse) 

personeelsleden.  

In kleine korpsen wordt de functie Intern Toezicht soms ingevuld door de korpschef, soms 

door iemand van de personeelsdienst. In grotere korpsen worden er zelfstandige diensten 

Intern Toezicht opgericht. In de kleinere korpsen blijkt ook samengewerkt te worden met 

andere zones op basis van een samenwerkingsprotocol, waarbij zones op verzoek van een 

andere zone taken van intern toezicht gaan uitvoeren, bijvoorbeeld omdat op lokaal vlak een 

aantal gevoeligheden kunnen spelen, die uitgeschakeld worden wanneer een andere zone het 

onderzoek uitvoert. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om  het gegeven dat het niet evident is om 

als diensthoofd of als collega – wanneer het gaat om soms gevoelige materie – het optreden 

van eigen medewerkers of collega’s te onderzoeken. In andere zones is er geen sprake van een 

dergelijke samenwerking, maar wordt wel – bijvoorbeeld op arrondissementeel niveau – 

expertise en kennis uitgewisseld op bijeenkomsten van verschillende diensten Intern 

Toezicht.
269

 

De Dienst Interne Toezicht is bevoegd voor 
270

: 

 De behandeling van klachten en felicitaties met betrekking tot de werking en de 

dienstuitvoering van het eigen politiekorps (bv. ontvangen, registreren, onderzoeken 

van klachten, rapporteren van gevolgen); 

 Toezicht houden op het gebruik van geweld door politieambtenaren van het eigen 

politiekorps; 

 Het voeren van opsporingsonderzoeken en gerechtelijke onderzoeken waarbij 

politieambtenaren van het eigen politiekorps betrokken zijn; 

 Het voeren van voorafgaande onderzoeken en de coördinatie van de opvolging van 

tuchtonderzoeken en -dossiers in het raam van de tuchtwetgeving; 

 De analyse van bedrijfsprocessen of procedures in het raam van risicobeheersing, 

trends uit het klachtenmanagement en toezichtsopdrachten; en 

 De korpsleiding adviseren in verband met dilemma's rond de taakinvulling. 
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Verder zorgt de dienst voor de administratieve opvolging en de overmaking van dossiers in 

naam van de korpschef
271

. Het betreft hier afschriften van alle klachten en aangiften 

betreffende de politiediensten en een korte samenvatting van het resultaat van het onderzoek 

na het afsluiten ervan, de voorbereidende stukken van het Politiecollege en het maandelijks op 

de hoogte brengen van het Comité P van alle tuchtmaatregelen of ordemaatregelen die zijn 

uitgesproken tegen leden van het politiekorps. 

Klachten kunnen via verscheidene kanalen binnenkomen bij de diensten: via de korpschef, via 

de burgemeester, de ombudsdienst, de procureur des Konings en uiteraard ook via het Comité 

P. Het dient te worden benadrukt dat de diensten Intern toezicht nagenoeg allemaal 

tweedelijnsdiensten zijn en dus niet rechtstreeks benaderbaar voor de burger. Een klacht 

indienen kan wel bij het onthaal, maar niet rechtstreeks bij de dienst.
272

 

2. De Algemene Inspectie 

2.1. Ontstaan 

Het is uit het ‘Octopusakkoord’ van 24 mei 1998 dat de wil bleek om het toezicht op de 

werking van de politie te verstevigen. In de organieke wet van 7 december 1998 tot 

organisatie van een geïntegreerde politiedienst werd de creatie en algemene taak- 

omschrijving van de Algemene Inspectie opgenomen. De memorie van toelichting van deze 

wet benadrukte het externe karakter. Haar onafhankelijkheid ten opzichte van de reguliere 

politiediensten werd uitdrukkelijk herbevestigd in de wet van 15 mei 2007 op de Algemene 

Inspectie.
273

 Toch is deze onafhankelijkheid niet steeds even bekend binnen de 

politiediensten. De benaming ‘Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale 

Politie’ leidt er namelijk toe dat vele politieambtenaren ervan uitgaan dat het een 

inspectiedienst betreft die opgericht is in de schoot van en/of deel uitmaakt van de 

geïntegreerde politie, wat dus helemaal niet het geval is. 
274
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2.2. Samenstelling en bevoegdheden 

De Algemene Inspectie is samengesteld uit:
275

 

 de inspecteur-generaal,  

  adjuncten-inspecteur-generaal; 

 de Directie Audit en Inspectie; 

 de Directie Individuele Onderzoeken; 

 de Directie Statuten; en 

 de Directie Algemeen Beleid.  

De Algemene Inspectie staat onder leiding van en wordt georganiseerd door de inspecteur-

generaal en de adjuncten-inspecteur-generaal. 

Daarenboven zijn er nog vier gedeconcentreerde AIG-inspectieposten (meer bepaald in 

Antwerpen, Bergen, Gent en Luik). Met deze gedecentraliseerde antennes of posten wordt 

beoogd om de Algemene Inspectie fysiek dichter bij haar klanten/klagers (lokale overheden, 

burgers en politiediensten) en dus klantvriendelijker te laten functioneren.
276

 

De bij wet bepaalde kerntaak van de Algemene Inspectie bestaat erin om bij te dragen aan het 

optimaliseren van het functioneren van de federale politie en de lokale politie en meer bepaald 

om de werking, de activiteiten en de werkwijzen van de politiediensten te onderzoeken.
277

  

Wat de opdrachten van de Algemene Inspectie betreft heeft zij voornamelijk 

onderzoeksopdrachten
278

: 

 ze onderzoekt de werking, activiteiten en de werkwijzen van de politiediensten; ze 

gaat in het bijzonder de toepassing na van de wetten, verordeningen, bevelen 

onderrichtingen en richtlijnen alsook van de normen en standaarden; 

 neemt deel aan de definiëring, het naleven en actualiseren van de politionele 

deontologie; 

 onderzoekt regelmatig de efficiëntie en de doeltreffendheid van de federale politie en 

van de korpsen van de lokale politie; 
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 oefent haar bevoegdheden uit betreffende de evaluatie en de opleiding van het 

personeel. 

In concreto is de Algemene Inspectie belast met de uitvoering van
279

:  

 controleopdrachten, inspecties en audits van de federale politie en van de lokale 

politie; 

 onderzoeken ten gevolge van klachten en aangiften; 

 bemiddelingsopdrachten;  

 gerechtelijke opdrachten;  

 sommige tuchtonderzoeken;  

 operationele steunopdrachten aan het controleorgaan belast met het toezicht op de 

politionele informatie; en 

 opdrachten in het kader van statutaire aangelegenheden. 

Deze taken kan ze zowel ambtshalve als op bevel uitvoeren. Zowel de Minister van Justitie 

en/of de Minister van Binnenlandse Zaken als de gerechtelijke en bestuurlijke overheden 

kunnen om haar opdracht verzoeken.
 280

 Ook de commissaris-generaal, evenals de directeurs-

generaal van de federale politie kunnen om een inspectie of een audit in de federale politie 

verzoeken. De korpschef van een korps van de lokale politie kan dat eveneens doen voor zijn 

korps van de lokale politie.  

Voor de uitvoering van hun opdrachten beschikken de leden van de Algemene Inspectie over 

een algemeen en permanent recht tot inspectie. Zij kunnen de personen bedoeld in artikel 5 

van de Wet op de Algemene Inspectie vrij horen en mogen, na hun bevoegde overheid 

ingelicht te hebben, de lokalen betreden waarin de betrokkenen hun ambt uitoefenen.
281

 Zij 

mogen ter plaatse alle documenten en voorwerpen die nuttig zijn voor hun opdrachten 

raadplegen, er een kopie van maken, ze laten bezorgen en indien nodig in beslag nemen. 

Met de uitvoering van audits en inspecties wordt het globaal zicht op de werking van de 

politiediensten verbeterd, aangezien de beeldvorming in een ruimer kader en/of over een 

langere termijn gebeurt. Een inspectie heeft betrekking op het (punctueel of systematisch) 

                                                 
279

 Art. 9-12 KB van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de Algemene Inspectie van de 

federale politie en van de lokale politie, BS 18 augustus 2001. 
280

 Art. 6 wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de 

rechtspositie van sommige leden van de politiediensten, BS 15 juni 2007. 
281

 Art. 8 wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de 

rechtspositie van sommige leden van de politiediensten, BS 15 juni 2007. 



79 

 

nagaan of de werking van een organisatie zich conformeert met de opgelegde of heersende 

normen. Een audit is een onafhankelijke en objectieve activiteit die aan de organisatie een 

redelijke zekerheid verstrekt over de mate waarin ze haar werking beheerst. Het betreft dus 

een evaluatie van het globale interne beheersingssysteem van een organisatie. Daarbij wordt 

nagegaan hoe de geauditeerde organisatie omgaat met haar activiteiten en processen, of de 

risico’s systematisch en afdoende in kaart gebracht zijn en of de risicoreacties adequaat zijn. 

Bij de behandeling van klachten over de politie wordt het lijndenken naar voren geschoven 

als principe. Hierbij geldt in de regel dat klachten over een (lid van een) politiedienst in 

principe door de betrokken politiedienst zelf behandeld worden.
282

 De Algemene Inspectie 

oefent in de dagelijkse praktijk overigens daadwerkelijk een niet-exclusieve 

tweedelijnsfunctie uit. In het beslissingsproces ter zake kan de Algemene Inspectie met 

sommige factoren rekening houden om een zaak al dan niet prioritair in zelf te behandelen. 

Het lijkt dus niet onredelijk dat, wanneer de feiten ernstig en strafrechtelijke van aard zijn, de 

zaak in handen gegeven wordt van een externe controledienst. Hierdoor wordt een mogelijke 

niet-objectieve behandeling of interne beïnvloeding voorkomen of vermeden. 

Het principe van het lijndenken werd recentelijk herbevestigd in de ministeriële omzendbrief 

CP3
283

 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie.
284

 Het laat de Algemene 

Inspectie toe om haar rol van extern controleorgaan ten volle te spelen en haar beperkte 

capaciteit optimaal te benutten.  

3. Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten 

3.1. Ontstaan 

Verscheidene ernstige gebeurtenissen die zich in ons land hebben voorgedaan zoals aanslagen 

van de CCC, de moordpartijen van de Bende van Nijvel en het Heizeldrama zijn de 

katalysator geweest voor een aantal fundamentele wijzigingen op het vlak van organisatie van 

politiediensten en het toezicht dat op deze diensten wordt uitgeoefend.
285

 Op 24 mei 1988 

werd een parlementaire onderzoekscommissie opgericht. Deze kreeg de benaming 

‘Onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de wijze waarop de bestrijding van het 
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banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt’. Een van de conclusies betrof de controle 

op de politiediensten.  

“… Er dient één extern controleorgaan te worden gecreëerd voor alle ambtenaren met 

politiebevoegdheid. Een interne controle bleek inadequaat te zijn. Dit controleorgaan heeft 

geen disciplinaire, maar een superviserende taak. Het moet met andere woorden controle 

uitoefenen op de wijze waarop de politieopdrachten worden uitgevoerd. Aan het parlement en 

de regering moet hierover regelmatig verslag worden gegeven.”
286

 

De regering publiceerde in 1990 aansluitend op het verslag van de onderzoekscommissie een 

regeringsmededeling: het Pinksterplan. In dit plan stond o.a. de coördinatie van het 

politiebeleid en structurele aanpassingen met betrekking tot de werking van de 

politiedienst.
287

 In uitvoering daarop heeft de regering in 1991 een voorstel ingediend met 

betrekking tot het toezicht op de politie. Het voorstel voorzag twee belangrijke doelstellingen 

wat het toezicht betrof: 

1. De eerbiediging ven de grondwettelijke rechten en van de fundamentele vrijheden van 

de burgers; en  

2. Het instaan voor de efficiëntie en de coördinatie van de politiediensten. 

Uiteindelijk voorzag de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en 

inlichtingendiensten
288

 in de oprichting van het Vast comité van toezicht op de 

politiediensten, afgekort het Comité P. 

3.2. Samenstelling en bevoegdheden 

Het Vast Comité P is samengesteld uit vijf werkende leden onder wie een voorzitter (die 

magistraat moet zijn) en een ondervoorzitter. Voor elk van hen worden twee plaatsvervangers 

benoemd. Zij worden allen benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, die hen 

ook onder bepaalde voorwaarden kan afzetten. Het Vast Comité P wordt bijgestaan door een 

griffier. De leden van het Vast Comité P en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een 

vernieuwbare termijn van zes jaar.
 289
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Hoewel het Comité P een onafhankelijke instelling is, treedt het hoofdzakelijk op ten behoeve 

van de wetgevende macht, in het bijzonder om deze bij te staan in zijn toezichthoudende 

functie op de uitvoerende macht. Het voeren van strafonderzoeken, gevoerd door de Dienst 

Enquêtes, vormt hierop een uitzondering gezien dit gebeurt onder de leiding en gezag van de 

rechterlijke macht. 
290

 Het Comité P treedt dus als dusdanig op als een externe instelling zowel 

ten aanzien van de uitvoerende macht als ten aanzien van de politiediensten die daarvan 

afhangen. 

De doelstelling die het Comité P nastreeft is tweeledig
291

:  

 Het waarborgen van de bescherming van de rechten die de Grondwet en de wet aan de 

personen verlenen; en 

 het zorgen voor de coördinatie en de doelmatigheid van de politiediensten. 

Het comité vervult deze opdrachten via het verzamelen en registreren van informatie, 

onderzoek op terrein en analyse, de verspreiding van zijn conclusies, het verstrekken van 

advies en aanbevelingen en de opvolging daarvan. 

Binnen het kader van het hierboven vermeld toezicht behandelt het Vast Comité P de klachten 

en aangiften die het ontvangt betreffende de werking, het optreden, het handelen of het 

nalaten te handelen van de politiediensten.
292

 Wanneer het Vast Comité P van oordeel is dat 

de gegevens van de klacht of de aangifte niet wijzen op een organisatorische disfunctie of op 

een ernstige individuele disfunctie, nalatigheid of fout, kan het besluiten de bevoegdheid om 

de klacht of aangifte af te handelen over te dragen, al naar gelang van het geval
293

 aan de 

commissaris-generaal van de federale politie, de korpschef van de lokale politie of aan het 

hoofd van de andere politiediensten. 

Indien een klacht of een aangifte tegelijkertijd door de Algemene Inspectie en door de Dienst 

Enquêtes wordt behandeld, en de persoon die de klacht heeft ingediend of de aangifte heeft 

gedaan, niet uitdrukkelijk om het optreden van het Comité heeft verzocht, kan het Comité 

besluiten niet op die klacht of op die aangifte in te gaan en de bevoegdheid om de klacht of 
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aangifte af te handelen over te dragen aan de Algemene Inspectie van de federale politie en 

van de lokale politie.
294

 

Het toezicht dat door deze wet wordt georganiseerd heeft geen betrekking op de gerechtelijke 

overheden en evenmin op de handelingen die zij bij de uitoefening van de strafvordering 

stellen; het toezicht heeft evenmin betrekking op de overheden van bestuurlijke politie. 
295

 

3.2.1. De Dienst Enquêtes  

Aan het Comité P is een Dienst Enquêtes verbonden, geleid door een directeur- generaal en 

bijgestaan door twee adjunct-directeurs-generaal. 
296

 De leden van de dienst dragen allen, 

zonder onderscheid van niveau of graad, de titel van commissaris-auditor. 

Het Vast Comité P oefent het gezag uit over de Dienst Enquêtes voor de politiediensten en 

over de directeur-generaal van deze dienst. Het Comité vertrouwt de dienst onderzoeken toe 

en ontvangt verslagen over alle onderzoeken die worden uitgevoerd. Wanneer zij een 

opdracht van gerechtelijke politie vervullen, staan de directeur-generaal en de leden van de 

Dienst Enquêtes onder toezicht van, al naar gelang van het door de wet gemaakte 

onderscheid, de procureur-generaal bij het hof van beroep, de federale procureur of de 

auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof. 

De Dienst Enquêtes onderzoekt de klachten en aangiften van particulieren die rechtstreeks 

betrokken zijn geweest bij het optreden van een politiedienst. Uit eigen beweging of op 

vordering van de Procureur des Konings of de onderzoeksrechter stelt de dienst een 

onderzoek in naar de misdaden en wanbedrijven die ten laste worden gelegd van de leden van 

de politiediensten. Wanneer een lid van de Dienst Enquêtes bij een onderzoek feiten vaststelt 

die een tuchtrechtelijke fout zouden kunnen uitmaken, geeft de directeur-generaal van de 

Dienst Enquêtes P daarvan onverwijld kennis aan de bevoegde tuchtrechtelijke overheid.
297

 

 

                                                 
294

 H. BERKMOES, “Controle op de politiediensten” in H. BERKMOES, W.  BRUGGEMAN, I. DEBROUCK, D. 

DEWANDELEER, F. DESTERBECK., H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, C. NUYTS  en E. VAN DEN HEUVEL, 

Postal Memorialis , Kluwer 2011, C47/68. 
295

 Art. 2 eerste lid Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie en inlichtingendiensten en op 

het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 26 juli 1991. 
296

 H. BERKMOES, “Controle op de politiediensten” in H. BERKMOES, W.  BRUGGEMAN, I. DEBROUCK, D. 

DEWANDELEER, F. DESTERBECK., H. FRANSEN, P. HERBOTS, A. MARUT, C. NUYTS  en E. VAN DEN HEUVEL, 

Postal Memorialis , Kluwer 2011, C47/65. 
297

 Art. 23 wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie en inlichtingendiensten en op het 

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, BS 26 juli 1991. 



83 

 

4. Verhouding tussen de externe controleorganen en aanbevelingen 

Het onderscheid tussen de verschillende controleorganen ligt hem eerst en vooral in het 

statuut. Waar de Algemene Inspectie en de diensten Intern Toezicht afhangen van 

respectievelijk de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken enerzijds, en de 

politiediensten zelf anderzijds, is het Comité P een extern, onafhankelijk orgaan.
298

  

Wat de verhouding Algemene Inspectie – Comité P betreft, behandelen beide diensten 

klachten en aangiften en voeren opsporings- en gerechtelijke onderzoeken uit. Beiden kunnen 

ook doorlichtingen uitvoeren van de diensten waarover ze bevoegd zijn. Het Comité P is 

daarbij bevoegd om zijn taken uit te voeren over alle ambtenaren die over 

politiebevoegdheden beschikken. De bevoegdheid ratione materiae van de Algemene 

Inspectie is beperkter, meer bepaald tot de activiteiten van de diensten of leden van de 

federale politie en van de lokale politie. 

Het voordeel van de Algemene Inspectie is dat ze door haar territoriale deconcentratie en 

lokale contacten, door haar bevoorrechte contacten met de hiërarchie en door de dagelijkse 

samenwerking met de interne controlediensten het best geplaatst is om erover te waken dat de 

door de beide bevoegde ministers vastgelegde politiek goed wordt uitgevoerd. 

Door de regelgever is er in een aantal coördinatiemechanismen van informatieve aard 

voorzien. De korpschefs worden namelijk in principe geacht om de Algemene Inspectie in te 

lichten over de bij hen ingediende klachten en aangiften en over de gevolgen die eraan 

worden gegeven.
299

 De commissaris-generaal van de federale politie wordt bovendien geacht 

om onder meer interne richtlijnen die het gedrag van de personeelsleden van de 

politiediensten regelen, ter kennis te brengen van de Algemene Inspectie.
300

 Gelet op haar 

positie kan ze eveneens informatie inwinnen bij en indien nodig dwingende 

antwoordtermijnen opleggen aan het personeel van de lokale en federale politie.
301

 Omwille 

van een betere coördinatie van de gang van zaken werd een gemeenschappelijke databank 

Comité P/Algemene Inspectie opgericht: de gegevensbank betreffende klachten en aangiften. 
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Voor de Algemene Inspectie staan de leden van de directie ‘individuele onderzoeken’ en van 

de gedeconcentreerde posten in voor de voeding ervan. De lokale politiediensten doen 

hetzelfde via het – al dan niet online – invullen van klachtenfiches. Op deze wijze wordt 

vermeden dat ze twee keer dezelfde kennisgeving moeten doen aan de twee externe 

controlediensten. Een bijzonderheid betreft het overzicht op het geheel van deze klachten. 

Alleen het Comité P kan alle gegevens van de databank consulteren (die van de Algemene 

Inspectie inbegrepen). De Algemene Inspectie heeft zicht op de gegevens die door de lokale 

zones en door haar eigen diensten ingebracht zijn, maar niet op de klachten die bij het Comité 

P aanhangig gemaakt zijn
302

  

Uit een studie gevoerd door studenten van de Universiteit Gent in het kader van het vak ‘Data 

processing in Criminology’ blijkt dat uit een bevragingen van verschillende diensten Intern 

Toezicht het onderscheid tussen de Algemene Inspectie en het Comité P niet geheel duidelijk 

is. Hoewel ze aangeven goede contacten te hebben met beide diensten heerst er toch 

onduidelijkheid welke dienst nu voor welke taken instaat. Een opvallende vaststelling was dat 

het merendeel van de respondenten geen meerwaarde ziet in het bestaan van de twee 

diensten.
303

 

De meeste respondenten uit het reeds aangehaalde onderzoek stellen voor om, los van het 

belang dat beide diensten kunnen hebben op andere vlakken en vanuit hun verschillende 

mandaten, de twee instanties te laten samenvloeien wanneer het gaat over de overlappende 

bevoegdheden, met name met betrekking tot klachtenbehandeling. Hierdoor zou er een 

duidelijke tweetrapsbehandeling van klachten ontstaan: intern door de korpsen zelf en 

(bijvoorbeeld indien klagers niet tevreden zijn over hun klachtbehandeling) een 

beroepsmogelijkheid bij een beroepsinstantie, de Algemene Inspectie of het Comité P.
304

 

Ook Ludwig Vandenhove, voormalig lid van de bijzondere commissie belast met de 

parlementaire begeleiding van het Comité P, wees er op dat er een overlap bestaat tussen het 

Comité enerzijds en de Algemene Inspectie anderzijds. Zo worden beiden geacht de databank 

rond klachten en aangiften over politiediensten te voeden en te exploiteren, én de 

tenuitvoerlegging van beleidsbeslissingen te controleren. Bovendien zouden er problemen zijn 
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op het vlak van aanbevelingen en/of jaarverslagen van de controle-instanties. Het parlement 

zou er te weinig aandacht aan besteden waardoor men de vraag kan stellen waarom control-

instanties nog de moeite zouden nemen om hun opgedragen taken ernstig uit te voeren. Hij 

wordt daarbij bijgetreden door mevrouw Becq. “De controleorganen functioneren wel maar 

er wordt niet altijd het gepaste gevolg gegeven aan de gemaakte bedenkingen of 

aanbevelingen.” Ze spreekt zelfs over rivaliteit tussen beide diensten. Ook zouden beide 

organen voorkeur hebben voor beleidsondersteunend werk, ten koste van de 

klachtenbehandeling.   

Zowel Vandenhove als Becq hebben daarom voorstellen geformuleerd aangaande de 

hervorming van deze organen teneinde een betere klachtenbehandeling te vrijwaren. 

De twee belangrijke functies van de Algemene Inspectie zijn de algemene 

inspectieopdrachten en de behandeling van klachten en aangiftes. Om deze duidelijk 

afgebakende taken optimaal uit te voeren pleit Sonja Becq voor de opdeling van de Algemene 

Inspectie in twee inspectiediensten.
 305

 De eerste dienst zou zich kunnen toespitsen op het 

onderzoek naar structurele problemen en zo de rol vervullen van interne auditorgaan voor de 

bevoegde ministers. De tweede dienst kan dan fungeren als klachtenbureau voor zowel de 

lokale als de federale politie.     

Gezien het voor de burger niet gemakkelijk is dat hij bij verschillende instanties met zijn 

klachten terecht kan opteert Ludwig Vandenhove voor een andere opties: ofwel de korpschef 

van de lokale politie, de diensten intern toezicht, ofwel het Comité P bevoegd maken voor de 

klachtenbehandeling.
306

 Indien er strafrechtelijke elementen in het spel zijn, moeten deze 

doorgespeeld worden aan het parket en/of kan, zoals nu, de Dienst Enquêtes van het Comité P 

gerechtelijke opdrachten uitoefenen onder het gezag van de bevoegde onderzoeksmagistraat. 

Indien het klachten betreft over de federale politie, moeten die doorgespeeld worden aan de 

dienst Intern Toezicht voor de federale politieambtenaren of aan het Comité P. Het valt op dat 

er in dit model geen plaats is voor de Algemene Inspectie. Dit is te wijten aan het feit dat te 

weinig burgers deze instantie kennen. Dit ‘model’ zou het voor de burger eenduidiger en 

eenvoudiger moeten maken. De voorwaarde is dan wel dat dit goed naar de burger wordt 

gecommuniceerd en daar ontbreekt het nu duidelijk aan. De drempel naar het Comité P zou 

daarbij verlaagd moeten worden door diverse meldpunten te hebben dan nu alleen centraal in 
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Brussel. Daarvoor suggereert Vandenhove dat de provinciegouverneurs als ‘brievenbus’ 

zouden kunnen spelen via de arrondissementscommissarissen.  

Persoonlijk sluit ik mij meer aan bij de visie en het model van Vandenhove. 

 

5. Conclusie 

De interne toezichtsdiensten zijn in de eerste plaats meer in de disciplinaire sfeer te situeren 

en hebben daarom een meer uitgesproken repressieve taak. Niettemin kunnen de diensten 

Intern Toezicht, die ondanks het feit dat ze minder onafhankelijk kunnen opereren, ook een 

belangrijke preventieve rol vervullen door de pijnpunten in de organisatie bloot te leggen. Met 

voorstellen en aanbevelingen kunnen deze diensten trachten de taakuitvoering te 

optimaliseren en corruptie te voorkomen. Het feit dat er in de kleinere korpsen ook 

samengewerkt blijkt te worden met andere zones op basis van een samenwerkingsprotocol, 

waarbij zones op verzoek van een andere zone taken van intern toezicht gaan uitvoeren, 

bijvoorbeeld omdat op lokaal vlak een aantal gevoeligheden kunnen spelen, komen de 

onpartijdige behandeling van klachten ten goede.  

De structuur en de bevoegdheden van het Comité P bevatten een aantal elementen die zinvol 

kunnen zijn voor de aanpak van corruptie. Het is immers een dienst met ruime 

onderzoeksmogelijkheden en een in wezen onafhankelijk statuut die er voor zorgt dat ze 

zowel op preventief als op repressief vlak actief zijn.  

Het systeem kan evenwel slechts behoorlijk functioneren indien tuchtregeling, intern en 

extern toezicht een samenhangend geheel vormen, waarbij vanuit eenzelfde benadering 

uitvoering gegeven wordt aan verschillende aspecten van een algemeen anti-corruptieproject. 

Wat betreft dat samenhangend geheel blijken er nog altijd pijnpunten te bestaan. Het 

probleem situeert zich niet zozeer in de verduidelijking van de statuten, maar eerder in de 

verduidelijking van de positie van de verschillende diensten tegenover elkaar.  

Kortom, de controle-instanties functioneren wel, maar qua communicatie en onderlinge 

afstemming kan het altijd beter. 
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Hoofdstuk 5. Justitie 

De rechterlijke macht is onafhankelijk. Dit is noodzakelijk voor een adequate uitvoering van 

de belangrijke taak die haar is opgedragen. Deze onafhankelijkheid impliceert ook dat het 

organiseren van enige vorm van controle op de activiteiten van de rechterlijke macht een 

delicate zaak is. Dergelijke controle is nochtans noodzakelijk gezien men beschikt over een 

aanzienlijke feitelijke macht en in haar functie vaak rechtstreeks in contact komt met de 

burger. Het risico op corruptie is dan ook niet ondenkbaar. In dit onderdeel ga ik dan ook 

dieper in op de controlemogelijkheden en knelpunten die erin vervat zitten. 

 

1. Controle 

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de twee soorten controlemiddelen. Enerzijds 

hebben we de externe controle die uitgeoefend wordt door de Hoge Raad voor de Justitie. 

Anderzijds bestaan er ook interne controlemiddelen. Deze bestaan uit de deontologie en het 

tuchtrecht.  

 

1.1. Interne controle 

De magistratuur dient intern verantwoording af te leggen over haar daden. Dit kan gebeuren 

naar aanleiding van een inbreuk op de deontologie. De deontologische inbreuken moeten 

verantwoord en gesanctioneerd worden. Die sanctionering kan gebeuren via de tucht. 

Zoals reeds vermeld in het eerste hoofdstuk bestaat er een band tussen deontologie en tucht. 

Tucht is het instrument om overtredingen op deontologische normen te bestraffen en deze 

normen afdwingbaar te maken. Deontologie is in essentie zelfregulering. Dit houdt in dat de 

eigen beroepsgroep zelf regels gaat uitwerken die de kernwaarden van de functie gaan 

beschrijven. Die kernwaarden kunnen juridische, beroepsmatige of morele normen zijn.
307

 Als 

we deontologie vervolgens bekijken in functie van de magistraat dan moet de deontologie er 

over waken dat de magistraat zijn (voorbeeld) functie op een maatschappelijk verantwoorde 

wijze vervult.
308
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In de eerste plaats zijn het de tuchtbeslissingen die richting geven aan wat er van magistraten 

wordt verwacht. Deze worden jammer genoeg niet gepubliceerd. Men dient dus terug te 

vallen op het gerechtelijk wetboek. Art. 404 van het Gerechtelijk wetboek bespreekt de 

normen waaraan het gedrag van magistraten dient te worden getoetst. “Op diegenen die hun 

ambtsverplichtingen verzuimen of door hun gedrag afbreuk doen aan de waardigheid van hun 

ambt, kunnen de tuchtstraffen bepaald in dit hoofdstuk, worden toegepast. De tuchstraffen 

kunnen eveneens worden opgelegd aan de personen die de taken van hun ambt verwaarlozen 

en zodoende afbreuk doen aan de goede werking van de justitie of aan het vertrouwen van die 

instelling.” Het betreft hier een negatieve deontologie, in die zin dat de tucht zich in eerste 

instantie inlaat met een beoordeling van wat al dan niet laakbaar is.
309

 Deze gedragsregels 

omvatten uiteindelijk de vier hoedanigheden waarover de magistraat moet beschikken: 

bekwaamheid, loyaliteit en objectiviteit, discretie en een onberispelijk privéleven
310

: 

 Bekwaamheid: de magistraat moet zowel juridische kennis en technisch vakmanschap 

bezitten, als zich bewust zijn van de draagwijdte en gevolgen van zijn beslissingen; 

 Loyaliteit en objectiviteit zijn de uitdrukking van de onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid van de rechter; 

 Discretie: geheimhoudingsplicht; 

 Een zo berispelijk mogelijk privéleven: de wetten naleven. 

Gezien deze grote, vrij algemene beginselen, niet altijd even praktisch hanteerbaar zijn in de 

praktijk, pleiten sommigen voor een codificatie.
311

 Dit zou een steunpunt voor de magistraten 

zelf betekenen en het vertrouwen van de burger op het vlak van justitie vergroten. Er bestaat 

echter grote tegenkanting tegen dergelijke codificatie. Men gaat er onder meer van uit dat dit 

verstarring met zich zou meebrengen terwijl de normen juist aanpasbaar dienen te zijn aan 

nieuwe omstandigheden en evoluties.
312

 Men grijpt daarbij terug naar het begrip ‘positieve 

deontologie’. Binnen dit begrip worden de deontologische normen gekaderd binnen de 

verwachtingen van de samenleving. Het moet de rechter ertoe brengen zich bewust te zijn van 
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zijn eigen vooroordelen en van zijn maatschappelijk rol.
313

 De vier hoedanigheden vervat in 

art. 404 Ger.W. staan daarbij centraal.
314

 

De Hoge Raad ontwierp uiteindelijk in 2012 een ‘Gids voor de magistratuur’. Deze vormt een 

niet-bindende leidraad voor magistraten en geeft een beeld van wat deontologisch mag 

worden verwacht van rechters en magistraten. Het betreft een positieve deontologie. Het is 

geen tuchtcode, noch een code ten behoeve van tuchtrechtelijke overheden en kan niet als 

basis voor tuchtrechtelijke vervolging dienen. Ontevreden burgers kunnen ze dus ook niet 

inroepen voor de Hoge Raad.
315

 De gids poogt tegemoet te komen aan de vaag geformuleerde 

plichten uit art. 404 Ger.W. door acht waarden (onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, 

terughoudendheid en discretie, ijver respect en luisterbereidheid, gelijke behandeling en 

bekwaamheid) en acht kwaliteiten (wijsheid, loyaliteit, menselijkheid, moed, ernst en 

voorzichtigheid, bekwaamheid tot werken, luisteren en communiceren, open van geest) op te 

sommen over hoe men zich concreet dient te gedragen in welbepaalde gevallen.  

1.2. Externe controle: de Hoge Raad voor de Justitie 

1.2.1. Ontstaan  

Het was naar aanleiding van de Dutroux-affaire dat een parlementaire onderzoekscommissie 

werd ingesteld, de commissie Verwilghen. In het verslag van deze commissie werd een 

pleidooi gehouden voor de modernisering van justitie.
316

 

Er was nood aan het uitschakelen van de politisering van de benoemingen in de magistratuur. 

Via deze weg wilde het parlement het vertrouwen van de burger in justitie herstellen. Een 

andere vaststelling was dat men een extern controleorgaan nodig had dat toezicht zou 

uitoefenen op de werking van het gerechtelijk apparaat. Zonder zo’n toezicht had het 

gerechtelijk apparaat immers vrij spel. Men hoopte dat men door de oprichting van een 

onafhankelijk orgaan, meer in het bijzonder van de Hoge Raad, aan deze problemen kon 

tegemoetkomen.
317

 De Hoge Raad zou een brugfunctie moeten vervullen tussen de 
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rechterlijke macht enerzijds en de uitvoerende en de wetgevende macht anderzijds, terwijl de 

Raad er toch onafhankelijk van is.
318

 

1.2.2. Samenstelling en bevoegdheden 

De Hoge Raad telt vierenveertig leden van Belgische nationaliteit die een mandaat uitoefenen 

van vier jaar. De samenstelling van de leden bestaat uit:
319

 

 22 magistraten, verkozen door de voltallige Belgische magistratuur 

 22 niet-magistraten (van wie 8 advocaten, 6 professoren van een universiteit of 

hogeschool en 8 uit het middenveld), aangeduid door de senaat 

Hij bestaat uit een Nederlandstalig en een Franstalig college van elk tweeëntwintig leden: 11 

magistraten en 11 niet-magistraten. In elke taalgroep moeten er bij de 11 externen, 4 

advocaten en 3 hoogleraren zijn. Elk college dient in zijn midden enerzijds een advies- en 

onderzoekscommissie (AOC- 8 leden) en anderzijds een benoemings- en 

aanwijzingscommissie (BAC – 14 leden) aan te stellen. Met de aanwezigheid van niet-

magistraten wordt een dubbele doelstelling gerealiseerd. Enerzijds wordt op die manier de 

‘corporatistische refelex’ bij de magistraten vermeden en anderzijds is de externe, niet 

noodzakelijk juridische, visie waardevol.
320

 De algemene vergadering stelt jaarlijks een 

verslag op over de algemene werking van de rechterlijke orde, dat wordt bezorgd aan de 

minister van Justitie, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de korpschefs van 

de hoven en van het openbaar ministerie bij deze hoven.
321

 

Dit orgaan kan niet worden beschouwd als een onderdeel van de rechterlijke macht. Dit 

omwille van het feit dat het enerzijds is samengesteld uit ook niet-magistraten en anderzijds 

omdat het orgaan niet bekleed is met een rechtsprekende functie. De Hoge Raad oefent 

evenmin bevoegdheden uit die behoren tot de wetgevende of uitvoerende macht. Ook kan het 

niet beschouwd worden als een tuchtrechtelijk orgaan. Men kan dan ook besluiten dat het gaat 

om een orgaan sui generis.
322
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Op grond van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek heeft de Hoge raad een drieledige 

taak: het waarborgen van de objectieve benoemingen binnen de magistratuur, een 

adviesfunctie omtrent de hervormingen voor justitie en het uitvoeren van externe controle op 

de werking van het gerechtelijk apparaat. Dat extern toezicht valt nog uiteen in twee 

deelaspecten: de behandeling van klachten enerzijds en de externe controle op de werking van 

de rechterlijke orde anderzijds.  

Het was vooral die laatste taak die niet met gejuich werd onthaald. De leden van de 

rechterlijke macht hadden namelijk schrik dat het uitvoeren van controle op het gebruik van 

de interne controlemechanismen tot gevolg zou hebben dat daardoor de uitoefening van de 

rechtsprekende functie zelf zou getroffen worden. Bijgevolg zou dit volgens hen de 

onafhankelijkheid en het evenwicht van de machten aantasten.
323

 Uit de praktijk bleek echter 

dat de interne controlemechanismen binnen de rechterlijke macht voor de bestrijding van 

disfuncties, zoals de tucht en het toezicht op de regelmatigheid van de dienst, niet altijd 

volstaan of naar behoren worden uitgeoefend.
324

 

1.2.2.1. Het waarborgen van objectieve benoemingen 

Wat betreft de taak tot het waarborgen van objectieve benoemingen
325

 wordt behalve het 

vastleggen van de examenprogramma’s en de organisatie van de examens ook advies verleent 

bij de voordracht van kandidaten. Het betreft zowel de voordracht voor de benoeming van 

magistraten als van de korpschefs. Uit het jaarverslag van de Hoge Raad zijn cijfers terug te 

vinden inzake de gedane voordrachten en weigeringen. Uit deze verslagen blijkt dat het aantal 

weigeringen van benoeming van voorgedragen kandidaten in de loop der jaren tot nul werd 

teruggebracht. Men kan dan ook besluiten dat er nagenoeg geen sprake meer kan zijn van 

politieke benoemingen, aangezien de minister van Justitie moet kiezen uit de door de Hoge 

Raad voorgedragen kandidaten. De Benoemings- en adviescommissie heeft evenwel geen 

bevoegdheid om na te gaan of de informatie die door de kandidaat wordt verstrekt correct is, 

noch om eventueel tegenstrijdige adviezen van korpschefs verder uit te zoeken. Zo kan 
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worden gerefereerd aan de onwetendheid over het bestaan van een tucht- of strafrechtelijk 

dossier of een gegrond verklaarde klacht. 
326

 Dit is een knelpunt. 

1.2.2.2. De klachtenbehandeling 

Bekijken we de klachtenbehandeling dan kan elke klacht die betrekking heeft op disfuncties 

van het gerecht, bij de Hoge raad worden ingediend. Het is de taak van de Hoge Raad om die 

klachten te behandelen, de follow-up ervan te regelen en aanbevelingen te formuleren volgens 

artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek. De klachtenprocedure zou disfuncties naar 

boven brengen, te wijten aan individuele magistraten of te verklaren door diensten die niet 

werken, de ongelukkige formulering van wetgeving, het bestaan van tegenstrijdige instructies 

enz… Indien de Hoge Raad die disfuncties als een probleem formuleert en daarover 

rapporteer aan het parlement, kan dat onrechtstreeks wel de aanzet geven tot hervormingen in 

het belang van de burger. Pas in tweede instantie ziet de Hoge Raad de klachtenprocedure als 

middel tot het oplossen van individueel gegronde klachten.
327

 

Voor rechtzoekenden blijft het onduidelijk hoe en bij wie zij met hun klachten over het 

gerechtelijk functioneren terechtkunnen. Voor vele klachten moet de Hoge Raad zich 

onbevoegd verklaren en dus weigeren omdat ze in het merendeel van de gevallen betrekking 

hebben op de inhoud van de rechterlijke beslissing, en dus via de gewone beroepsprocedure 

behandeld moeten of kunnen worden.
328

  

De centralisatie die de wetgever voor ogen had lijkt gebukt te gaan onder een gebrekige 

transparantie. Centralisatie van klachten zorgt ervoor dat een kwaliteitscontrole wordt 

uitgevoerd én dat – op grond van een globaal overzicht van klachten – beleidsadviezen 

mogelijk zijn.  Gezien dit niet gebeurd heeft dat als gevolg dat de klachten niet steeds op een 

overzichtelijke wijze in een databank gecentraliseerd raken, waardoor de controlediensten er 

dan ook niet in slagen een volledig zicht op zaken te krijgen en de afhandeling ervan 

inzichtelijk te monitoren.
329

 De nood aan stroomlijning mag duidelijk zijn.  

Toen de Hoge raad in zijn jaarrapport van 2003 onder andere om deze reden bekendmaakte 

dat de klachtenprocedure niet de verhoopte resultaten bereikte, gaf dat meteen aanleiding tot 
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twee wetsvoorstellen tot hervorming van de procedure. Senator De t’Serclaes
330

 stelde voor 

de klachtenbehandeling te centraliseren bij speciaal daarvoor opgerichte bureaus op het 

niveau van eerste aanleg en opteerde senator Nyssens om de justitiehuizen daarvoor in te 

zetten.
331

 

1.2.2.3. De externe controle op de werking van de rechterlijke orde 

Wat betreft de controle op de werking van de rechterlijke orde kan de taak vervuld worden op 

drie manieren: het uitoefenen van een algemeen toezicht op de middelen voor interne 

controle, doorlichtingen of audits van rechtscolleges en bijzondere onderzoeken naar de 

werking van de rechterlijke orde. De advies- en onderzoekscommissie neemt deze controle 

voor haar rekening. Deze kan handelen op eigen initiatief, op verzoek van de minister van 

Justitie, of op verzoek van een meerderheid van de leden van de Kamer of Senaat. 

Het uitoefenen van een algemeen toezicht op de middelen voor interne controle wordt 

gebruikt om het gebruik van interne controlemiddelen te verbeteren en te stimuleren. Het 

betreft hier onder meer het toezicht door het openbaar ministerie op de regelmatigheid van de 

dienst, de tucht en de onttrekking van een zaak wanneer een beraad langer dan zes maanden 

duurt.
332

 Het is de bedoeling het toezicht uit te oefenen op de controlemiddelen en niet op de 

controle zelf. De Hoge raad kan zich dus niet mengen in individuele dossiers. De instanties 

die belast zijn met de toepassing van de interne controlemiddelen moeten hiervan jaarlijks 

verslag uitbrengen aan de advies- en onderzoekscommissie. Van die informatie wordt op zijn 

beurt een overzichtsverslag gemaakt die weergeeft op welke wijze de middelen correct 

werden aangewend.
333

 

Tot slot is de Hoge Raad ook bevoegd voor het instellen van een bijzonder onderzoek. Het 

doel daarvan is de disfuncties te analyseren. De Raad beschikt binnen deze bevoegdheid over 

geen enkele strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid. Stelt ze een tekortkoming vast 

dan dient ze in eigen naam klacht in bij de bevoegde overheid.
334

 

                                                 
330

 Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige procedure voor de behandeling van klachten betreffende de 

rechterlijke organisatie, Parl.St. Senaat 2003-04 , nr. 3-440/1. 
331

 Wetsvoorstel tot invoering van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot 

wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de Hoge Raad voor de justitie aan te wij- 

zen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie, Parl.St. Senaat 2003-04,  nr. 3-286/1. 
332

 T. VANDERBEKEN en T. CARION, Een geïntegreerd anti-corruptiebeleid voor België. Krachtlijnen en actoren, 

Antwerpen/Appeldoorn, Maklu, 101, nr. 410. 
333

 Art. 259bis-14 Ger.W. 
334

 E. QUARTIER, Toepassing van tuchtrecht binnen de rechterlijke orde, onuitg. masterproef Hogeschool Gent, 

Gent, 2013,  http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/043/834/RUG01-002043834_2013_0001_AC.pdf, 15. 

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/043/834/RUG01-002043834_2013_0001_AC.pdf


94 

 

Beperkingen van het bijzonder onderzoek werden uitdrukkelijk onder de aandacht geplaatst 

naar aanleiding van de zaak Fortis. “Een bijzonder onderzoek, uitgevoerd voor het assisen- 

proces, zou dit proces kunnen vertragen, voor uitstel zorgen of het goede verloop ervan in het 

gedrang brengen. Daarom heeft de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie (VAOC) van 

de HRJ beslist om het onderzoek pas te starten na de definitieve uitspraak.”
335

 Net zoals het 

Comité P het onderzoek kon voeren door de zaak ten gronde een aanvang nam, kan men zich 

de vraag stellen waarom dat ook niet kan voor een – eventueel bijzondere afdeling – van de 

Hoge Raad. Uiteraard moet er dan nauwlettend voor gezorgd worden dat, eventueel via een 

bijzondere machtiging, de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, geheimhouding en niet- 

interferentie van dit onderzoek in een verdere procedure over de grond van de zaak 

gewaarborgd worden.
336

 

2. Tucht 

2.1. De procedure 

Iedere belanghebbende kan bij de korpschef een klacht indienen indien men meent dat er een 

overtreding is van artikel 404 Ger.W. De bevoegde tuchtoverheid –dit is de korpsoverste bij 

de zittende magistratuur– kan beslissen of er al dan niet een tuchtvordering wordt ingesteld. 

De korpschef die beslist om een tuchtvordering in te stellen, gaat de zaak toevertrouwen aan 

een door hem aangeduide magistraat ofwel aan zijn korpschef van een hoger niveau. Deze 

hogere korpschef kan op zijn beurt beslissen om het gevraagde onderzoek zelf te voeren of 

over te dragen aan een magistraat van zijn rechtscollege.
337

 Eens het onderzoek is afgesloten 

is het aan de korpschef om te bepalen of hij de vervolging zal staken of een effectieve straf zal 

opleggen.  

Kiest de korpschef ervoor om een zware straf op te leggen, dan dient hij hiervoor naar de 

Nationale Tuchtraad te stappen. Deze zal de feiten onderzoeken die kunnen bestraft worden 

met een zware sanctie en zal een niet bindend advies geven over de op te leggen straf.
338

 Bij 

het beëindigen van het onderzoek wordt het advies overgemaakt aan de bevoegde overheid 

die op zijn beurt kan beslissen om de vervolging te staken, een lichte of een zware straf op te 

leggen. Is deze tuchtoverheid van mening dat een zware straf van de tweede graad van 
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toepassing is, wordt het dossier overgebracht naar de daartoe bevoegde tuchtoverheid – de 

eerste kamer van het Hof van Cassatie, de eerste kamer van het Hof van Beroep of het 

arbeidshof. Deze kan dan, wanneer er een meerderheid van twee derden van de stemmen is, 

beslissen of een ontslag van ambtswege, een ontzetting uit het ambt of een afzetting moet 

worden opgelegd.
339

 

Heeft de procedure betrekking op een lid van de staande magistratuur, verloopt deze identiek 

met die van de zittende magistratuur met dit verschil dat in de situatie waarbij de korpschef 

van mening is dat een zware straf moet worden opgelegd, hij zich moet wenden tot de 

minister van Justitie. Die vraagt dan het advies van de Nationale Tuchtraad. Op basis van dit 

advies is het de minister die dan beslist om de vervolging te staken, een lichte straf of een 

zware straf op te leggen. 

 

2.2. De straffen 

Op diegenen die hun ambtsplichten verzuimen of door hun gedrag afbreuk doen aan de 

waardigheid van hun ambt, kunnen de lichte en zware tuchtstraffen worden toegepast.
340

Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de lichte straffen en de zware straffen van de eerste en 

tweede graad. Het onderscheid is gebaseerd op het feit dat de lichte straffen geen financiële 

gevolgen hebben terwijl dit wel het geval is voor de zware straffen. Bovendien worden bij de 

lichte straffen geen onderscheid gemaakt tussen de overheid die belast is met het instellen van 

de procedure, het onderzoek en het opleggen van een tuchtstraf.
341

 

De lichte tuchtstraffen zijn de waarschuwing en de berisping. De waarschuwing wordt altijd 

schriftelijk meegedeeld en is eerder preventief bedoeld. De berisping houdt een terechtwijzing 

in van laakbaar gedrag en kan uitgesproken worden zonder een voorafgaande waarschuwing. 

De straffen brengen geen financiële implicaties met zich mee.
342

 

De zware sancties worden opgedeeld in twee graden. Deze van de eerste graad zijn de 

inhouding van de wedde, de tuchtschorsing, de intrekking van het mandaat bedoeld in art. 

58bis Ger.W. en de tuchtschorsing met intrekking van het mandaat zoals in art. 58bis Ger.W. 

De inhouding van wedde wordt opgelegd als het niet noodzakelijk is dat de betrokkene uit 
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zijn functie wordt verwijdert. Dit mag hoogstens twee maanden duren met een maximum van 

20% van de wedde.
343

 De tuchtschorsing komt in aanmerking voor ernstige feiten die het 

vertrouwen van de burger in de instelling schaden.
344

 Deze bedragen minstens een maand en 

ten hoogste een jaar met een maximum van 20% verlies van wedde.
345

 De zware straffen van 

de tweede graad betreffen het ontslag van ambtswege en de ontzetting of afzetting uit het 

ambt. In beide gevallen verliest men de hoedanigheid van lid van de rechterlijke orde. Bij de 

ontzetting of afzetting uit het ambt eveneens het recht op rustpensioen. 

Op vraag van een aantal parlementsleden gaf de minister van Justitie een mondelinge uitleg 

over de toepassing van de tuchtwet. Volgens minister van justitie Turtelboom waren er van 

2005 tot nu 22 waarschuwingen, 19 blamen, 5 inhoudingen van wedde, 2 ontslagen van 

ambtswege en 1 ontzetting uit het ambt. De laatste twee sancties werden later vernietigd. Er 

was, volgens Turtelboom, geen enkele afzetting.
346

  

Tussen 2005 en 28 maart 2013 werd de Nationale Tuchtraad 90 keer om advies gevraagd. In 

iets meer dan de helft van de gevallen (51) stelde de Nationale Tuchtraad een zware tuchtstraf 

voor. De adviezen gingen over 20 zetelende rechters en 10 parketmagistraten. Zij tekenen 

voor 33% samen van alle adviezen. Al de rest betrof lager personeel. De Franstalige 

magistratuur tekent voor bijna twee keer zoveel adviezen (nl. 20, waarvan 13 voor de zetel en 

7 voor het parket) als de Nederlandstalige (nl. 10, waarvan 7 voor de zetel en 3 voor het 

parket). De zetel tekent eveneens voor dubbel zoveel adviezen (20) als het parket (10). Bij de 

zetel ging het meestal om een zware sanctie, bij de parketten was er een betere spreiding over 

de sancties. Er werd voor 28 personeelsleden (31%) een ontslag voorgesteld. Onder hen: 4 

zetelende rechters en één parketmagistraat. Al de rest was lager personeel. In 18 gevallen 

werd geen advies gegeven omdat er geen deontologische fout was of omdat de raadsheer met 

pensioen was gegaan, omdat het dossier opnieuw onderzocht moest worden. In 2012 kregen 

de tuchtraden tien zaken binnen en ze gaven acht adviezen: zes Nederlandstalige en twee 
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Franstalige. Er was slechts één magistraat bij: een Nederlandstalige rechter. Hier werd ontslag 

voorgesteld wegens schriftvervalsing en schending van het beroepsgeheim.
347

 

In de eerste drie maanden van 2013 kreeg de Nationale Tuchtraad drie zaken binnen. Die 

gingen alle drie tegen lager personeel. Twee waren Franstalig. Er werd nog maar een advies 

gegeven: ontslag wegens onverantwoorde afwezigheden. De cijfers zijn onvolledig, maar 

duidelijk is wel dat er weinig tuchtsancties worden geadviseerd rekening houdend met het feit 

dat bij het gerecht zo'n 12.000 personeelsledenwerken, onder wie 2.600 magistraten.
348

 

Slechts een derde betreft magistraten. Twee keer zoveel Franstalige als Nederlandstalige 

magistraten krijgen een advies voor een tuchtsanctie mee. Net zo krijgt dubbel zoveel 

zetelende rechters een negatief advies dan parketmagistraten.
349

 

2.3. Knelpunten 

Op basis van de literatuur
350

  komen volgende knelpunten naar boven: 

 Het instellen van de tuchtvordering is log en tijdrovend. Er duiken bovendien te vaak 

interpretatie- en uitvoeringsproblemen op. 

 Er wordt te vaak slechts een aanvang genomen met de tuchtprocedure na de afloop 

van een strafprocedure. Dit zorgt er opnieuw voor dat de tuchtprocedure te langdradig 

wordt. 

 Er is gebrek aan een databank met tuchtbeslissingen. Er is geen weet van hoeveel 

tuchtstraffen jaarlijks worden opgelegd aan magistraten. Het is wel bekend hoeveel 

adviezen jaarlijks worden gegeven in verband met zware tuchtfeiten, maar niet wat 

betreft de lichte straffen die genomen worden. 

 Er ontbreekt een beroepsmogelijkheid voor het parket indien de korpschef weigert een 

tuchtprocedure op te starten. 
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 De korpschef bezet een bijna exclusieve rol. Hij start de tuchtvordering op, onderzoekt 

de feiten en legt de straf op. 

 De straffen kunnen niet met uitstel worden opgelegd.  

 Als de korpschef een zwaarder feit aanklaagt, wordt hij achteraf niet ingelicht van het 

gevolg. 

 De Nationale Tuchtraad heeft slechts een adviesbevoegdheid waardoor dit advies 

nauwelijks in rekening wordt gebracht. 

 

3. De tuchthervorming 

3.1. De Hoge Raad als tuchtorgaan? 

Het is de Hoge Raad die al jaren pleitte voor een tuchthervorming. Ze pleitte voor de 

behandeling van tucht door een ‘extern onafhankelijk orgaan’ gezien de huidige tuchtorganen 

te weinig afstand hebben tegenover de magistraten waarover ze moeten oordelen. Het ideale 

orgaan daarvoor vond ze  zichzelf.
351

 

De Hoge Raad stelde voor om de bevoegdheid inzake het tuchtrecht van de magistraten over 

te hevelen naar zichzelf, naar analogie met de situatie in verschillende landen van de EU waar 

de tucht ook door een gemengd samengesteld orgaan van de raad voor de justitie wordt 

behandeld. Dit vergt dan een aanpassing van de structuur en interne organisatie van de Hoge 

Raad. Er werd voorgesteld om binnen de Hoge Raad een Nederlandstalige en een Franstalige 

tuchtcommissie op te richten die belast wordt met de beslissingen in individuele tuchtdossiers 

De Verenigde Tuchtcommissie, samengesteld uit de leden van beide tuchtcommissies van de 

Hoge Raad zou dan de algemene richtlijnen opstellen, de uitspraken publiceren en de 

eenvormige toepassing van de tuchtregels bevorderen.
352

 

Er bestonden zowel voor- als tegenstanders om de Hoge Raad als tuchtorgaan aan te duiden. 

De tegenstanders waren van mening dat de Hoge Raad niet tegelijk de benoemingen én de 

tucht voor zijn rekening kon nemen. Men zou geen onderzoek kunnen voeren met voldoende 

objectiviteit omdat ze op een bepaald moment kon stuiten op de grens van de beoordeling van 

hun eigen benoeming.
353

 Voorstanders counterden deze bewering door te stellen dat ook in 
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andere landen van de EU een gemengd orgaan, samengesteld uit magistraten en niet-

magistraten, van de raad voor de justitie bevoegd is voor de tucht van de magistraten. 

Bovendien zou er geen onverenigbaarheid bestaan met de opdrachten van de bestaande 

commissies van de Hoge Raad inzake human resources en externe controle. Integendeel, de 

toekenning van de tucht aan de Hoge Raad zou een logisch aanvulling kunnen zijn van deze 

opdrachten. Van een schending van de scheiding der machten zou ook geen sprake zijn omdat 

de Hoge Raad geen deel uitmaakt van de uitvoerende of de wetgevende macht. 

Ondanks de degelijke argumenten van de voorstanders heeft men er uiteindelijk niet voor 

gekozen om de Hoge Raad aan te duiden als nieuwe tuchtoverheid maar te kiezen voor de 

oprichting van een nieuwe rechtbank: de tuchtrechtbank. 

3.2. Oprichting van een nieuwe rechtbank: de tuchtrechtbank 

De nieuwe wet
354

 voorziet in de oprichting van twee tuchtrechtbanken die als onafhankelijke 

organen zullen oordelen over  beroepsfouten betreffende het gerechtelijk personeel. De 

tuchtrechtbanken zullen kunnen optreden als uit een onderzoek blijkt dat de betrokkene 

tijdens de uitoefening van zijn functie een (ernstige) fout beging. Een procedure kan gestart 

worden door de directe overste van de betrokkene, op eigen initiatief of na een klacht van de 

Hoge Raad of van particulieren. De zittingen zullen, behoudens uitzondering, openbaar 

zijn.
355

 Deze nieuwe wet treedt in werking vanaf 1 september 2014. 

Er zou één tuchtrechtbank opgericht worden voor het Nederlandstalig gebied en één voor het 

Franstalig en Duitstalig gebied. Ze zullen worden samengesteld uit twee gespecialiseerde 

magistraten en een derde lid die deel uitmaakt van dezelfde beroepscategorie van de persoon 

die voor de tuchtrechtbank dient te verschijnen. Om een onderonsje tussen magistraten te 

vermijden werd er voor gekozen om een externe toe te voegen aan de nieuwe rechtbank. Deze 

plaats zal ingenomen worden door de stafhouder van de plaatselijke balie. Deze heeft echter 

enkel maar een adviserende bevoegdheid. 

Met de oprichting van tuchtrechtbanken wordt afgestapt van de interne tuchtafhandeling en 

wordt de afstand tussen de betrokkene, de korpschef en de overheid vergroot, waardoor er in 

alle onafhankelijkheid onderzoek kan gedaan worden en desgevallend een sanctie kan worden 
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opgelegd.
356

 Deze oprichting moet ervoor zorgen dat het vertrouwen in justitie stijgt. De 

burger moet de indruk krijgen dat fouten van het gerecht wel degelijk worden aangepakt. 

Er blijft een mogelijkheid bestaan om zowel lichte als zware sancties op te leggen. De lichte 

tuchtsancties zijn de terechtwijzing en de blaam. De zware tuchtstraffen zijn de inhouding van 

maximum een vijfde van de wedde voor maximum een jaar, de tuchtschorsing met verlies van 

20% brutowedde voor maximum een jaar, de lagere inschaling in de hiërarchie en verlies van 

de laatste weddeverhoging; de terugzetting in een lagere graad; het ontslag van ambtswege 

(met behoud van rustpensioen) en ten slotte de afzetting. Alle tuchtstraffen kunnen voortaan 

met uitstel worden opgelegd. De tuchtrechtbank kan de uitspraak ook opschorten. Dat kon 

vroeger allemaal niet. Tegen alle straffen is beroep mogelijk bij een "tuchtrechtbank in hoger 

beroep" in Brussel. De lichte straffen kunnen worden uitgewist na drie jaar en de zware na zes 

jaar.  

Algemeen is het hele tuchtbeleid veel duidelijker en eenvoudiger geworden hetgeen de 

effectieve toepassing van de tucht ten goede komt. Het grootste voordeel dat de nieuwe 

tuchtrechtbank met zich meebrengt is zijn onafhankelijkheid van de hiërarchie. De tuchtzaken 

worden weggehaald van het lokale niveau. Op die manier loopt men niet langer het risico dat 

de korpschef niet durft op te treden omwille van zijn nauwe betrokkenheid met de betrokkene. 

Daarbij is het eveneens positief dat zowel niet alleen de korpschef maar ook de procureur-

generaal, de benadeelde partijen en de Hoge Raad feiten kunnen aankaarten bij de 

tuchtrechtbank. De betrekking van externen is eveneens een goede zaak gezien men op die 

manier het risico op partijdigheid kan beperken. Hetzelfde gebeurt ook al binnen de rechtbank 

van koophandel en de arbeidsrechtbank. Het voordeel van de openbaarheid zal op zijn beurt 

het vertrouwen in justitie kunnen vergroten gezien op die manier de hele maatschappij kan 

zien betrokken worden. 

 

4. Voorrecht van rechtsmacht 

Het voorrecht van rechtsmacht is het geheel van gedragsregels betreffende de uitoefening van 

de publieke vordering, het gerechtelijk strafonderzoek en de bevoegdheid van de 

vonnisgerechten inzake misdaden en wanbedrijven, gepleegd door leden van de rechterlijke 
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orde of sommige andere ambtenaren.
357

 Het is ingesteld door de wetgever met de bedoeling 

om enerzijds de samenleving te beschermen tegen straffeloosheid van diegenen die zelf met 

de rechtsbedeling belast zijn en anderzijds dezelfde personen te beschermen tegen ongegronde 

vervolgingen.
358

  De procedureregels liggen vervat in de artikelen 479 en volgende van het 

Wetboek van Strafvordering.  

De personen op wie het voorrecht van toepassing is zijn opgesomd in de artikelen 479 en 483 

van het wetboek van Strafvordering. Het betreft onder meer rechters, raadsheren, 

referendarissen, magistraten, leden van het Rekenhof, enz. Het gaat hier om een limitatieve 

opsomming. Het voorrecht is dus niet van toepassing op griffiers (inclusief de griffier van het 

Rekenhof), de gerechtelijke stagiaires en de consulaire rechters.
359

 Het toepassingsrecht wordt 

wel uitgebreid ten aanzien van mededaders en medeplichten aan de misdrijven waarvoor de 

genieter wordt vervolgd en ten aanzien van daders van de samenhangende misdrijven.
360

 

Wanneer alleen vervolgingen worden ingesteld tegen de mededaders en de medeplichtigen, 

zonder dat de persoon met voorrecht van rechtsmacht in de zaak betrokken wordt, gelden de 

gewone procedureregels.
361

 Er bestaat alleen een voorrecht van rechtsmacht voor misdaden en 

wanbedrijven, niet voor overtredingen. 

Het voorrecht houdt verder in dat een opsporingsonderzoek dient te gebeuren door de 

procureur-generaal bij het Hof van Beroep (in de praktijk deze van de plaats van de 

ambtsuitoefening). De procureur des Konings (de politiediensten) zijn inzake het voorrecht 

onbevoegd, ook in geval van betrapping op heterdaad. Er kan enkel een proces verbaal van 

inlichtingen worden opgemaakt. Dient er een gerechtelijk onderzoek te gebeuren, dan gebeurt 

dit door de onderzoeksmagistraat die door de eerste voorzitter van het Hof van Beroep wordt 

aangeduid. Een onderzoeksrechter, die tijdens zijn onderzoek stuit op daders of mededaders 

met voorrecht van rechtsmacht, moet zich onthouden van onderzoeksdaden ten opzichte van 

deze personen.
362

 

                                                 
357

 P. LAMBERT, “Privilège de juridiction”, in X, Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, 

P 200/2. 
358

 F. DESTERBECK, “Voorrecht van rechtsmacht”, in X, Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en 

bijzondere wetten, 1 april 2005, V220/1. 
359

 P. LAMBERT, “Privilège de juridiction”, in X, Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, 

P 200/4. 
360

 P. LAMBERT, “Privilège de juridiction”, in X, Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, 

P 200/4. 
361

 F. DESTERBECK, “Voorrecht van rechtsmacht”, in X, Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en 

bijzondere wetten, 1 april 2005, V220/4. 
362

 F. DESTERBECK, “Voorrecht van rechtsmacht”, in X, Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en 

bijzondere wetten, 1 april 2005, V220/4-5 



102 

 

Bij het beëindigen van het onderzoek beslist de procureur-generaal over het verder verloop: of 

hij seponeert, of hij maakt de zaak aanhangig bij de Eerste Kamer van het Hof van Beroep. 

Voor het overige verschilt de procedure niet van de behandeling van andere zaken. 

Indien het echter misdaden betreft in de uitoefening van het ambt, is art. 485 Sv. en verder 

van toepassing. Hier zal dan rekening moeten gehouden worden met de bevoegdheid van het 

Hof van Cassatie en kan het Hof zelfs ambtshalve optreden. 

Het beginsel houdt geen schending in van het gelijkheidsbeginsel. Zowel het feit dat personen 

met voorrecht van rechtsmacht en personen die bij samenhang samen met hen worden 

vervolgd, het feit dat personen met voorrecht van rechtsmacht niet kunnen genieten van een 

dubbele aanleg, als het feit dat een klacht met burgerlijke partijstelling tegen deze personen 

onmogelijk is doorstaan de toetsing.
363

 De reden daarvoor is dat voor de ongelijkheid een 

objectie en redelijke verantwoording bestaat. 

 

5. Conclusie 

Voor de aanpak van corruptie lijkt het bestaan van de Hoge Raad in se een goede zaak. Het 

gaat immers om een in belangrijke mate onafhankelijke orgaan dat via een uitgebreid arsenaal 

aan bevoegdheden zowel preventief als, zij het in mindere mate, repressief kan optreden. Op 

preventief vlak heeft ze naast het uitoefenen van een auditfunctie, de mogelijkheid om de 

opleiding en vorming van magistraten vorm te geven. Dit kan onder meer door aandacht te 

besteden aan integriteitstrainingen. 

Justitie heeft ook een stap in de goede richting gezet door werk te maken van een 

deontologische gids voor magistraten. Deze gids vormt een goede en duidelijke aanvulling op 

art. 404 Ger.W. Hoewel deze gids niet bindend en is men het dan ook niet kan inroepen op 

tuchtrechtelijk vlak vormt het toch een goed steunpunt voor magistraten op het vlak van 

deontologisch aanvaardbaar gedrag. 

Het belang van het tuchtrecht werd al in de vorige hoofdstukken besproken. En laat nu net het 

tuchtbeleid bij justitie het zwakke punt zijn. Of beter, is het zwakke punt geweest. De 

wetgever heeft namelijk ingezien dat de tuchtprocedure een te logge en  tijdrovende procedure 

is. De procedure was bovendien te complex waardoor het risico werd gelopen dat de 
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tuchtoverheden huiverig staan tegenover de toepassing van de tuchtwet. Dit werd gelukkig 

aangepakt door het oprichten van een tuchtrechtbank. Door de oprichting wenst men het 

vertrouwen in justitie op te krikken, maar men wenst vooral degelijke toepasbaar tuchtbeleid, 

welk op zich een preventief en repressief effect heeft. 

Persoonlijk vond ik de - aan de oprichting van de tuchtrechtbank voorafgaande-  mogelijkheid 

om de Hoge Raad als tuchtorgaan aan te duiden nog niet zo een slecht idee, ondanks de vele 

tegenkantingen. Ik kan het standpunt volgen dat het niet mogelijk is dat de Raad tegelijk én de 

benoemingen én de tucht voor zijn rekening kan nemen. Maar dat probleem kon gemakkelijk 

worden opgelost door de functies duidelijk te scheiden zodat diegene die benoemen niet 

diegene zijn die controleren. Gezien de het merendeel van de klachten al binnenkomen bij de 

Hoge Raad zou het een mooie uitbreiding zijn geweest van het takenpakket en misschien wel 

eenvoudiger om in te richten. 

Het is nu te vroeg om een oordeel te vellen of de oprichting van de tuchtrechtbank 

daadwerkelijk het gewenste effect zal hebben. In ieder geval is het een goede stap in de juiste 

richting. 
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Hoofdstuk 6. Klokkenluidersbeleid 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het klokkenluidersbeleid en de noodzaak aan een 

dergelijk beleid. Uit het eerste hoofdstuk kon ik opmaken dat het heel moeilijk is om corruptie 

als misdrijf op te sporen. In de hoofdstukken vier en vijf heb ik de controlemechanismen 

besproken op het vlak van politie en justitie. En hoewel dergelijke controleorganen er wel 

degelijk kunnen toe bijdragen dat het misdrijf effectief wordt opgespoord, onder meer door 

hun auditfunctie, mag toch het belang van de klacht niet onderschat worden. Gezien corruptie 

zich vaak, om niet te zeggen altijd, in de anonimiteit afspeelt hebben controleorganen hier 

minder zicht en vat op. Mensen op de werkvloer, collega’s en burgers zijn beter geplaatst om 

de controlefunctie in geval van dergelijk fenomeen op zich te nemen. Het is belangrijk dat zij 

over de brug kunnen komen met hun vermoedens, wil men meer grip krijgen op het hele 

corruptie fenomeen. En daarvoor  is een degelijk klokkenluidersbeleid een noodzaak. 

1. Definiëring 

Near en Mioeli definiëren klokkenluiden als “het bekendmaken door (vroegere of huidige) 

werknemers van illegale immorele of niet-legitieme praktijken die onder de controle vallen 

van hun werkgever, aan personen of organisaties die tegen de praktijken actie kunnen 

ondernemen”. Deze definitie is de meest gebruikt definitie in de sociaal-wetenschappelijke 

literatuur. 
364

 Anderzijds legt Bovens bij zijn definiëring van het concept klokkenluiden de 

nadruk op het in het openbaarheid treden en op het waarschuwen van de samenleving. Hij 

beschouwt de interne rapportering van onregelmatigheden als een uiting van loyaliteit.
365

 

De essentie van het klokkenluiden is dat klokkenluiders doorgaans pas buiten de organisatie 

gaan als de interne kanalen niet effectief blijken. Klokkenluiden onderscheidt zich aldus van 

het louter informeren doordat een klokkenluider maar rapporteert aan personen waarvan hij in 

de veronderstelling is dat deze daadwerkelijk iets kunnen ondernemen.
366
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2. Het klokkenluidersbeleid 

Het bieden van een duidelijk kader, een duidelijke procedure en voldoende bescherming aan 

personen die (deontologisch) onaanvaardbaar gedrag wensen te signaleren is essentieel.
367

 

Op grond van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering moet eenieder die in de 

uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf daarvan dadelijk 

bericht geven aan de procureur des Konings.  

Klokkenluiden daarbij kan gezien worden als een verlengstuk van art. 29 Sv. én  gezien 

worden als een vorm van vrijheid van meningsuiting. Op basis van dit principe verdient het 

dus een zekere vorm van bescherming. De bescherming van klokkenluiders is een belangrijk 

element die als motivatie kan gezien worden om effectief tot klokkenluiden over te gaan. 

Vaak bevindt men zich in een tweestrijd. Enerzijds wil men loyaal zijn ten opzicht van diens 

oversten en collega’s. Zij verwachten immers solidariteit en discretie. Anderzijds wil men 

loyaal zijn ten opzichte van de objectieven van de eigen organisatie en het publiek. Het is 

daarom noodzakelijk dat er een “veilig” klimaat bestaat om tot meldingen van corrupt gedrag 

en andere wantoestanden te kunnen overgaan, zonder noodzakelijk aan de oversten te moeten 

rapporteren.
368

 

Een klokkenluidersbeleid bestaat typisch uit twee luiken: een juridisch en een operationeel 

luik.
369

 Het operationeel luik omvat de oprichting van een rapporteringskanaal waarlangs 

klokkenluiders onregelmatigheden kunnen rapporteren. De bedoeling is dat de organisatie op 

die manier corrigerend kan optreden zonder dat er een schandaal moet uitbreken. Het 

juridisch luik omvat dan de voorwaarden voor het gebruik van het betreffende 

rapporteringskanaal en de beschermingsclausule tegen ontslag of andere mogelijke 

represailles zoals overplaatsing, de verslechtering van werkomstandigheden of vermindering 

van kans op promotie. De bescherming zal meestal eveneens aan voorwaarden worden 

onderworpen. Deze bescherming komt een klokkenluider slechts toe, o.m. indien hijzelf ter 

goeder trouw heeft gehandeld, er een minimale feitelijke basis voor zijn vermoeden van 

onregelmatigheid kan aantonen en de interne rapporteringskanalen uitgeput zijn.
370
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3. Het profiel van de klokkenluider 

Heel vaak heeft men een welbepaalde beeld van ‘de’ klokkenluider: een moeilijk en 

ontevreden persoon. Wetenschappelijk onderzoek toont echter een ander beeld.  

Klokkenluiders zouden gewoon mensen zijn die zich bevinden in ongewone omstandigheden. 

Ze zijn niet de misnoegde, verbitterde werknemers waarvoor ze vaak worden versleten. 

Doorgaans behoren ze zelfs tot de meest productieve, gewaardeerde en geëngageerde 

medewerkers van hun organisatie. Dit valt mede te verklaren doordat de meesten zich blijken  

te identificeren met de formele doelstellingen van hun organisatie en een sterk gevoel van 

professionele verantwoordelijkheid hebben.
371

 

Men kan een onderscheid maken tussen twee types van factoren die een invloed hebben op de 

kans om de klok te luiden: individuele en situationele factoren. Als we de situationele 

factoren en de individuele factoren nader gaan bekijken, blijken het vooral de situationele 

factoren te zijn die belangrijk zijn voor de beslissing om tot klokkenluiden over te gaan. 

Als we spreken over de individuele factoren dan hebben we het voornamelijk over leeftijd, 

anciënniteit en opleiding. Over het algemeen zijn klokkenluiders ouder, hebben een hogere 

anciënniteit en zijn hoger opgeleid dan de niet-klokkenluiders. Veelbelovende, hoog 

opgeleide medewerkers die aan het begin van hun carrière staan zijn zouden minder geneigd 

zijn om de klok te luiden dan anderen. Zij dreigen dan ook meer te verliezen ten opzichte van 

hun collega’s met hogere anciënniteit.
372

 Mannen en medewerkers die ouder zijn, langer in de 

organisatie werken en hoger opgeleid zijn hebben, relatief gezien, doorgaans meer macht. 

Mogelijks voelen ze zich daardoor sterker en zijn ze meer geneigd om de klok te luiden.  

De ernst van de vastgestelde feiten, de kwaliteit van het bewijsmateriaal, de mogelijke 

effectiviteit van rapportering, de omvang van de groep en angst voor negatieve gevolgen voor 

de eigen persoon zijn dan weer de situationele factoren die een invloed hebben op de 

beslissing om tot klokkenluiden over te gaan. Het is logisch dat men er van uitgaat dat de kans 

dat hun klacht de aandacht zal trekken, en er dus mogelijks iets aan gedaan wordt, groter is 

wanneer de kwaliteit van het bewijs groter is. 
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Voorts is het een opvallende vaststelling dat de kans op het aankaarten van wantoestanden 

verkleint naarmate de groep van werknemers kleiner is. Dit heeft als gevolg dat de chefs van 

kleinere groepen erover moeten waken dat er geen al te sterke conformiteitsdruk ontstaat 

vanuit de groep en dat afwijkende meningen mogelijk blijven.
373

 Als laatste werkt het dreigen 

met represailles contraproductief.  

De volgende drie factoren doen eveneens de kans toenemen dat de klokkenluider buiten de 

organisatie gaat:  

 de status van de klokkenluider (hoe lager de status, hoe meer kans op extern 

klokkenluiden),  

 de ernst van het aangeklaagde gedrag (hoe ernstiger hoe meer kans op extern 

klokkenluiden) en 

 informatie die beschikbaar is over eventuele interne rapporteringsmogelijkheden (hoe 

minder informatie hoe meer kans op extern klokkenluiden).
374

 

Samengevat kunnen we tot de volgende conclusie komen. Gezien het klokkenluiden maar als 

middel mag gebruikt worden om wanpraktijken aan te kaarten wanneer het intern niet 

mogelijk blijkt, is het in de eerste plaats noodzakelijk om de interne rapporterings-

mogelijkheden meer in de verf te zetten.  Bijkomend dient men daarbij te hameren op het feit 

dat zowel de lichte als zware feiten intern kunnen worden aangekaart én mogen er geen 

represailles volgen voor het feit dat men aan de alarmbel trekt. Pas als men intern geen gehoor 

krijgt moet men de kans krijgen om ermee naar buiten te trekken. Trekt men buiten de 

organisatie, is het vooral belangrijk dat men niet bestraft wordt voor het feit dat men de 

wanpraktijken wil aankaarten. 

4. Het Guja-arrest 

In het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 12 februari 2008
375

, 

hierna genaamd het Guja-arrest, heeft het Hof bepaald dat “het ontslag van een ambtenaar 

wegens het lekken van belangrijke interne informatie naar de pers een inbreuk vormt op diens 

expressievrijheid zoals die beschermd wordt door artikel 10 van het EVRM”. Het Hof 

                                                 
373

 J. MAESSCHALK en F. ORNELIS, “Een interdisciplinaire analyse van de klokkenluidersproblematiek in de 

openbare sector.”, TBP 2003/8, 539. 
374

 J. MAESSCHALK en F. ORNELIS, “Een interdisciplinaire analyse van de klokkenluidersproblematiek in de 

openbare sector.”, TBP 2003/8, 539.. 
375

 EHRM 12 februari 2008, Guja v. Moldavie. 



108 

 

bepaalde evenwel dat aan een reeks voorwaarden moet worden voldaan vooraleer een 

ambtenaar met vertrouwelijke informatie naar de pers mag stappen.   

De bescherming van art. 10 EVRM betreft zowel de vrijheid om opinies en informatie te 

uiten, als de vrijheid om opinies en informatie te ontvangen en door te geven. In het Guja-

arrest werd de heer Guja gesanctioneerd wegens zijn medewerking aan het publiek maken van 

bepaalde documenten. Het hof vertrok van het principe dat werknemers en vooral ambtenaren 

gehouden zijn tot loyaliteit, discretie en gereserveerdheid. Maar dit principe is niet absoluut. 

Werknemers en ambtenaren zijn in bepaalde omstandigheden gerechtigd wantoestanden en 

misbruiken publiekelijk aan te klagen als een soort klokkenluider. “Het belang dat het publiek 

kan hebben bij dergelijke informatie is soms zo sterk dat men gerechtigd is de 

geheimhoudingsplicht te overrulen.” 
376

 Het Hof vond zodus dat er wel degelijk toepassing 

moest zijn van art. 10 EVRM. Deze vrijheid geldt immers ook op de werkvloer en waarborgt 

de expressievrijheid van ambtenaren.
377

 

De heer Guja werd ontslagen omwille van zijn ‘klokkenluiden’. De vraag die vervolgens werd 

gesteld is of de sanctionering van Guja als een vorm van overheidsinmenging in de 

expressievrijheid kon gerechtvaardigd worden binnen het kader van art. 10 § 2 EVRM. 

Volgens het Hof is er echter pas sprake van rechtvaardiging indien er aan drie voorwaarden 

voldaan is: 

 de overheidsinmenging heeft een wettelijke basis; 

 de overheidsinmenging streeft een legitiem doel na en 

  het ontslag is noodzakelijk in een democratische samenleving. 

In casu had de overheidsinmenging een wettelijke basis en streefde het een legitiem doel na, 

namelijk de bescherming van vertrouwelijke informatie. Aan de derde en meest belangrijke 

voorwaarde werd echter niet voldaan: het ontslag was niet noodzakelijk in een democratische 

samenleving.
378

 

Om tot bovenstaand conclusie te komen hield het Hof rekening met een welbepaald 

toetsingskader. Er moet een rekening gehouden worden met dit kader vooraleer een 

werknemer of ambtenaar gerechtvaardigd is om interne informatie openbaar te maken. 
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Het toetsingskader betrof volgende vragen
379

: 

 Kon de werknemer of ambtenaar niet bij zijn werkgever, dienstchef of enig andere 

instantie terecht? 

 Houdt de informatie verband met ernstige wanpraktijken of een maatschappelijk 

belangrijk onderwerp? 

 Was de gelekte informatie authentiek, betrouwbaar en accuraat? 

 Welke schade is berokkend door het openbaar maken van de interne, vertrouwelijke 

documenten? 

 Welk motief dreef de klokkenluider? 

 Welk soort sanctie kreeg de klokkenluider opgelegd en wat zijn daar de gevolgen van? 

 

Het Hof was van oordeel dat de heer Guja inderdaad geen kanalen ter beschikking had om 

bepaalde wanpraktijken te signaleren. De gelekte brieven hielden verband met een thematiek 

van groot maatschappelijk belang omdat deze brieven getuigden van politieke druk op justitie. 

Het Hof was eveneens van oordeel dat het publiek het recht heeft om geïnformeerd te worden 

over dit soort belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Over de authenticiteit van de 

gelekte brieven en de goede trouw bestond geen discussie. Dat het uitlekken van de brieven 

een zekere schade kon toebrengen aan het vertrouwen van het publiek in de onafhankelijkheid 

van het gerecht is mogelijk. Toch werd vooral rekening gehouden met het maatschappelijk 

belang van het openbaar maken van de betreffende informatie. Tenslotte is er het bijzonder 

streng karakter van de overheidsinmenging: ontslag is namelijk de zwaarst mogelijke sanctie 

die de heer Guja te beurt kon vallen. Elk van deze specifieke omstandigheden in acht nemend 

komt het Hof tot de conclusie dat het ontslag van de heer Guja neerkomt op een schending 

van diens expressievrijheid en vooral zijn recht om inlichtingen en informatie door te geven. 

Een schending dus van art. 10 EVRM. 

4.1. Implicaties voor het Belgisch politiepersoneel? 

Wat de politie betreft, is het duidelijk dat het politiepersoneel over een hoeveelheid aan 

mogelijkheden beschikt om wantoestanden te melden. Bovendien hebben zij een plicht tot 
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strafrechtelijke aangifte bij de procureur des Konings als zij in de uitoefening van hun functie 

kennis krijgen van een misdaad of wanbedrijf.
 380

  

Bovenop de mogelijkheid om zich te wenden tot de bevoegde tuchtoverheid, heeft 

politiepersoneel de mogelijkheid om zich te wenden tot het Comité P of de AIG. Er kan een 

klacht worden ingediend (of aangifte worden gedaan) bij de AIG wanneer het personeelslid de 

mening is toegedaan dat een politiedienst of één van zijn leden niet zou zijn opgetreden 

overeenkomstig de geldende regelgeving, waarbij er geen verplichting is om deze feiten mede 

te delen aan de hiërarchie. 
381

 Hetzelfde geldt voor het Comité P.
382

  

Door het bestaan van deze mogelijkheden tot rapportering lijkt, wat de politie betreft, te 

worden voldaan aan het eerste (en het belangrijkste) van de door het Hof bepaalde criteria. 

Het is dus onwaarschijnlijk dat het EHRM de door art. 10 EVRM geboden bescherming aan 

klokken luidende Belgische politieambtenaren zal toekennen, althans voor zover aannemelijk 

wordt gemaakt dat deze rapporteringskanalen ook effectief zijn om de gesignaleerde 

misdaden of inbreuken grondig te onderzoeken of eraan te remediëren. Het Guja-arrest heeft 

het immers over ‘effectieve middelen’.
383

 

Zijn er dan geen alternatieven mogelijk? Kan men bijvoorbeeld een beroep doen op de Wet 

ter bescherming van de journalistieke bronnen? Het antwoord daarop is negatief. De wet kan 

immers niet ingeroepen worden door een derde die ervan verdacht wordt op onwettige wijze 

informatie ter beschikking hebben gesteld aan een ander persoon, zelfs een journalist.
384

 Het 

toepassingsgebied van de wet ter bescherming van de journalistieke bronnen
385

 is niet van die  

aard een beroep op de journalistieke bronbescherming mogelijk te maken door een 

politieambtenaar die met schending van het beroepsgeheim en/of geheim van het 

vooronderzoek professionele informatie lekt aan de pers. 
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5. Conclusie. 

Om van een doeltreffende klokkenluidersregeling te kunnen spreken is het essentieel dat men 

rekening houdt met twee luiken: het operationeel en juridische luik. In het operationele luik is 

het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een effectief rapporteringskanaal 

waarlangs men onregelmatigheden kan rapporteren. De bedoeling is dat men op die manier 

corrigerend kan optreden zonder dat er een schandaal moet uitbreken met alle gevolgen van 

dien. In het juridische luik moet er aandacht besteedt worden aan de voorwaarden voor het 

gebruik van het rapporteringskanaal en de bescherming voor al wie er wenst -correct- gebruik 

van te maken. Zo zal men onder meer enkel de klok mogen luiden wanneer de interne 

mogelijkheden zijn uitgeput en ontoereikend blijken. Maar het meest essentiële is dat de  

garantie moet zijn ingeschreven dat er geen sancties volgen op de bekendmaking van een 

onregelmatigheid.  
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Eindconclusie 

Het doel dat ik wilde bereiken met dit werk is een antwoord te vinden op de vraag hoe het 

mogelijk is dat corruptieschandalen vandaag nog bestaan bij de politie en justitie. Ik stelde 

mij daarbij de vraag of het fenomeen overroepen is en of er sprake is van een gebrek aan 

controle en bestraffing. 

In eerste instantie ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet zo eenvoudig is om het 

misdrijf corruptie te definiëren. Dit komt door het feit dat we het fenomeen enerzijds vanuit 

verschillende invalshoeken kunnen benaderen en anderzijds dat er rekening dient gehouden te 

worden met alle aspecten van het corruptieproces. Zowel normvervaging, corrupt gedrag als 

corruptie in de strafrechtelijke zin moeten als een vorm van corruptie beschouwd worden. 

Deze vormen brengen op hun beurt mee dat de bestraffing van het misdrijf zich zowel op 

tuchtrechtlijk als strafrechtelijk vlak moet afspelen. Het tuchtrecht zal daarbij van belang zijn 

indien corruptie in de strafrechtelijk zin niet kan worden bewezen. En laat dat nu juist de 

moeilijkheid zijn bij het misdrijf. 

Corruptie is ook een bijzonder complex fenomeen waarvan de oorzaken zich op verschillende 

niveaus situeren. Het is daarom niet zinvol om de reactie tegen corruptie tot één enkel niveau 

te herleiden. Een benadering waarbij men enkel overgaat tot de sanctionering van personen 

die bij het corruptiegeval betrokken zijn vat het volledige probleem niet. Men dient de 

strategieën daarom, zowel de preventieve als de repressieve, op verschillende niveaus uit te 

werken.  

Bij de politie en justitie werd er de laatste jaren aandacht besteed aan het doorvoeren van  

belangrijke hervormingen met betrekking tot het intern en extern toezicht. Op die manier 

werd een belangrijk geheel van het instrumentarium, zowel de preventieve als de repressieve 

aspecten van het anti-corruptieproject, mee vorm gegeven. Echter, het louter bestaan van deze 

structuren biedt geen garantie op een daadwerkelijke aanpak van het corruptieprobleem. De 

instrumenten moeten effectief werken. 

Op het vlak van de politie, zijn er voldoende controleorganen aanwezig. Alle drie 

controleorganen hebben bevoegdheden die een preventieve en repressieve aanpak van het 

corruptiefenomeen mogelijk maken. Toch blijven er een paar pijnpunten bestaan zoals de 

positie van de verschillende diensten tegenover elkaar. Zo zal een hervorming op het vlak van 

de taakuitvoering de aanpak ten goede komen. Hierbij volg ik de aanbeveling van Ludwig 
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Vandenhove om enkel het Comité P bevoegd te maken voor de klachtenbehandeling en de 

Algemene Inspectie hiervoor buiten beschouwing te laten gezien deze dienst minder gekend is 

bij het publiek én de politiediensten zelf. Ook bij justitie heeft men maatregelen genomen om 

effectieve  controle mogelijk te maken. Dit gebeurde in de vorm van de oprichting van de 

Hoge Raad voor de Justitie en de publicatie van een deontologische gids voor magistraten. Op 

het vlak van controle zit het dus al bij al wel goed. 

De bestraffing is echter andere koek. Bij justitie heeft men onlangs ingegrepen op het vlak 

van het tuchtrecht door het voorzien in de oprichting van een tuchtrechtbank. Dit was om 

tegemoet te komen aan de wens om een effectief toepasbaar tuchtbeleid te creëren. Het vorige 

werd te log en te complex bevonden waardoor de effectieve toepassing van het tuchtrecht in 

gedrang werd gebracht. Of men met de oprichting het gewenste doel gaat bereiken is af te 

wachten, maar het is alvast een goede stap in de juiste richting. Op strafrechtelijk vlak kan ik 

helaas geen uitspraak doen gezien er, jammer genoeg, weinig of geen informatie beschikbaar 

is. Ook bij de politie bestaan er enkele knelpunten op het vlak van de toepassing van het 

tuchtrecht. Zo zorgen de complexe procedure en de gebrekkige kennis van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur er voor dat men ook hier eerder afkerig staat tegenover de 

effectieve toepassing. Op strafrechtelijk vlak zijn hier wel gegevens bekend, maar deze zijn 

onvolledig om daarover een gegronde conclusie te trekken. 

Al bij al kan ik zeggen dat we het in België uiteindelijk nog zo slecht niet doen. ‘Rotte appels’ 

zullen er immers altijd zijn. 
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