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Interne kwaliteitszorg en Toezicht (IKZT)

In 2021 werden door de officier intern toezicht 26 (19 in 2020) klachten geregistreerd en
onderzocht.
Het ging om 25 (14 in 2020) administratieve onderzoeken en 1 (5 in 2020) klacht waarvan het
noodzakelijk was een gerechtelijk proces-verbaal op te stellen dat werd overgemaakt aan het
bevoegde parket.

Administratieve klachten, herkomst
- 9 (4 in 2020) via het Comité P. 
In 3 gevallen werd opdracht gegeven om de klacht volledig autonoom te onderzoeken, een conclusie
te trekken en deze ter kennis te brengen van het Comité P, de klager en de betrokken medewerkers. 
 6 klachten via het Comité P omvatten een “vraag tot onderzoek door de dienst intern toezicht”.Dit
betekent dat er een intern onderzoek dient uitgevoerd te worden met vermelding van het gevoerde
onderzoek, de conclusies en de eventueel genomen maatregelen, zodat het Comité P achteraf een
standpunt kan innemen.
Alle klachten via het Comité P werden zonder gevolg voor de betrokken medewerkers afgesloten.
- 13 (6 in 2020) administratieve klachten werden rechtstreeks ingediend bij de officier intern
toezicht. 
- 3 (3 in 2020) werden ontvangen door de Procureur des konings te Antwerpen, afdeling
Mechelen. 
In twee gevallen ging het om een klacht tegen een politieambtenaar van de zone wegens
onopzettelijke slagen en verwondingen.In het derde geval ging het om mogelijk wederrechtelijk bezit
van verdovende middelen. De drie klachten werden door het openbaar ministerie geseponeerd. Er
werd na intern onderzoek geen verder tuchtrechtelijk gevolg aan gegeven wegens gebrek aan bewijs.

Administratieve klachten, onderwerp
- Agressief, dreigend, intimiderend taalgebruik: 6
- Beledigend, onbeleefd, niet respectvol taalgebruik: 5.
- Niet naleven van het legaliteits-, subsidiariteits-, of proportionaliteitsbeginsel bij het gebruik
van geweld: 5.
- Overdreven optreden: 4.
- Niet tussenkomen, niet optreden, niet ter plaatse komen: 4
- Agressieve, dreigende, intimiderende houding: 2.
- Niet noteren van een klacht of aangifte: 2.
- Partijdige, niet neutrale houding, ongelijke behandeling: 2.
- Niet duidelijk wat de klacht juist was: 2.
- De taak laattijdig uitvoeren: 1.
- De taak onjuist, onvolledig, onverzorgd uitvoeren: 1.
NVDR: Het gaat om 34 inbreuken voor 25 dossiers. In drie dossiers werden twee mogelijke inbreuken
weerhouden, in drie andere werden drie mogelijke inbreuken weerhouden. 
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Meldingen afgehandeld zonder officieel onderzoek
Er werden 11 meldingen (24 in 2020) onderzocht zonder dat er een officieel onderzoek werd
opgestart. Het ging hier om mensen die toelichting vroegen bij een gevolgde procedure of
die opmerkingen ter kennis wensten te brengen, zonder dat zij hiervoor formeel een klacht
wilden neerleggen. Het zijn gevallen waarbij het bieden van een luisterend oor voldoende
was.

Bedankingen
Er werden 10 (13 in 2020) bedankingen aan onze diensten overgemaakt. Het gaat hierbij
steeds om een felicitatie van een extern persoon of dienst.  In 1 geval ging het om een
algemene bedanking gericht aan het korps voor bijstand in andere politiezone. Deze
bedankingen werden via ons intern communicatiekanaal 'yamme'r ter kennis gebracht van
het personeel. 
In 9 andere gevallen ging het om felicitaties die door burgers of collega’ s van andere
politiezones rechtstreeks werden overgemaakt ter attentie van één of meerdere
medewerkers, dit om hun appreciatie uit te drukken voor het geleverde werk. 
Bij deze rechtstreekse bedankingen waren 26 personeelsleden betrokken, 23 medewerkers
van de interventiedienst, 2 rechercheurs en 1 agente van politie. De felicitatie werd
toegevoegd aan hun persoonlijk dossier.

Gevolgen van de klachten
- met 2 personeelsleden werd correctiegesprek gehouden. 
Bij de onderzoeken waren in totaal 38 personeelsleden betrokken, 3 klachten handelden
over de algemene politiewerking.  De personeelsleden kwamen uit volgende diensten :
- Interventiedienst: 28
- Verkeersdienst: 6
- Algemeen politie: 3
- Wijkdienst: 2
- Officieren: 1
- Calog: 1
Het spreekt vanzelf dat de medewerkers van de interventie, die het meest in contact
komen met het publiek, de grootste kans lopen op een klacht.

Gerechtelijke klachten
Er werd in 2021 : 1 nieuw gerechtelijk proces-verbaal opgesteld (5 in 2020) tegen een
inspecteur wegens onopzettelijke slagen en/of verwondingen. Dit dossier is nog in
behandeling bij het parket.

Voorafgaande onderzoeken
Dit zijn onderzoeken die worden bevolen door de korpschef naar aanleiding van een
melding over mogelijk disfunctioneren.Ze gaan een eventuele tuchtprocedure vooraf.
Deze onderzoeken staan los van klachten die hoger werden toegelicht.
In 2021 werden 2 voorafgaande onderzoeken gevoerd (2 in 2020) wegens
machtsmisbruik en deloyaal gedrag. In één geval werd er een tuchtprocedure opgestart
als gevolg van het voorafgaand onderzoek.


