De DJSOC
•

Organigram en afdelingen

De directie van de bestrijding van de zware
en georganiseerde criminaliteit is een
centrale directie van DGJ (Algemene
directie van de gerechtelijke politie) van
de Federale Politie, geleid door directeur
Patrick Ludinant.

De volgende secties bieden een gespecialiseerde
ondersteuning:
 Child abuse
 Car identification
 C.R.U. (Clan Lab Response Unit)
 i² : Internet recherche, IRU (Internet
Referral Unit) en is het contactpunt voor de
IRU EU binnen Europol

Strategie & Nationaal Veiligheidsplan

 djsoc@police.belgium.eu
 02/743 75 44
• De directie bestaat uit 9 afdelingen met
specifieke eigenschappen, die in deze flyer
kort beschreven worden.

Het NVP benoemt de thema's die door middel van
een programma op een geïntegreerde en integrale
manier worden aangepakt.

Opdrachten

Daarnaast zijn er thema's of fenomenen die een
bijzondere of een permanente aandacht krijgen,
waarvoor Strategie & NVP zorgt voor beeldvorming,
expertise, internationale
informatieuitwisseling, coördinatie op vraag, ...

De opdrachten van DJSOC zijn de volgende, zoals
voorzien in het Koninklijk Besluit van 14 november
2006 en het Koninklijk Besluit ter uitvoering van
artikel 102:

De afdeling heeft hiervoor een sectie
mensenhandel/mensensmokkel, drugs, diefstallen,
wapens, volksgezondheid en een sectie strategische
analyse.







De
bestrijding
van
corruptie,
georganiseerde
economische
en
financiële
criminaliteit
en
cybercriminaliteit
De opvolging van de prioritaire
misdaadfenomenen van het Nationaal
Veiligheidsplan (NVP)
De uitvoering van gerechtelijke missies in
militaire omgeving

DJSOC biedt ook een gespecialiseerde
ondersteuning aan in de volgende domeinen:
kinderporno op het internet, identificatie van
voertuigen, ontmanteling van laboratoria voor
drugproductie,
georganiseerde
diefstal,
wapens en volksgezondheid.

Directie operaties
De directie operaties (DirOps) staat in voor de
operationele coördinatie.
De directie heeft de rol van enig operationeel
contactpunt,
beheert
de
operationele
informatiestromen
en
coördineert
het
recherchemanagement.
DirOps levert ook operationele ondersteuning aan de
andere diensten van de directie, meer bepaald:






De functies BTS/GLI/CTI
De operationele criminele analyse
Het recherchemanagement
De internationale politiesamenwerking (IPS)
De specifieke opleidingen (operationele
misdrijfanalyse, CCU, Ecofin)

De afdeling beheert eveneens de parlementaire
vragen die betrekking hebben op de domeinen die
DJSOC behandelt.

Beleid & Beheer
Staat in voor het beheer van de directie: PLIF-taken
(Personeel, Logistiek, Informatica en Financiën),
communicatie, directiesecretariaat.

CDBC – Centrale Dienst voor de
Bestrijding van Corruptie
CDBC is een onderzoeksafdeling die gespecialiseerd
is in corruptie over het algemeen, maar ook op het
gebied van subsidiefraude en fraude bij
overheidsopdrachten. Deze dienst is ook
verantwoordelijk voor het contactpunt ‘fraude in de
sport’. Er zijn verbindingsofficieren van de dienst
gedetacheerd bij de Kansspelcommissie.

CDGEFID – Centrale dienst voor de
bestrijding van de georganiseerde
economische en financiële delinquentie
CDGEFID is een operationele afdeling die autonoom
onderzoek doet en ondersteuning biedt in de
volgende financiële domeinen: fraude ten nadelen
van de EU, carrouselfraude op grote schaal,
complexe dossiers met een internationale dimensie
en beursmisdrijven. CDGEFID is ook een
ondersteuningsafdeling
voor
alle
ECOFINonderzoeken. 16 fiscalisten van de FOD Financiën
zijn er gedetacheerd. Er zijn verbindingsofficieren
gedetacheerd naar de CFI (Cel voor Financiële
Informatieverwerking) en het COIV (Centraal Orgaan
voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring).

Terrorisme
De afdeling Terrorisme is verantwoordelijk voor de
opvolging van de strijd tegen het terrorisme,
gewelddadig extremisme en radicalisering.
DJSOC-Terro is het nationaal en internationaal
contactpunt voor deze fenomenen, en verplicht
doorgangspunt voor alle info in dit domein naar het
OCAD.
Deze afdeling staat in voor de verwerking van deze
info, garandeert opvolging en expertise van de
verschillende extremistische en terroristische
ideologieën en is verantwoordelijk voor het
Programma
Terrorisme
en
projectwerking,
opleidingen en partnerships binnen haar domein.
Verder stelt de afdeling haar specifieke expertise,
bijvoorbeeld
i.k.v. radicale islam, financiering
terrorisme of Turks-Koerdische en Noord-Kaukasusproblematiek, ter beschikking van andere entiteiten.

DJMM – Dienst van de gerechtelijke
politie in militair milieu
DJMM is verantwoordelijk voor de uitvoering van
gespecialiseerde opdrachten in militair milieu, zowel
in België als in het buitenland.

Dadergroepen
FCCU - Federal Computer Crime Unit
FCCU voert autonoom onderzoek naar aanvallen op
kritische infrastructuren en biedt ondersteuning aan
de afdelingen en secties van DJSOC bij hun
operationele taken (CDBC, CDGEFID, i²-IRU, Child
Abuse en DJMM) en aan de Regional Computer
Crime Unit.

De afdeling Dadergroepen beheert de transversale
benadering van polycriminele dadergroepen:





Motorbendes (Highsider)
Turken (Black sea)
Albanezen (Balkan)
Italianen (Maffia).
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