
Samen op weg naar de toekomst
Activiteitenverslag 2014 van de federale politie



Samen op weg naar de toekomst
Activiteitenverslag 2014 van de federale politie

“Ik wil jullie allen van harte bedanken voor de goede samenwerking, 
voor jullie geleverde werk, voor jullie betrokkenheid en voor jullie 
professionalisme”

Catherine De Bolle
Commissaris-generaal



Inhoud

Voorwoord  ... 05

Hoofdstuk # 1 ... 07
Een nieuwe federale politie

Hoofdstuk # 2 ... 13
De federale gerechtelijke politie op alle fronten

Hoofdstuk # 3 ... 17
Te land, ter zee en in de lucht

Hoofdstuk # 4 ... 21
Go for zero

Hoofdstuk # 5 ... 25
Expertise ten dienste van allen 

Hoofdstuk # 6 ... 31
Federal police goes international

Hoofdstuk # 7 ... 35
Ondersteuning op maat  

 

Activiteitenverslag federale politie 2014          p 32014          



Activiteitenverslag federale politie 2014          p 5

Voorwoord

Beste lezers,

Ik stel u met veel plezier het jaarverslag 2014 van de federale politie voor.

Dé rode draad in 2014 was ongetwijfeld de uitvoering van de optimalisatie van de federale politie. Met de optimalisatie willen 
we onze opdrachten beter vervullen en tegelijk ook de kosten voor onze werking rationaliseren. Dat is een zware klus, die we niet 
zonder de inbreng van onze mandatarissen zouden hebben geklaard, en waarbij al onze medewerkers op de een of andere manier 
werden betrokken. 
Na de oprichting van de nieuwe gerechtelijke arrondissementen zijn onze nieuwe mandaathouders van het gedeconcentreerde 
niveau verantwoordelijk voor een groter grondgebied. De directeurs-coördinatoren en gerechtelijke directeurs werken onderling 
goed samen en vormen de onmisbare schakel tussen de lokale politie en de centrale diensten van de federale politie. Op centraal 
niveau werden er een aantal directies samengevoegd of een aantal nieuwe opgericht. In totaal zijn er nu minder mandaathouders 
dan voorheen.

Al deze veranderingen zijn voelbaar in dit hele jaarverslag, dat voor de gelegenheid ook in een nieuw kleedje werd gestoken: 
een meer dynamische presentatie en essentiële informatie die begrijpelijker en duidelijker wordt gepresenteerd. Je vindt 
in dit jaarverslag de belangrijkste cijfers en gebeurtenissen die hun stempel hebben gedrukt op 2014. Op de website 
www.jaarverslag.federalepolitie.be wordt dit in de vorm van een kalender weergegeven. En dan is er nog een clipje over de 
optimalisatie van de federale politie.

Ik wil jullie allen van harte bedanken voor de goede samenwerking, voor jullie geleverde werk, voor jullie betrokkenheid en voor 
jullie professionalisme. Het is dankzij ieder van jullie dat de federale politie een professionele dienstverlening aanbiedt die onze 
maatschappij veiliger maakt.

Tot slot wens ik jullie veel leesgenot!

Catherine De Bolle
Commissaris-generaal

2014          



2014 was het jaar waarin de federale 
politie startte met haar optimalisatietraject. 

Doel: uitgroeien tot een modernere organisatie 
die beter tegemoetkomt aan de behoeften van 

haar klanten, partners en overheden. 

Hoofdstuk 1#2014

Een nieuwe federale politie



Een nieuwe 
federale politie

— Resources  —

— Federale gerechtelijke politie —

— Bestuurlijke politie — 

— Commissariaat-generaal — 

+2
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Doelstelling: de federale politie re-
organiseren om de dienstverlening 
en het professionalisme van de 
politiediensten te verbeteren.

Officiële oprichting
•  een directiecomité van de 

federale politie
•  een coördinatiecomité van de 

geïntegreerde politie

Nieuwe gedeconcentreerde eenheden 
op basis van de nieuwe gerechtelijke 
arrondissementen: 

•  13 coördinatie- en steundirecties 
(momenteel leidt één Dirco de CSD’s 
van Eupen en Luik) 

• 14 gedeconcentreerde gerechte-
lijke directies

Daling met 63 % 
van het aantal mandaten bij de 

federale politie (31 mandaten)

Van 12 naar 4 centrale directies: 
Personeel, Logistiek, Informatie & ICT 
en Financiën

Naar 4 centrale directies

•  Centrale directie van de operaties 
inzake gerechtelijke politie

•  Centrale directie van de technische 
en wetenschappelijke politie 

•  Centrale directie van de speciale 
eenheden 

•  Centrale directie van de bestrijding 
van de zware en georganiseerde 
criminaliteit

Oprichting

van 2 nieuwe directies 

• Directie bescherming 
• Directie openbare veiligheid

De commissaris-generaal blijft 
verantwoordelijk voor : 

• internationale politiesamenwerking
• communicatie 
• preventie en bescherming op het werk
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West-Vlaanderen
Kurt Desoete

Alain De Laender

Oost-Vlaanderen
Luc Cap

Rudi Vervaet

Antwerpen
Stanny De Vlieger

Jean-Claude Gunst

Limburg
Kristiaan Vandepaer

Robin Minten

Leuven
Marc Van De Plas
Karolien De Smet

Eupen
Jürgen Hezel

Liège
Eric Snoeck

Luxembourg
Claude Baulard

Daniel Sommelette

Charleroi
Jean-Luc Duterme

Brabant Wallon
Jean-Luc Noël
Olivier Lozet

Mons
François Farcy

Namur
Didier Verlaine

Michel Remacle

Brussel - Bruxelles
Eric Jacobs

Jacques Deveaux

Halle-Vilvoorde
Frederik Verspeelt

Liesbeth Van Isterbeek

Liège - Eupen
André Desenfants

Hainaut
Michel Rompen

Gerechtelijke directeurs
Directeurs-coördinatoren

2014          

Commissariaat-generaal Directie van de politionele strategie

Directie van de internationale politiesamenwerking

Directie van de communicatieAlgemene directie van het middelenbeheer 
en de informatie

Directie van 
het personeel

Directie van 
de logistiek

Directie van 
de politionele 

informatie 
en de 

ICT-middelen

Directie van 
de financiën

Algemene directie bestuurlijke politie 

Directie van 
de operaties inzake 
bestuurlijke politie

Verbindingswegen: Gespecialiseerde steun:

Algemene directie gerechtelijke politie 

Centrale directie
van de operaties 

inzake 
gerechtelijke politie

Centrale directie
van de technische en 

wetenschappelijke 
politie

Directie van de 
speciale eenheden

Centrale directie
van de bestrijding 
van de zware en 
georganiseerde 

criminaliteit 

Gedeconcentreerde gerechtelijke directies 
14

Coördinatie- en steundirecties
13

Interne directie voor preventie en bescherming op het werk 

Ar
ro

nd
is

se
m

en
t

Dir van de wegpolitie

Dir van de spoorwegpolitie

Dir van de scheepvaartpolitie

Dir van de luchtvaartpolitie

Directie hondensteun

Directie luchtsteun

Directie openbare veiligheid

Directie bescherming

Veiligheidsdetachement koninklijk paleis

Detachement Shape

Een geoptimaliseerde federale politie
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Ruim 600 arrestaties, meer dan 6 000 
nieuwe dossiers … De rechercheurs van 

de federale gerechtelijke politie zijn 
dagelijks in de weer voor de veiligheid 

van de burgers. 

De federale gerechtelijke politie op alle fronten



— Prioritaire criminaliteitsfenomenen —

Gerechtelijke aanhoudingen

Wordt als aanhouding geregistreerd: elke 
persoon die voor de onderzoeksrechter 
verschijnt in het raam van onderzoeken 
waarin de FGP de politionele leiding van het 
onderzoek heeft.

612
Totaal

296

111

69

48

42

24

22

— Inbeslagnemingen —

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

Onroerende goederen 24  € 10 683 935,26

Gelden en waarde-
papieren

257 € 38 239 781,62

Voertuigen 89 € 3 513 349,10

Andere 24 € 2 317 308,36

Gerechtelijke dossiers Het Federaal parket leidt de dans Gespecialiseerde onderzoeksmethoden

nieuw

6 445

3 498

Waarvan het aantal 
nieuwe dossiers in 

prioritaire fenomenen

lopende

5 430

12 546

Waarvan het aantal 
lopende dossiers in 

prioritaire fenomenen

afgesloten

1 214

2 723

Waarvan het aantal 
afgesloten dossiers in 
prioritaire fenomenen

Aantal behandelde 
dossiers federaal parket

416

239

Waarvan dossiers 
terrorisme

Aantal nieuwe dos-
siers federaal parket

144

206

Waarvan dossiers 
terrorismeDrugs

Informaticacriminaliteit  
Fiscale fraude en witwassen
Diefstal gewapenderhand
Vuurwapenzwendel
Rondtrekkende en polycriminele dadergroepen 
Mensenhandel en mensensmokkel
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1 526 
aanhoudingen dankzij tips van 

informanten. 



Hoofdstuk 3#2014

De federale politiemensen stonden 
dagelijks paraat op diverse specifi eke 

actieterreinen om de veiligheid van 
de burgers te verzekeren. 

Te land, ter zee en in de lucht



Uren 2013

51 811

33 699

2014

D
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+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >

— Zelfdodingen (pogingen 
inbegrepen) op het spoor —

— Op de luchthavens —

Fenomeen mensensmokkel

Aanhoudingen

27

20

2013 2014

111

20142013

169

— Grenscontroles door de 
spoorwegpolitie (SPC) —

Aangetroffen 
personen die illegaal 
in het land verblijven

252
174

2013
2014

— Grenscontroles door de 
scheepvaartpolitie (SPN) —

Controles 2013     2014Pv’s

Aangetroffen personen die 
illegaal in het land verblijven

505 in 2013

366 in 2014

D
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+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >

46
78

1
6
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— AVIA: controles van de kleine 
niet-Schengen-luchthavens — 

— VIP-escortes en Europese tops —

2014          

Bestuurlijke politie



........De federale wegpolitie heeft zowel via 
preventieve sensibiliseringsacties als via 

repressieve controles geijverd voor een 
verdere daling van het aantal 

verkeersslachtoffers.

Go for zero

Hoofdstuk 4#2014 



— Geen gsm zonder handenvrije kit — — Vrachtwagens — — Nog te veel verkeersslachtoffers — — Rijden onder invloed — — Onderwijs en preventie —

2013 2014

170
322

2013

2014

Drugsmisdrijven

D

S

+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >

Deelnemers Acties

76 919 292

Klikvast in de tuimelwagen Ontmoetingen in het teken van sensibilisering

2013 = 2522013 = 88 094

2013
2014

1 384
1 485

160 953
166 131

D

S

+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >

7 203
13 505

D

S

+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >

Lichamelijke letsels 3 666 3 403
Dodelijke ongevallen 98 87

Doden 107 100

Zwaargewonden 584 484

Lichtgewonden 4 856 4 687

   2 081

1 728
1 593

977

2013 2014

Inbreuken fraude met tachograaf 
Inbreuken rij- en rusttijden 

11 542

12 874

2013 2014

Aantal gsm-inbreuken

Op bezoek bij scholen en bedrijven

Presentaties

Studenten en deelnemers

170
322

2013

2014

Drugsmisdrijven

Deelnemers Acties

76 919 292

Klikvast in de tuimelwagen Ontmoetingen in het teken van sensibilisering

2013 = 2522013 = 88 094

2013
2014

1 384
1 485

160 953
166 131

7 203
13 505

2013 2014

Lichamelijke letsels 3 666 3 403
Dodelijke ongevallen 98 87

Doden 107 100

Zwaargewonden 584 484

Lichtgewonden 4 856 4 687

   2 081

1 728
1 593

977

2013 2014

Inbreuken fraude met tachograaf 
Inbreuken rij- en rusttijden 

11 542

12 874

2013 2014

Aantal gsm-inbreuken

Op bezoek bij scholen en bedrijven

Presentaties

Studenten en deelnemers
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Elke dag staan de gespecialiseerde 
diensten van de federale politie de collega’s 

van de eerste lijn op diverse vlakken bij. 
Samen analyseren zij feiten en sporen, 
leiden zij onderzoeken in goede banen 

en redden zij levens. 

Expertise ten dienste van allen 

Hoofdstuk 5#2014 



Speciale eenheden Luchtsteun Hondensteun
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Observatie
Interventies/aanhoudingen
Technische operationele ondersteuning
Infi ltraties
Andere opdrachten

Verschansingen 
Gijzelnemingen
Ontvoeringen
Afpersingen
Overbrengingen van gevaarlijke gevangenen en vip-beschermingen

38 %

12 %

12 %
15 %

23 %

22

2

2

15

5

— Type steun —

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

— Honden voor de immigratiecontroles — — Vogelperspectief —

2013 2014

Levend teruggevonden na verdwijning 14 17
Overleden teruggevonden na 
verdwijning 7 11

Aanhoudingen 62
124

Aanhoudingen na achtervolging 5

Positieve infraroodscannings 5 77

Laserincidenten 6 23

— Een neus voor ... —

Speurhondenteams 1 188 1 464

Drughondenteams 2 416 2 379

Stille drughondenteams 313 439
Teams honden opsporing 
menselijke resten 72 20

Brandhaarddetectiehonden-
teams 212 172

Scheepvaart-politie

46

4 201 4 474

2013 2014

175

299*

2013 2014

* Inzet van een tweede hond voor de migratiecontrole vanaf juni 2014.

— Inzet bij crisissituaties —

Interventies



— Daders op het spoor —

2013 2014

Oorsporen  425 541

Referentieafdrukken: oor  395 530

Schoensporen   2 654 3 030

Referentieafdrukken: schoen    302 273

Sporen van werktuigen   2 579 2 274

Referentieafdrukken: werktuig   723 373

2013 2014

Aangemaakte dossiers 560 510

Ingevoerde feiten 548 527

Quality Control 467 515

Analyses 58 63

Aantal aangemaakte reeksen 56 63

Aantal in een reeks geplaatste feiten 193 175

Aantallen bevestigde reeksen (min. 
1 bevestigd feit)

36 39

2013 2014

In beslag genomen eurobiljetten 56 485 32 706

In beslag genomen euromuntstukken 7 181 5 357

In beslag genomen buitenlandse valuta’s 1 488 984

Opgestelde pv’s 2 087 1 666

Opgespoorde valse documenten 2 394 2 655

Buitenlandse aanvragen (IP, SIENA …) 393 427

Technische en wetenschappelijke politie

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

De federale politie beschikt over een nationale gegevensbank “ViCLAS” 
waarmee methodisch en systematisch de verbanden kunnen worden gezocht 
tussen een nieuw feit en feiten van seksuele of gewelddadige aard die al in de 
gegevensbank zijn opgeslagen.

— Seksuele of gewelddadige feiten — — Echt of vals —

2013    2014

41  815
44  214

DNA-sporen
Vingerafdrukken waarvan individualisatie
met een verdachte (geïdentificeerde sporen) 

Schoenafdrukken

Sporen van werktuigen

Oorsporen

33 287
34 800

2  172
2 237

13 173
14 636

3 965
3 217

474
729

In de databanken

Relaties (Verbonden sporen) Individualisaties* 

20
13

    
20

14

248

17

432

362

26

461

357

7

219
281

18

299
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Hoofdstuk 6#2014   

Onveiligheid kent diverse vormen en stopt 
niet aan de landsgrenzen. In haar tussen-

komsten werkt de federale politie dan ook 
grensoverschrijdend in samenwerking met 

haar talrijke internationale partners.

Federal police goes international



Nu zijn 46 Belgische en Neder-
landse verbindingsofficieren 

voorhanden, op wie de politiediensten 
van de BENELUX een beroep kunnen 

doen om de behandeling van hun 
dossiers inzake internationale politie-

samen-werking met 116 geaccredi-
teerde landen te vergemakkelijken.

Minstens 48 gestolen 
voertuigen werden onderschept 

dankzij de nieuwe informatie-uitwisseling 
die op 1 februari startte tussen België en 

Nederland in het kader van het ANPR-
project (Automatic Number Plate 

Recognition).

Er werd 1 verdrag ondertekend met Marokko 
en er werden 7 akkoorden gesloten met 

Colombia, Bulgarije, Luxemburg en Neder-
land, Marokko, Moldavië en Roemenië om 
de bilaterale politiesamenwerking met de 

Belgische politiediensten te versterken.

D

S

+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >
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prs controlées

prs localisees
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véhicules

energie

? >

27 Belgische politie-
mensen namen deel aan een 

missie van civiele crisisbeheersing 
in Kosovo, Libië, Niger, Oekraïne en 

de Palestijnse gebieden.

Internationale 
politiesamenwerking

Positieve controles in het Schengengebied

Intercepties in het Schengengebied op basis van signaleringen door België

Internationale uitwisseling van operationele politionele informatie.

— Internationaal via het nationaal invalspunt —

 

In het buitenland op basis van signaleringen die door België in het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) werden ingevoerd.

5 159

In België op basis van signaleringen die door andere Schengenlanden in 
het Schengeninformatiesysteem (SIS) werden ingevoerd.

3 363 8522
Totaal

4 120
Totaal 

42,6% 

In beslag genomen voertuigen 1 211

Aangehouden personen 488

Teruggevonden documenten 372

Teruggevonden verdwenen personen 285

Gelokaliseerde personen 39

Gecontroleerde personen 1 694

Gecontroleerde voertuigen 31

50,2% 

5,9% 
1,2% 

51 611
Totaal

Interpol
Verbindingsoffi cieren
Ander
Europol
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Hoofdstuk 7#2014

Personeel, logistiek, politionele informatie en 
ICT en fi nanciën: de vier essentiële resources 

die de federale politie, zelfs in moeilijke 
budgettaire omstandigheden, zo optimaal 

mogelijk beheert en aanwendt om een 
kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden 

op maat van het terrein, de overheden,  
partners en burgers. 

Ondersteuning op maat  
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— De politie rekruteert —

— Kandidaturen voor een loopbaan 
bij de politie — 

MitarbeiterPersoneel

=  22 863
— Nieuwe collega’s bij de 
geïntegreerde politie — 

25 415

45 000

7 396

1 254 704

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

behandelde 
oproepen

verspreide 
folders

behandelde 
mails

bezoeken 
jobpol.be

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

extern
intern

2 073

11 946
154

180
953

259
89

473
recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

671

1 614

3 075

401

975

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe
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Inlijvingen 
(extern)

D

S

+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >

Wedstrijden 
(intern)

Aanwervingen
(burgerpersoneel)

N     F          D

164360 150331 37
recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

toegangsproef

sociale promotie

Loopbaan Werksfeer

Medewerkers 
(eind december 2014)

12 200
9 151
3 049

 — Absenteïsme —

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

2013

6,63 %

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

2014

7,20 %

— Interventies na een incident —

22682
373

147

2013 2014

— Interventies voor psychosociale 
problemen, stress en depressies —

2075

450

3158

150

2013 2014
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3897 38127 00

19080 13879 20

25 415

45 000

7 396

1 254 704

behandelde 
oproepen

verspreide 
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mails

bezoeken 
jobpol.be

extern
intern

180
953

259
89

473

671

1 614

3 075

401
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vrouw

Inlijvingen 
(extern)

Wedstrijden
(intern)

Aanwervingen
(burgerpersoneel)

164360 150331 37
toegangsproef

sociale promotie

Medewerkers 
(eind december 2014)

9 151
3 049

2013

6,63 % 7,20 %

— Interventies na een incident —

22682
373

147

2013 2014

450
150

2013 2014
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opgeleide personen 
binnen de geïntegreerde 
politie 

68 502

recrutement

nombre visite

folders

interne

externe

medewerkers hebben 
de opleiding ‘Holocaust, 
politie en mensen-
rechten’ gevolgd

1 422

2014          



Logistiek

2 250 medewerkers afkomstig van 6 verschillende complexen (IBM, Atrium, WTC III, Géruzet, Kroon, Kroontuinen) 

zullen uiteindelijk een nieuw onderkomen vinden in het Rijksadministratief Centrum (RAC); 

104 000 m2 bruto-oppervlakte ter beschikking gesteld; 56 000 m2 nuttige oppervlakte; 48 000 m2 netto-werkoppervlakte

  

— Verhuis naar nieuwe locatie — 

1 350 verhuisde personeelsleden

33 000 m2
31
03-14

20
10-14

700 verhuisde personeelsleden

43 000 m2
31
03-14

20
10-14

ingenomen netto-werkoppervlakte op 48 000 m2 ingenomen netto-werkoppervlakte op 48 000 m2

— Verbruik —
2013 2014

3 899 3 589

43 291 278 42 868 042

D

S

+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >

2 886 930 2 273 827

1 273 827 809 062

4 239 654 4 202 722

D

S

+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >45 021 33 235

113 003 83 420

D

S

+

+

prs controlées

prs localisees

prs disparues retrouvées

km parcourus

véhicules

energie

? >

58 797 119 42 154 235

1 060 165 843 449

Voertuigen

Afgelegde kilometers

Liter diesel

Liter super

Kostprijs brandstof in euro

Riemen A4-papier

Euro (prijs)

Gas – kWh

Stookolie verwarming (liter)

FinanciënPolitionele informatie & ICT

— Verloren identiteitsdocument —

— Aandeel dringende/niet-dringende oproepen —

2013 2014

2 582 3092 585 296 304 018 299 385

2 881 6942 889 314

Budget     € 1 805 411 025

€ 194 932 500
Werking

€ 23 280 000
Investering

€ 763 411 000*
Dotatie

€ 823 787 525
Personeel
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Dringende oproepen - type 101
Niet-dringende oproepen

In 2014 werd in 2 provincies 

(Antwerpen en Brabant) een 

audit uitgevoerd

1 655 apparaten werden 

geïnventariseerd voor een dertigtal 

sites in de provincie Brabant

Objectief 2017: 30% 
besparen op kopieertoestellen 

en printers

 
De dienst DOCSTOP (Helpdesk Belpic van het rijksregister) biedt de burger de mogelijk-
heid om gratis per telefoon het verlies, de vernietiging of de diefstal van zijn identiteits-
kaart of paspoort te melden.

5300 aangiften per week             automatische registratie in de Algemene Nationale 
Gegevensbank.

2014          

— Ecologie en minder papier —

* Dotaties zowel aan de politiezones en gemeenten als andere entiteiten die tot het 
budget van de federale politie behoren: 
- Werking: € 761 411 000 
- Investering: € 2 000 000

Informatie- en Communicatiecentrum
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