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COMMISSIE VOOR DE 
BINNENLANDSE ZAKEN, DE 
ALGEMENE ZAKEN EN HET 

OPENBAAR AMBT

COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, 
DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET 

DE LA FONCTION PUBLIQUE

van

WOENSDAG 02 DECEMBER 2009

Namiddag

______

du

MERCREDI 02 DÉCEMBRE 2009

Après-midi

______

De behandeling van de vragen vangt aan om 15.37 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de 
heer André Frédéric.

01 Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de verbetering van 
de brandveiligheid" (nr. 17004)

01.01  Michel Doomst (CD&V): Bij woningbranden vallen er jaarlijks nog tal van slachtoffers. Voormalig 
minister De Padt wilde de belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van de woning tegen brand 
beter bekendmaken en hij zou zoeken naar manieren om burgers te stimuleren tot meer preventie.

Hoe ver staat het met de bewustmaking? Wat zijn de suggesties voor de verbetering van de brandveiligheid? 
Hoe reageerde de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing? Welke initiatieven nam men om 
de belastingvermindering beter bekend te maken?

01.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): Voor een verbetering van de brandveiligheid in de 
woningen wil ik in de eerste plaats de burger beter sensibiliseren. Binnenkort start een campagne om het 
aantal CO2-vergiftigingen te verminderen. In de nabije toekomst wil ik een brandpreventieadviseur in het 
leven roepen. Hij zal op vraag van de burger gratis advies geven over de brandveiligheid in de woning. De 
Hoge Raad wordt van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 

Om de belastingvermindering voor inbraak- en brandwerende investeringen aan woningen beter bekend te 
maken, heb ik in september 2009 de campagne ‘Win aan veiligheid’ gelanceerd. De belastingvermindering 
voor beveiligingsmaatregelen van maximaal 690 euro stond hierbij in de schijnwerpers.

01.03  Michel Doomst (CD&V): Zal men in 2010 al een beroep kunnen doen op de 
brandpreventieadviseurs?

01.04 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): We werken momenteel aan de concrete uitwerking van 
dat initiatief, maar we moeten nog enig overleg plegen. Een en ander zal worden opgenomen in het Nationaal 
Brandpreventieplan.

Het incident is gesloten.

02 Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het AFIS-systeem" 
(nr. 17005)
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02.01  Michel Doomst (CD&V): Sinds dit jaar maakt de federale politie gebruik van het nieuwe AFIS-
systeem, het Automatic Fingerprint Identification System. Wordt dit door de politiediensten inderdaad ervaren 
als efficiënter en beter dan het oude systeem? Bestaat de elektronische verbinding met Vreemdelingenzaken 
al? Zijn er ook nadelen? Werd de nieuwe mobiele live scan al voor een grote actie aangewend? Hoeveel 
draagbare mobiele scans werden aangekocht? Heeft de minister al een idee van het aantal politiezones die 
hiervan gebruik zullen willen maken? 

02.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): Het nieuwe systeem voor digitale vinger- en 
palmafdrukken zal operationeel zijn tegen eind januari 2010. Momenteel heeft men er dus nog geen ervaring 
mee op het terrein. De elektronische verbinding met de dienst Vreemdelingenzaken is gepland voor eind 
maart 2010. De federale politie heeft één mobiele livescanconfiguratie aangekocht voor grote acties op het 
terrein. Daarnaast werden 25 vaste toestellen aangekocht voor gebruik in de gedecentraliseerde diensten 
van de federale politie. Tot op heden zijn 56 live scans van de politiezones verbonden met het huidige 
centrale systeem. 

02.03  Michel Doomst (CD&V): We zullen dus de concrete ervaringen op het terrein afwachten. 

Het incident is gesloten.

03 Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het drugsgebruik 
bij politieagenten" (nr. 17006)

03.01  Michel Doomst (CD&V): Vorig jaar werd afgesproken om een werkgroep op te richten voor de 
analyse van het toenemende drugsgebruik bij politieagenten, met het oog op preventie en om het 
absenteïsme tegen te gaan. Kent de minister de bevindingen van deze werkgroep al? Wat zijn de concrete 
voorstellen? Welke maatregelen werden genomen en welke acties zullen worden gepland? Hoe worden die 
bevindingen geëvalueerd?

03.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): De problematiek wordt in de werkgroep nog steeds 
onderzocht, zodat er nog geen sprake is van bevindingen of maatregelen. Ik heb geen concrete timing, maar 
zal bij de werkgroep aandringen op spoed. 

03.03  Michel Doomst (CD&V): Wij komen hier dan wellicht volgend jaar op terug.

Het incident is gesloten.

04 Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het ontmaskeren 
van nepadressen" (nr. 17008)

04.01 Michel Doomst (CD&V): De minister wil de fraude met nepadressen aanpakken en zou hierover een 
rondzendbrief sturen naar steden en gemeenten. 

Kan de minister de rondzendbrief toelichten? In welke mate wordt de problematiek nu aangepakt? Om 
hoeveel nepadressen gaat het?

04.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): In de rondzendbrief zal de aandacht worden gevestigd 
op het fenomeen van de domiciliefraude en het belang van een correcte woonstcontrole. De instanties die 
toegang hebben tot het Rijksregister, moeten zeker zijn dat de gegevens correct zijn. Er zal de gemeenten 
ook worden gevraagd om burgers van de Europese Unie die permanent in België verblijven maar geen 
stappen zetten voor hun inschrijving in het bevolkingsregister, ambtshalve in te schrijven.

Als mijn diensten klachten ontvangen in verband met een eventueel fictief adres, worden die aan de 
gemeente bezorgd. Reageert de gemeente niet, dan stellen mijn diensten zelf een onderzoek in. 

In 2008 deden mijn diensten bij wijze van steekproef een onderzoek naar het aanbieden van fictieve 
adressen op het internet. Het gevonden aanbod werd aan de Federal Computer Crime Unit bezorgd.
Er komt een bijkomende praktische opleidingssessie over het uitvoeren van woonstonderzoeken en ik heb 
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een voorstel van voorontwerp van wet laten voorbereiden om aanbieders van domiciliefraude zwaarder te 
bestraffen. 

Nepadressen kunnen niet via het Rijksregister worden gedetecteerd, ik heb geen zicht op het aantal.

Het incident is gesloten.

05 Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de opvolging van 
de stressenquête" (nr. 17009)

05.01  Michel Doomst (CD&V): In maart ondervroeg de vorige minister de politiezones over acties rond 
stress en zelfdoding bij de politie. Er is toen ook een opvolgingscommissie samengesteld. Dat zou moeten 
ressorteren in een sensibiliserings- en informatiecampagne, een brochure over het probleem, een 
overlegforum en een gespecialiseerde opleiding voor de verantwoordelijken.

Is er al zicht op de uitgewerkte acties? Hoe staat het met de aanbevelingen? Worden er nog acties gepland?

05.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): De werkgroep rond zelfdoding werkt verder aan de 
preventie van zelfdoding bij de politiediensten. Verscheidene acties worden vooropgesteld, een aantal werd 
al gerealiseerd, zoals de verspreiding van de brochure Zelfmoordpreventie bij de politie en het aanbieden van 
een permanent bereikbaar telefoonnummer. Ook via het intranet werd ruchtbaarheid gegeven aan de 
preventie van zelfdoding en op de website www.polsupport.be staat een item over zelfdoding. De korpschefs 
en de directeurs werden op de hoogte gebracht van de genomen initiatieven.

De werkgroep werkt verder aan andere preventiemaatregelen.

05.03  Michel Doomst (CD&V): Ook rond stressbestendigheid moet harder worden gewerkt. Wij zullen dat 
blijven opvolgen.

Het incident is gesloten.

06 Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de veiligheid van 
huisartsen" (nr. 17010)

06.01  Michel Doomst (CD&V): Kan de minister wat meer vertellen over de veiligheidscampagne voor 
huisartsen die ze samen met de minister van Volksgezondheid gelanceerd heeft? Hoe zit het met het 
centrale noodnummer? Worden de artsen bij dit alles betrokken?

06.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): Vorige week is de aftrap gegeven van de campagne 
inzake de veiligheid van huisartsen.

In eerste instantie ontvangen alle burgemeesters, de voorzitters van alle huisartsenkringen en de lokale 
politie een brief met daarbij de toolbox van veiligheidsmaatregelen. Alle huisartsen kunnen zich inschrijven 
voor de elektronische nieuwsbrief.

Het doel van deze campagne is de huisartsen overtuigen van het nut van beveiligingsmaatregelen. De 
campagne ligt helemaal in het verlengde van wat minister De Padt had voorbereid.

Er is ruim overleg geweest met de FOD Volksgezondheid en met de huisartsenverenigingen. Het 
elektronisch meldpunt leverde eveneens een waardevolle input voor de campagne.

We wijzen ook op het belang van een aangifte bij de politie voor artsen die het slachtoffer worden van een 
misdrijf. Ze kunnen ook via het elektronische meldpunt op de website www.besafe.be/health melding doen 
van de feiten. Mijn diensten analyseren deze informatie en kunnen op basis daarvan nieuwe adviezen 
verstrekken aan de huisartsen.

Ik ben voorstander van een netwerk, waarbij de preventieve informatie op een bepaalde beroepsgroep kan 
worden afgestemd en via vertegenwoordigers van de beroepsgroep kan worden doorgegeven. Om die reden 
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werden de koepelorganisaties betrokken bij de huisartsencampagne en werd hun gevraagd om alle 
informatie maximaal te verspreiden.

06.03  Michel Doomst (CD&V): Ik hoop dat we met deze maatregelen het beroep van huisarts veiliger 
kunnen maken, ook in de risicogebieden.

Het incident is gesloten.

07 Samengevoegde vragen van
- de heer Michel Doomst aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de veiligheidsmonitor" 
(nr. 17042)
- mevrouw Leen Dierick aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de veiligheidsmonitor 2008-
2009" (nr. 17045)
- de heer Roland Defreyne aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de resultaten van de 
veiligheidsmonitor" (nr. 17074)

07.01  Michel Doomst (CD&V): Uit de veiligheidsmonitor blijkt onder meer dat negen op de tien 
ondervraagden tevreden zijn over het politiewerk en dat woninginbraken, bedreigingen met lichamelijk 
geweld en seksuele misdrijven steeds minder worden aangegeven. Kan de minister de bevindingen van de 
veiligheidsmonitor toelichten?

07.02  Roland Defreyne (Open Vld): In de veiligheidsmonitor werden 37.000 personen ondervraagd en 
90 procent van hen antwoordt tevreden te zijn over het politiewerk. Dit is een pluim op de hoed van de 
ministers van Binnenlandse Zaken die het beleid de voorbije jaren hebben uitgetekend én voor de mensen 
op het terrein. 

Uit de enquête blijkt wel dat er iets schort met de aangiftebereidheid van sommige misdrijven tegen 
eigendommen en tegen personen. Moeten we hier niet denken aan een sensibilisatiecampagne?

07.03 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): Het is inderdaad goed dat 90 procent van de 
ondervraagden tevreden is over de politie.

Het aantal aangiften via het e-loket in de afgelopen drie jaar bedroeg 6.685, voor alle types van 
winkeldiefstal, fietsdiefstal, graffiti en beschadiging van een privégoed. Een klacht via dat kanaal betekent dat 
de dader onbekend is. De politiezone maakt vervolgens een proces-verbaal op. E-pol voorziet in een 
klachtenbevestiging via e-mail of via de post.

Het is onmogelijk hier alle resultaten van de veiligheidsmonitor 2008-2009 weer te geven. Op www.fedpol.be 
is het volledige rapport terug te vinden, met een commentaar op de algemene tendensen. 

De bevolking ervaart als grootste buurtproblemen: onaangepaste snelheid in het verkeer, woninginbraak, 
agressief verkeersgedrag en rommel op straat. Dat de aangiftebereidheid bij inbraken laag is, ligt 
waarschijnlijk aan het feit dat het geleden nadeel te klein is. Bij lichamelijk geweld en seksuele misdrijven 
wordt deze bereidheid beïnvloed door de verwantschap of de gezagsrelatie met de dader.

We kunnen de aangiftebereidheid onder meer verhogen door te zorgen voor goede politionele vaststellingen 
met aandacht voor de aangever of het slachtoffer. Het vertrouwen van de burger is nu al hoog, maar dat kan 
nog beter. Daarom is ook de aandacht voor de optimale bedrijfsvoering in het nationale veiligheidsplan en de 
zonale veiligheidsplannen zo belangrijk. De politiechefs moeten de projecten uit deze plannen die aandacht 
besteden aan alle vormen van inbraak, nog meer de aandacht geven die ze verdienen. Dit laatste is ook een 
verantwoordelijkheid voor de lokale politieoverheden, burgemeesters en procureurs des Konings.

Bij intrafamiliaal geweld en seksuele misdrijven is een goede wijkwerking van de lokale politie belangrijk. Op 
mijn vraag heeft de Vaste Commissie voor de Lokale Politie een dossier voorbereid met concrete voorstellen 
om de wijkfunctie inhoudelijk te herwaarderen. Ik zal dat rapport op 10 december toelichten en dan ook 
concrete voorstellen doen. 
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Voor gauwdiefstal, diefstal uit voertuigen, fietsdiefstal of woninginbraak heeft mijn departement mee 
preventieacties ontwikkeld en uitgevoerd. Samen met de kwaliteit van het politieoptreden maken zij de 
burgers ervan bewust dat de aangifte van een feit voor de politie een belangrijke bron van informatie is.

Voor het uitwerken van beleidsmaatregelen om de aangiftebereidheid van bepaalde misdrijven te verhogen, 
zijn zowel de minister van Justitie als de minister van Werk en Gelijke Kansen bevoegd. Deze laatste werkt in 
samenwerking met mijn diensten aan een actieplan tegen partnergeweld. Bedoeling is de samenwerking 
tussen de hulpdiensten en de politie aan te halen.

07.04  Michel Doomst (CD&V): Burgers met een klacht of aangifte moeten naar waarde worden geschat. In 
de opleiding van en de instructies aan de politie moeten we daar sterker de nadruk op leggen. Aangevers 
krijgen nog te vaak te horen dat men hen niet kan helpen.

07.05  Roland Defreyne (Open Vld): Woninginbraken worden heel traag opgelost. De media focussen ook 
te veel op de misdrijven en niet op de oplossingen.

Het incident is gesloten.

De voorzitter: Vraag nr. 17047 van mevrouw Dierick wordt op haar verzoek uitgesteld. 

08 Vraag van de heer Ben Weyts aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de fusie of defusie van 
politiezones" (nr. 17051)

08.01  Ben Weyts (N-VA): In antwoord op vroegere vragen over de fusie van politiezones had de minister 
het destijds enkel over de vrijwillige fusie van zones. Uit Franstalige hoek is er echter ook een duidelijke 
vraag naar de splitsing van de politiezone Brussel-Elsene, omdat de twee bevoegde PS-burgemeesters met 
elkaar overhoop liggen. 

Behoort dat tot de mogelijkheden en onder welke voorwaarden? Bestaat er een planning voor de fusies en 
splitsingen? Behoudt de minister een controle op dergelijke operaties of bepalen de politiezones dit 
autonoom? Wordt daarbij ook rekening worden gehouden met de grondwettelijke indeling in taalgebieden en 
Gewesten? Wordt een financiële tegemoetkoming gepland voor een fusie, gezien de positieve werking van 
het schaaleffect? Zal men een splitsing financieel ontmoedigen? Zal de minister een vermindering toestaan 
van het aantal Brusselse politiezones? Alle politie-experts zijn immers voorstander van één grote Brusselse 
politiezone. 

08.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): Het in te dienen ontwerp bepaalt dat zowel een vrijwillige 
fusie als andere wijzigingen mogelijk zijn, voor zover deze wijzigingen geen verhoging van het aantal zones 
inhouden. De gevolgen van een fusie worden duidelijk en volledig opgesomd, voor andere scenario’s - die 
veel complexer zijn - moeten de basisregels nog wettelijk worden uitgewerkt. Voor de fusie zal een KB op 
voordracht van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie volstaan, voor andere wijzigingen is een 
KB vereist dat volledig gedelibereerd is in de Ministerraad. In beide gevallen behoudt de federale overheid 
nog een controle over de ingrepen. 

De aanpassingen van de zones zouden gedurende één jaar kunnen worden aangevraagd. 

Er is geen budget voor het aanmoedigen of ontraden van ingrepen. De fusie berust op vrijwilligheid.

08.03  Ben Weyts (N-VA): Om te ontraden heeft de minister geen budget nodig. Ik heb geen antwoord 
gekregen op mijn vraag over het respect voor de grondwettelijke indeling in Gewesten en taalgebieden bij de 
fusie van politiezones. Ik betreur het ontbreken van een financiële stimulans voor de fusies. 

Mag ik uit het antwoord van de minister ook afleiden dat splitsingen van zones in deze regeerperiode niet 
mogelijk zullen zijn? 

08.04 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): Mijn antwoord was zeer duidelijk.
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08.05  Ben Weyts (N-VA): Als antwoord op bepaalde vragen was het dat onvoldoende. 

Het incident is gesloten.

09 Vraag van de heer Ben Weyts aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de taalproblematiek in 
de sectie grenscontrole van de luchtvaartpolitie" (nr. 17057)

09.01 Ben Weyts (N-VA): De sectie Grenscontrole van de luchtvaartpolitie in Zaventem maakt deel uit van 
de federale politie. Blijkbaar is daar in de afgelopen tien jaar een systematische aangroei geweest van 
Franstalige agenten uit de algemene reserve. Veel van die agenten zouden in de praktijk zelfs niet tweetalig 
zijn en zouden ook amper de bereidheid tonen om dit te worden. 

Waarom werden deze mensen naar een Nederlandstalige eenheid gestuurd? Over hoeveel personen gaat 
het? Moeten zij ook niet volledig tweetalig zijn en over de nodige kwalificaties beschikken? Hoe zal de 
minister dit rechttrekken? Heeft zij weet van eenzelfde situatie bij andere eenheden?

09.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): Er zijn inderdaad 18 gedetacheerde Franstalige 
politieambtenaren werkzaam bij de sectie Grenscontrole van de federale luchtvaartpolitie op de luchthaven 
Brussels Airport. De luchthaven bevindt zich weliswaar op Nederlandstalig grondgebied, maar ze wordt 
gebruikt als nationale luchthaven. Een derde van hen heeft een tweetaligheidsattest. Deze versterking is zeer 
nuttig en de betrokkenen doen hun best om de taalwetten in bestuurszaken te respecteren. Deze situatie is 
beperkt tot de nationale luchthaven.

09.03  Ben Weyts (N-VA): Ik vind het jammer dat we daar met mensen werken die zelfs geen Nederlands 
kennen. Juist op de nationale luchthaven zou men toch ministens tweetalig moeten zijn. Kan men de 
betrokkenen geen taalcursus laten volgen of minstens stimuleren om Nederlands te leren? 

Het incident is gesloten.

10 Vraag van de heer Ben Weyts aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de cateringfaciliteiten " 
(nr. 17059)

10.01  Ben Weyts (N-VA): De cateringfaciliteiten van de federale overheid werden in juni 2008 
gereorganiseerd. Er werd een dienst voor afzonderlijk beheer opgericht, Fedorest. Die zou starten met de 
catering in de Financietoren, waarna andere FOD’s zouden aansluiten.

Hoeveel instellingen onder de bevoegdheid van de minister hebben een eigen restaurant? Welke zullen op 
termijn onder Fedorest ressorteren? Hoeveel dotaties gaan er naar de cateringfaciliteiten? Hoeveel draagt 
Binnenlandse Zaken bij aan de werkings- en personeelskosten van die restaurants? Hoeveel mensen 
werken er? Hoeveel eigen inkomsten genereren deze restaurants? 

10.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): De directies en diensten die onder mijn bevoegdheid 
vallen, beschikken niet over eigen restaurants. De medewerkers kunnen een beroep doen op het beperkte 
aanbod van de cafetaria van de centrale diensten van de FOD Binnenlandse Zaken. De cafetaria bij Fedorest 
onderbrengen is niet opportuun, want de infrastructuur laat slechts weinig exploitatiemogelijkheden toe. Men 
kan maximaal een honderdtal personen ontvangen. De jaarlijkse werkings- en investeringsmiddelen voor de 
cafetaria bedragen 41.000 euro. De personeelskosten bedragen ongeveer 310.500 euro. In de cafetaria is 1 
medewerker niveau C werkzaam, die de algemene leiding en organisatie waarneemt. Hij wordt bijgestaan 
door 9,5 voltijds equivalenten van niveau D, die naast hun normale cafetaria-activiteiten ook andere 
cateringtaken uitvoeren.

De inkomsten van de maaltijdenverkoop bedragen jaarlijks 85.000 euro. De eventuele heel beperkte 
overschotten worden in de cafetaria geherinvesteerd. De tarieven liggen er 10 tot 15 procent boven de 
aankoopprijs om eventuele verliezen te dekken.

10.03  Ben Weyts (N-VA): Het is vreemd dat verschillende FOD’s en POD’s blijven staan op het organiseren 
van eigen catering. Als één instantie alles organiseert, genereert men schaaleffecten.
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Het incident is gesloten.

De voorzitter: Aangezien de heer Van Campenhout afwezig is, wordt zijn vraag nr. 17103 uitgesteld. Vraag 
nr. 17104 van mevrouw Avontroodt wordt op haar verzoek uitgesteld. De heer Baeselen heeft verzocht om 
zijn vragen nr. 17112, nr. 17143, nr. 17144, nr. 17145 en nr. 17146 uit te stellen. Aangezien mevrouw De Bue 
afwezig is, wordt haar vraag nr. 17185 uitgesteld, en vraag nr. 17191 van mevrouw Lejeune wordt omgezet in 
een schriftelijke vraag.

11 Samengevoegde vragen van
- de heer Renaat Landuyt aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de veiligheid in Brussel" 
(nr. 17226)
- de heer Michel Doomst aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de rellen in verschillende 
Brusselse gemeenten" (nr. 17271)
- de heer Bart Laeremans aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de rellen in Anderlecht en 
Vorst" (nr. 17283)
- de heer Paul Vanhie aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de Brusselse veiligheidssituatie" 
(nr. 17366)

11.01 Michel Doomst (CD&V): Op 20 november braken er in verschillende Brusselse gemeenten rellen uit. 
Graag had ik meer toelichting over deze feiten. Welke materiële schade werd er aangericht? Hoe heeft de 
politie gereageerd na het onderscheppen van de sms-berichten? Hoeveel agenten werden er ingezet? 
Hoeveel agenten raakten gewond? Hoe verliep de coördinatie tussen de politiezones? Hoe verloopt de 
samenwerking met het parket? Hoeveel personen werden opgepakt en hoeveel werden aangehouden? 

11.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): Op basis van de eerste onderschepte sms’jes over een 
vreedzame betoging aan het metrostation Sint-Gideon, werd een ordedienst georganiseerd. Pas nadat er 
aanhoudingen waren verricht, raakte bekend dat er ook sms’jes met oproep tot geweld waren verstuurd.

Op vrijdagavond 20 november waren er verschillende samenscholingen in Anderlecht en andere delen van 
de zone Zuid met vernieling, diefstal en brandstichting tot gevolg. Er werd brand gesticht in het 
commissariaat van Kuregem en het gemeentehuis van Anderlecht. Er ging geen gevoelige informatie 
verloren. In verschillende straten werden vernielingen aangericht.

De coördinatie met de andere zones en de federale politie verliep goed. De versterking vanuit andere 
korpsen wordt geregeld door de rondzendbrief MFO-2. Sinds oktober – na de rellen in Molenbeek – geldt ook 
een protocol voor onderlinge bijstand tussen de Brusselse zones. Daardoor kunnen onmiddellijk 85 agenten 
worden ingezet voor het handhaven van de openbare orde, een aantal dat kan oplopen tot 200. Ik heb ook 50 
extra manschappen van het interventiekorps ingezet in Brussel. 

Op 20 november zelf bestond de versterking uit 140 manschappen, waaronder 76 van het CIK-HyCap. De 
federale politie stelde twee sproeiwagens, een helikopter en een arrestatieteam ter beschikking. Twee 
agenten werden lichtgewond toen ze met stenen bekogeld werden. De dag nadien werden er 80 extra 
manschappen ingezet

Er werden 53 mensen aangehouden, van wie tien gerechtelijk. Van hen werden er drie vrijgelaten na contact 
met het parket, zeven werden ter beschikking gesteld van het parket. Daarbij waren zes minderjarigen. Alle 
gerechtelijk aangehoudenen werden achteraf door de gerechtelijke instanties vrijgelaten. Het merendeel van 
de aangehoudenen was minderjarig, slechts 11 waren meerderjarig.

De aanleiding voor de rellen zou het krantenbericht zijn over de incidenten in de gevangenis van Vorst, maar 
verder onderzoek moet uitmaken wie de relschoppers manipuleerde. Ik denk dat als men zin heeft om amok 
te maken, elke gelegenheid goed is.

Het Arrondissementeel Informatie Kruispunt (AIK) van de DirCo houdt een criminaliteitsbeeld bij ten behoeve 
van alle korpsen van de federale en lokale politie. De strategische analisten volgen alle fenomenen op en 
voeren studies uit naar de belangrijkste veiligheidsproblemen.
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Ik wil de preventieplannen voortaan voor vier jaar te laten opstellen. Op die manier moet mijn departement 
niet elk jaar opnieuw budgetten toekennen en kunnen integrale veiligheidsplannen worden gerealiseerd.

Over de opvolging van de rellen heb ik onlangs nog overlegd met de minister van Justitie om onze 
preventieve en repressieve maatregelen op elkaar af te stemmen. De politieacties krijgen een gepaste 
ondersteuning van het parket, maar veel hangt natuurlijk af van de bewijslast die kan worden verzameld 
tegen de aangehouden personen.

De politieacties zijn vooral gericht op de drughandel en de voertuigentrafiek, die het normaal economisch 
leven ondermijnen. De politieacties verstoren ook de relaties tussen de criminelen en hun meelopers.

Er zijn ook projecten die gericht zijn op een verbeterde lokale rekrutering in Brussel. 

Ik ga uit van een doorgedreven samenwerking op alle vlakken en ik ben daarom heel blij met het 
protocolakkoord van de Brusselse burgemeesters. We moeten hard en repressief kunnen optreden bij rellen, 
maar we mogen zeker de preventie niet uit het oog verliezen. 

11.03  Michel Doomst (CD&V): Het verschijnsel duikt natuurlijk telkens weer op. Blijkbaar zit daar een of 
ander systeem achter en het is onze taak om dat te ontmantelen. Ik kan me niet voorstellen dat de 
risicogroep niet beter kan worden geïdentificeerd. We moeten met algemene preventie hard optreden tegen 
een welbepaalde risicogroep, anders zullen de problemen in de komende jaren nog vaak opduiken. 

Het incident is gesloten.

De voorzitter: Vragen nr. 17296, nr. 17297 en nr. 17299 van mevrouw Ponthier, evenals vraag nr. 17307 van 
mevrouw Galant, vraag nr. 17308 van de heer Collard en vraag nr. 17314 van de heer Maingain worden 
uitgesteld. Vraag nr. 17310 van mevrouw Galant zal in de plenaire vergadering worden gesteld. Aangezien 
de heer Dedecker afwezig is, vervalt zijn vraag nr. 17317.

12 Samengevoegde vragen van
- de heer Jean Marie Dedecker aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de twijfelachtige 
onafhankelijkheid van de Brusselse gerechtelijke directeur" (nr. 17317)
- de heer Ben Weyts aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de heer Audenaert, directeur van de 
federale gerechtelijke polite van Brussel" (nr. 17327)

12.01  Ben Weyts (N-VA): De minister heeft in de commissie verklaard dat de heer Audenaert geconvoceerd 
zou worden door zijn hiërarchisch oversten, onder meer over zijn uitspraken in Humo. Wat was de uitkomst 
van het onderhoud?

De minister heeft in de commissie niet geantwoord op een verklaring van de heer Audenaert over pogingen 
tot destabilisering van de politie die in het verleden zouden hebben plaatsgevonden en die nog bezig zijn. 
Waren dit overtrokken beweringen? Welke initiatieven zal de minister nemen indien er daadwerkelijk een 
probleem zou zijn?

12.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): De commissaris-generaal en de directeur-generaal van 
de federale gerechtelijke politie hebben de heer Audenaert ontboden op 19 november 2009. Ze hebben daar 
de puntjes op de i gezet. Ik heb hem aangespoord tot voorzichtigheid in zijn publieke discours. Nog diezelfde 
dag volgden openbare verontschuldigingen door de heer Audenaert. Er is momenteel geen reden voor 
verdere stappen. Ik ontving van de minister van Justitie evenmin een vraag in die zin. 
De feiten en insinuaties gepubliceerd op de site van het Journalistiek Laboratorium hebben geleid tot een 
vonnis van de raadkamer, een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling en een arrest van het Hof van 
Cassatie. Ten laste van de heer Audenaert bleef niets overeind.

Voorts komt het wel vaker voor dat politie en gerecht het mikpunt zijn van zogenaamde contrastrategieën. De 
beste manier om daarmee om te gaan is om de integriteit te bewaken van de leden van de betrokken 
instellingen en van het overheidsoptreden in al zijn facetten.
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12.03  Ben Weyts (N-VA): Ik onthoud dat de minister mij subtiel te kennen geeft dat de heer Audenaert toch 
wat heeft overdreven. Ik neem genoegen met die publieke excuses en daarmee is het dossier voor ons 
momenteel gesloten.

Het incident is gesloten.

13 Vraag van de heer André Frédéric aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het nieuwe 
evaluatieverslag van de KUL-norm" (nr. 17002)

13.01  André Frédéric (PS): Tijdens de bespreking van uw algemene beleidsnota had u het over een 
openbare aanbesteding waarop de hogescholen en universiteiten konden inschrijven voor het uitvoeren van 
een studie met betrekking tot de evaluatie en de herziening van de KUL-norm.
Wij zijn uiteraard voorstander van de herziening van die norm, maar ik begrijp niet goed het waarom van 
deze nieuwe openbare aanbesteding, aangezien er aan dit onderwerp reeds een eerste studie werd gewijd.
Waarom werd de eerste studie ons niet bezorgd? Stemde ze niet tot voldoening? Hoeveel heeft ze gekost? 
Wat zal het doel van die tweede studie zijn? Hoeveel zal ze kosten?

13.02 Minister Annemie Turtelboom (Frans): De studie werd vandaag om 11.39 uur aan uw commissie 
bezorgd.

13.03  André Frédéric (PS): Prachtig!

13.04 Minister Annemie Turtelboom (Frans): De doelstelling van het in 2007 en in 2008 uitgevoerde 
wetenschappelijk onderzoek was drieledig: de rekeningen van de politiezones analyseren, het 
financieringsmechanisme voor de politiezones evalueren, en denksporen aanreiken voor de reflectie over de 
wet ter financiering van de lokale politie.
Het werk werd verdeeld tussen twee universiteiten en een hogeschool, die tot de conclusie zijn gekomen dat 
het huidige mechanisme te veel leemten vertoont. In de studie wordt aanbevolen het idee zelf van de KUL-
norm te verlaten, en de norm, die vandaag de grondslag vormt van de federale financiering, te vervangen 
door een meer adequate formule, namelijk een functionele benadering van de federale financiering (uitgaand 
van het werkelijke kostenplaatje van de lokale en federale opdrachten van de lokale politie).
Een dergelijke benadering bleek op korte termijn echter niet te realiseren, doordat er van de minimale 
politiecapaciteit geen objectieve omschrijving bestaat waarin rekening wordt gehouden met de omgeving 
waarin de opdrachten worden uitgevoerd.

In de volgende studie wordt daarnaar gestreefd, op grond van de normen voor de organisatie en de werking 
van de lokale politie en een aangepaste invulling van de basispolitiezorg op het stuk van politietaken en –
opdrachten, in overeenstemming met de specificiteit van de betrokken politiezone.

Pas daarna zal er een realistisch prijskaartje kunnen worden bepaald. De comptabiliteitsregels van de 
politiezones zullen ook worden aangepast, met het oog op betrouwbare en vergelijkbare begrotingen en 
rekeningen in de politiezones.

De nieuwe studie ligt in het verlengde van de eerste. Het is niet de bedoeling hetgeen geen voldoening gaf, 
over te doen, maar wel om de krijtlijnen te trekken voor de tenuitvoerlegging van de conclusies.

De nieuwe studie zal maximaal 67.000 euro kosten. De eerste heeft beduidend meer gekost (het studieobject 
was ook ruimer gedefinieerd, en er hebben drie instellingen aan de studie meegewerkt): 136.000 euro.

Het incident is gesloten.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.42 uur.
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