
Justitiële verkenningen 
23e jrg., nr. 8, oktober/november 1997  

Politie en justitie in België 

Voorwoord 

Dit nummer over België is de tweede in de reeks nummers over landen, waarvan de uitgave over de 
Verenigde Staten (JV9, 1995) de eerste was. Mede omdat de mondialisering almaar verder 
voortschrijdt wil de redactie met enige regelmaat verslag te doen van justitiële ontwikkelingen in het 
buitenland. 
Door de Dutroux-zaak en de nasleep ervan heeft de malaise van de Belgische politie en justitie in dit 
nummer erg veel aandacht gekregen, meer dan de redactie lief is. Het was aanvankelijk de bedoeling 
de achtergronden te belichten en niet zozeer de actuele zaken. De nadruk die in dit nummer op een 
aantal negatieve ontwikkelingen wordt gelegd, behoeft een verdere nuancering in die zin dat de 
gepresenteerde problematiek - de verkalking van de justitiële organisatie, de gebrekkige openheid van 
de politiediensten - niet enkel representatief is voor België. In zowat elk westers land zijn politie en 
justitie overbelast en worstelen ze met legitimiteitsproblemen. Niettemin zijn er aanwijzingen dat de 
justitie-crisis in België ernstiger is dan elders. 
Vorig jaar bracht de affaire Dutroux de hele Belgische samenleving in beroering. De ontdekking van 
de stoffelijke resten van vermiste meisjes bracht een collectieve shock teweeg. De crisis bereikte een 
hoogtepunt toen het Hof van Cassatie onderzoeksrechter Connerotte de zaak-Dutroux uit handen 
nam, vanwege verdenking van partijdigheid. Als gevolg van dit zogenaamde spaghetti-arrest - 
Connerotte nam deel aan een benefietavond voor de ouders van de vermoorde meisjes - laaide de 
volkswoede spontaan op. Een week van protesten en stakingen culmineerde op 20 oktober 1996 in de 
indrukwekkende Witte Mars te Brussel, gericht tegen de falende politie en justitie. 
Uit de hoorzittingen van de parlementaire enquêtecommissie, de commissie Dutroux, bleek dat veel 
medewerkers van politie en justitie nalatig zijn geweest. Maar ondanks het wanbeleid zijn nog altijd 
geen sancties genomen tegen de verantwoordelijken. De grote schoonmaak van publieke diensten 
blijft vooralsnog uit. De rechtssocioloog L. Huyse wijst er in dit nummer op dat de Belgische 
machtsverhoudingen buitengewoon taai zijn. Het beruchte patronagesysteem, het dienstbetoon aan 
vriendjes en kennissen van dezelfde politieke stroming, blijkt een groot obstakel voor verandering. In 
een patronagestelsel zijn allerlei early warning systems weggevallen; niemand wordt aangemoedigd 
wantoestanden in de openbaarheid te brengen of de werkelijke toedracht van feiten boven tafel te 
brengen. De positie van topbestuurders lijkt daardoor onaantastbaar. Zodra een dijkbreuk dreigt, zoals 
de Dutroux-affaire, sluiten de politieke partijen en belangengroepen de rijen om hun machtsposities te 
verdedigen.  
Herhaaldelijk wordt erop gewezen dat de onderlinge tegenwerking van de drie Belgische 
politiediensten - de rijkswacht, de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie - een van de 
belangrijkste factoren is voor het falende opsporingsbeleid. De rijkswacht die de beschikking heeft 
over het Centraal Bureau voor Opsporing (CBO) (vergelijkbaar met de Nederlandse CRI) heeft een 
grote kennisvoorsprong op de andere diensten. Ze bepaalt voor een groot deel zelf de 
beleidsprioriteiten voor opsporing en niet alle verworven informatie bereikt magistraten of andere 
opsporingsdiensten. Indien een van de politiediensten een onderzoek krijgt toegewezen, doen de 
andere diensten vaak een parallelonderzoek, soms om interessante informatie voor eigen gebruik 
achter te houden maar ook om het onderzoek van de concurrenten `bij te sturen'.  
Het informatiemonopolie van de politie is een van de oorzaken voor het gebrekkige functioneren van 
de Belgische justitie. Verschillende auteurs in dit nummer wijzen erop dat de organisatie van justitie in 
de 19de eeuw is blijven steken en dat veel magistraten in de beroepscultuur van die tijd zijn 
vastgeroest. In België, zo gaat een gezegde, is er meer geld voor postbedeling dan voor 
rechtsbedeling. In de verouderde justitiepaleizen is geen plaats voor goed uitgeruste 
documentatiecentra. Veel rechters kopen zelf een pc en werken thuis. Een andere moeilijkheid is de 
verkaveling en versnippering van bevoegdheden, waardoor een coherent beleid wordt bemoeilijkt. Tot 
op heden voert ieder parket in zijn `rijk' een eigen strafrechtsbeleid. 
Om de lezer nader te informeren over de Belgische gerechtelijke en politiële organisatie zijn in dit 
nummer een drietal supplementen opgenomen. De tekst ervan berust op een brochure van prof. A. 



Alen, C. de Valkeneer en B. Tilleman, getiteld Het Belgisch gerechtelijk systeem en uitgegeven door 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (Brussel, 
1992). Een vierde bijlage - onder de titel `Het Koninkrijk België' - handelt over de structuur van de 
federale staat België en is geschreven door W. de Sutter.  
Het themanummer begint met twee historische verhandelingen. In het openingsartikel zet de 
politicoloog J. Delwaide uiteen dat de tekorten van de Belgische politieke cultuur te wijten zijn aan feit 
dat de uitvoerende macht wordt `bezet' door belangengroepen. Vanaf haar ontstaan heeft de 
Belgische staat onvoldoende autonomie weten te ontwikkelen tegenover machtige maatschappelijke 
deelbelangen. Dat leidt tot een permanent wantrouwen jegens publieke instellingen en tot een politiek-
bestuurlijke scheefgroei. Zo wordt een belangrijke staatstaak als het verstrekken van 
werkloosheidsuitkeringen door de vakbonden verricht. De Boerenbond is `virtueel eigenaar' van het 
ministerie van Landbouw. Twee andere vaak genoemde historische verklaringen voor deze 
scheefgroei wijst Delwaide af, enerzijds de lange overheersing door `vreemde' machten en anderzijds 
de invloed van een hiërarchisch katholicisme. De `bezetting' van de Belgische staat is niet het product 
van vreemde machten, maar is home made. 
W. de Sutter biedt een historisch overzicht van de nationalistische en radicaal-rechtse tendenzen die 
in het complexe Belgische politieke landschap kunnen worden waargenomen. Extreem-rechtse 
sentimenten en organisaties maken reeds lange tijd deel uit van het Belgische politieke bedrijf. Na 
afloop van de Eerste Wereldoorlog - waarin veertigduizend Belgische (voornamelijk Vlaamse) 
soldaten het leven lieten - begon de opmars van zowel Waalse als Vlaamse nationalistische groepen, 
hetgeen uiteindelijk resulteerde in nationaal-socialistische sympathieën en collaboratie met de 
Duitsers. Door de federalisering van België die in de jaren zeventig een aanvang nam, is vooral de 
Vlaams-nationale beweging opnieuw tot leven gekomen. Begin jaren negentig werden grote electorale 
successen geboekt. Volgens De Sutter heeft de instroom van migranten in de grote steden de groei 
van extreem-rechts versterkt. 
Na deze politiek-historische exposés gaat een tweetal auteurs in op de actuele ontwikkelingen rondom 
misdaad, onveiligheid en straf. Prof. P. Ponsaers schetst een beeld van de huidige criminaliteits- en 
onveiligheidsproblematiek in Belgie. Net als in veel andere Westerse landen is er sinds kort sprake 
van een stabilisering van de geregistreerde criminaliteit. Deze stabilisering is grotendeels te danken 
aan het teruglopen van het aantal diefstallen. De geweldsdelicten en drugsdelicten blijven echter 
toenemen, evenals het aantal personen dat vermist wordt. Bij dat laatste speelt volgens de auteur een 
`Dutroux -effect' mee. Uit de resultaten van de veiligheidsmonitor blijkt dat jongeren relatief weinig 
aangifte doen terwijl ze veel verdedigingswapens bij zich dragen. Volgens de auteur zouden zich 
binnen deze groep escalatieprocessen kunnen gaan voordoen. Tenslotte leert de veiligheidsmonitor 
dat onveiligheidsgevoelens niet enkel geïndiceerd worden door criminaliteit, maar evenzeer door 
problemen inzake verkeer en stedelijke verloedering. 
K. Beyens vestigt er in haar bijdrage de aandacht op dat het Belgische gevangeniswezen sinds 1980 
aanzienlijk is uitgebreid. De groei van de gevangenispopulatie is voornamelijk te wijten aan de 
toename van het aantal langgestraften, buitenlandse gevangenen en personen die veroordeeld zijn 
voor geweldpleging en drugsdelicten. Door de Dutroux-affaire is het aantal gevangenen dat recentelijk 
veroordeeld werd voor zedenmisdrijven, toegenomen. Beyens beklemtoont dat het penale beleid zich 
niet in een sociaal vacuüm afspeelt. De Dutroux-zaak illustreert dat het justitiële beleid en de omvang 
van de gevangenispopulatie bijzonder gevoelig zijn voor gebeurtenissen die buitengewoon veel 
media-aandacht krijgen. 
De overige vier bijdragen hebben de hervormingen van politie en justitie tot onderwerp. Prof. L. Huyse 
gaat in zijn bijdrage na waarom in het verleden diepgaande hervormingen van justitie in Belgie 
uitbleven. De diagnose is immers jarenlang keer op keer herhaald: de schadelijke invloed van politieke 
benoemingen, verouderde werkmethoden, filevorming in de rechtbanken enzovoort. Maar, zegt de 
auteur, de malaise van justitie dringt kennelijk te weinig door tot de politiek agenda, onder andere 
omdat de magistratuur la grande muette blijft spelen. Volgens Huyse is het genezingsproces in de 
allereerste plaats een taak van het gerecht zelf. Van een uitbreiding van politiek toezicht op de 
rechterlijke macht is hij geen voorstander. Want de bemoeizucht van de beroepspolitici draait steevast 
uit op interventies bij benoemingen en promoties. Politici dienen wel de condities te verbeteren voor 
de zelfsanering in het rechterlijk korps.  
Vervolgens analyseert vrederechter F. Evers de malaise bij het gerecht van binnenuit. Net als Huyse 
constateert hij een legitimiteitsgebrek: het publiek twijfelt openlijk aan de onpartijdigheid en de 
efficiëntie van het gerecht. Evers somt een aantal oorzaken op zoals het beperkte justitiebudget, de 
gebrekkige automatisering, de overconsumptie van het recht, de buitensporige werklast en de slechte 
kwaliteit van wetgeving. Maar ook interne factoren dwarsbomen een goede organisatie van de 
rechterlijke organisatie. De klantvriendelijkheid laat veel te wensen over. De onpartijdigheid van het 



gerecht zou veel meer zichtbaar moeten zijn: `Justice not only has to be done. It has to be seen to be 
done.' Tenslotte zijn rechters meer verantwoording verschuldigd over hun productiviteit.  
Ook het functioneren van het openbaar ministerie staat in België bloot aan zware kritiek. In hun 
bijdrage gaan D. van Daele en prof. C. Fijnaut na waaruit die kritiek bestaat en vergelijken deze met 
de kritiek waarmee het Nederlandse O.M. in het verleden te maken had. Vervolgens gaan de auteurs 
na hoe de regering de problematiek wil aanpakken (verantwoordelijkheid voor het strafrechtelijke 
beleid bij de minister; sleutelrol voor het college van procureurs-generaal; doorlichting van de 
parketten). Ook nu toetsen zij dit beleid aan aan de reorganisatie die het Nederlandse O.M. recentelijk 
heeft ondergaan. Beide reorganisaties hebben een grote inhoudelijke gelijkenis: versterking van de rol 
van de minister van justitie, specialisatie en taakverdeling tussen procureurs-generaal, invoering van 
een systeem van jaarverslagen waardoor debat over het strafrechtelijke beleid mogelijk wordt. Toch 
blijft de Belgische reorganisatie achter op de Nederlandse. Om die reden behoeft het Belgische O.M. 
een uitbreiding van de afhandelingsbevoegdheden (seponering en transactie). Om het vertrouwen van 
het publiek te winnen zouden seponeringsbeslissingen beter gemotiveerd dienen te worden en 
zouden de pg-richtlijnen gepubliceerd moeten worden. 
Tenslotte gaat prof. C. Eliaerts in op veranderingen die de politie-organisatie te wachten staan. De 
parlementaire commissie die de Dutroux-zaak onderzocht, bracht de tekortkomingen van de Belgische 
politie-organisatie aan het licht. De drie politieorganisaties traden eigengereid op en zagen elkaar als 
concurrent. Effectieve externe controle op de politiediensten ontbrak. Die gebreken waren echter al 
bekend uit eerdere parlementaire onderzoekingen. Vervolgens bespreekt Eliaerts de plannen van de 
regering voor de reorganisatie van de politie voordat de Dutroux-zaak losbarstte, met name de 
instelling van `interpolitiezones'. Deze hervorming heeft de guerre des flics niet kunnen beëindigen 
omdat de lokale autoriteiten hun gemeentelijke autonomie niet willen opgeven. Tenslotte gaat de 
auteur in op de meest recente voorstellen voor een nieuwe politiestructuur, met name het voorstel om 
de drie algemene politiediensten te laten opgaan in een geïntegreerde structuur met een lokaal en 
federaal niveau. 


