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Elke ambtenaar is verplicht - en kan er strafrechtelijk voor gesanctioneerd worden 
- om relevante informatie voor de strafvordering mee te delen aan de gerechtelijke 
overheid (openbaar ministerie of onderzoeksrechter). Het Hof van Cassatie zette 
daar onlangs belangrijke bakens over uit. Bij het onderzoek naar de aanslag op het 
Joods Museum in 2014 had een politieambtenaar belast met informantenwerking 
geen vertrouwelijk verslag opgesteld met relevante informatie over het wapen van 
de dader. Cassatie verduidelijkt dat op elke individuele politieambtenaar het 
verbod op het achterhouden van informatie - en dus het meedelen van de rele-
vante informatie - aan de bevoegde gerechtelijke overheid van toepassing is, en 
niet verdwijnt door bijvoorbeeld de hiërarchisch meerdere in te lichten. Vooral bij 
politionele informantenwerking, meer ook meer algemeen voor politionele 
informatiehuishouding, is dat een zeer relevante uitspraak.

Frank Schuermans

D e aanslag op het Joodse Museum in 
Brussel op 24 mei 2014 heeft nu 
ook zijn repercussies op de mel-
dings- en voedingsplicht die op el-
ke politieambtenaar rust. De basis 

voor die ambtelijke verplichting vinden we te-
rug in artikel 44/11/1, 1e lid van de wet op het 
politieambt (WPA). Er is sprake van twee af-
zonderlijke misdrijven: het achterhouden van 
verschillende soorten informatie enerzijds en 
het niet voeden van de algemene nationale ge-
gevensbank (ANG) anderzijds. Vóór de wets-
wijziging van 18 maar 2014 was een bestraffing 
alleen mogelijk wanneer een politieambtenaar 
cumulatief niet enkel de informatie achter-
hield maar zich bovendien onthield van het 
doorzenden ervan aan de ANG. Sinds 2014 is 
de wetgever dus strenger geworden voor de 
politieambtenaar die zijn plicht tot informa-
tiedeling niet of onvoldoende nakomt. Het 
moet evenwel gezegd dat het aantal strafrech-
telijke vervolgingen (gelukkig) zeer zeldzaam 
is. Dat maakt deze cassatie-uitspraak eens zo 
belangrijk.
Een hoofdinspecteur van de federale gerechte-
lijke politie had als contactambtenaar (de poli-
tieambtenaar die voor de informantenwerking 
contacten onderhoudt met informanten) en-
kele dagen na de aanslag van mei 2014 inlich-
tingen van een informant ontvangen die moge-
lijk konden leiden tot de identificatie van de 
dader. Ondanks herhaalde instructies van zijn 
hiërarchische oversten, stelde de politieamb-
tenaar daarover pas begin augustus 2014 een 
vertrouwelijk verslag op voor de procureur des 
Konings. Hij werd daarom vervolgd voor het 
achterhouden van relevante informatie gezien 

het rijkelijk late vertrouwelijk verslag. De cor-
rectionele rechtbank van Brussel veroordeelde 
hem op 22 oktober 2015 effectief voor een in-
breuk op voormeld artikel 44/11/1, 1e lid.
Het hof van beroep sprak de politieambtenaar 
op 4 december 2017 evenwel vrij omdat niet 
was bewezen dat de politieambtenaar wetens 
en willens welke informatie dan ook had ach-
tergehouden.
Ten eerste had hij het telefonisch contact dat 
hij enkele dagen na de aanslag had met de in-
formant onmiddellijk gemeld aan een hiërar-

chische meerdere; ten tweede gebeurde het 
fysiek contact met de informant een dag na-
dien in aanwezigheid van een andere hiërar-
chische meerdere; ten derde vond er over die 
contacten begin juni 2014 een debriefing 
plaats in aanwezigheid van beide hiërarchi-
sche meerderen en de contactambtenaar en 
had de politieambtenaar tot slot contactver-
slagen overgemaakt en de relevante informatie 
verspreid door die in te voeren in een politio-
nele databank.
Voor de appelrechters volstond het niet dat de 
politieman tot begin augustus 2014 geen ver-
trouwelijk verslag had opgesteld en bovendien 

geen gevolg had gegeven aan een bevel van zijn 
hiërarchisch meerderen om dat te doen. Die 
waren zelf op de hoogte van de relevante infor-
matie en hadden misschien dan wel niet de 
wettelijke verplichting, maar toch minstens de 
mogelijkheid om zelf een vertrouwelijk verslag 
op te stellen. Het hof van beroep voegt er nog 
aan toe dat de politieman ook tuchtrechtelijk 
klaarblijkelijk niets werd aangewreven.

CaSSatie
De Brusselse procureur-generaal ging in be-
roep en argumenteerde dat het een persoon-
lijke actieve verplichting is voor alle politie-
ambtenaren in de uitoefening van hun functie 
het parket of onderzoekrechter in kennis te 
stellen van alle informatie die van belang is 
voor de uitoefening van de strafvordering. Uit 
de toelichting bij de wetswijziging van 2014 
blijkt dat het de bedoeling was om elke nala-
tigheid te sanctioneren: ‘In de logica van een 
maximale en gestructureerde informatiedoor-
stroming en de functionele verdeling van het 
werk, moet ieder op zijn niveau deelnemen 
aan deze verdeling van de informatie en moet 
elke nalatigheid gesanctioneerd worden’. 
Hoewel het niet uitdrukkelijk blijkt uit artikel 
44/11/1 moet die verplichting evident worden 
nakomen ten opzichte van het openbaar mi-
nisterie aangezien alleen zij de strafvordering 
kan uitoefenen. Art. 15, 4° WPA voorziet ten 
overvloede dat de politie bij de uitoefening van 

hun gerechtelijke opdrachten verslag daarover 
moet uitbrengen aan de bevoegde overheden. 
Dat kan gebeuren op de klassieke manier via 
proces-verbaal voor de concrete feiten, dan 
wel via een vertrouwelijk verslag voor de zoge-
naamde ‘zachte informatie’ of niet concrete 
feiten, wat bij informantenwerking in beginsel 
de regel is (artikel 47decies e.v. Sv.). Elke poli-
tieambtenaar-contactambtenaar die de rele-
vante informatie heeft gekregen, heeft dus zelf 
de verplichting tot het opstellen en overmaken 
van een vertrouwelijk verslag conform artikel 
47decies §6 en het KB informantenwerking 
van 6 januari 2011. De overtreding wordt nog 

flagranter wanneer de politieambtenaar-con-
tactambtenaar aangespoord werd door zijn 
oversten. Het gegeven dat een politieambte-
naar de informatie meedeelt aan zijn hiërar-
chische oversten ontslaat hem niet van zijn 
persoonlijke verplichting om die informatie 
via een vertrouwelijk verslag aan het openbaar 
ministerie ter kennis te brengen, net zoals dat 
geldt voor eender welke inlichting die relevant 
is voor de strafvordering (en dat normaal ge-
zien via proces-verbaal). Evenmin doet een 
mededeling aan de hiërarchische oversten bij 
die laatste de verplichting ontstaan om, in de 
plaats van hij die als politieambtenaar-contac-
tambtenaar de informatie uit de informanten-
werking kreeg, het vertrouwelijk verslag op te 
stellen, aldus nog de procureur-generaal, die 
benadrukte dat die mogelijkheid overigens 
ook nergens wettelijk is voorzien.
Het Hof van Cassatie werd zo uitgenodigd zich 
uit te spreken over de juiste draagwijdte van de 
politionele ambtsplicht uit artikel 44/11/1 
WPA en deed dat zeer duidelijk. Terecht wees 
de concluderende advocaat-generaal bij het 
Hof erop dat de doelstelling van voormelde be-
paling de bestraffing van een tekortkoming op 
de informatiedeling in de brede zin van het 
woord is.
Cassatie volgt die redenering en voegt eraan 
toe dat de politieambtenaar er als feitelijk ont-
vanger van de informatie ook de meest ge-
schikte persoon voor is. Het feit dat de hiërar-
chisch oversten zelf een vertrouwelijk verslag 
hadden kunnen opstellen, doet bovendien 
geen afbreuk aan de verplichting voor de poli-
tieambtenaar zelf.

te trekken leS
De wetsgeschiedenis toont de bekommernis 
aan om, al sinds 1998, lessen te trekken uit de 
negatieve ervaringen van het verleden (onder 
andere de Dutroux-zaak) uit het niet of onvol-
doende doorstromen van informatie tussen de 
politie onderling en naar de gerechtelijke over-
heden, zo stelt de advocaat-generaal bij Cas-
satie. Het doel van de bewuste bepaling is de 
doorstroming van relevante informatie waar-
aan elk lid van de politiediensten moet deelne-
men. Daarbij speelt het geen rol dat andere 
personeelsleden (ook) over die informatie be-
schikken. Het is ook de logica zelve dat de con-
tactambtenaar zelf, als feitelijk ontvanger van 
de informatie, zelf verslag opstelt. Zeker in de 
delicate materie van de informantenwerking 
geldt dat, maar eigenlijk ook meer algemeen 
moet het gezien worden als een te volgen poli-
tionele praktijk. Bovendien is er de algemene 
verplichting voor de politie en elke politieamb-
tenaar om te streven naar de meest maximale 
juistheid/nauwkeurigheid van alle verwerkte 
persoonsgegevens en informatie. Ook dat as-
pect is op dit moment terecht in de volle be-
langstelling met de nieuwe Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (of ‘GDPR’ 
2016/679) en de Richtlijn politie-justitie 
2016/680. Er moet wel benadrukt worden dat 
er een strafrechtelijk opzet moet aanwezig zijn 
(het ‘wetens en willens’ achterhouden van in-
formatie) vooraleer te kunnen spreken van een 
misdrijf.
Hoewel de uitspraak moet toegejuicht worden, 
kan men niet blind zijn voor de mogelijke keer-
zijde van de medaille, zoals de parlementaire 
onderzoekscommissie ‘aanslagen’ terecht laak-
te: ‘infobesitas’, waarbij politieambtenaren om 
zich ‘in te dekken’ zowat alles op papier zetten. 
Het zoeken van het goede evenwicht waarbij al-
leen relevante informatie moet doorstromen 
blijft een moeilijk en voortdurend evenwicht 
dat, voor zoveel als nodig, de complexiteit van 
de functie van politieambtenaar aantoont.
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Hoewel de uitspraak moet toegejuicht worden, 
kan men niet blind zijn voor de mogelijke 
keerzijde van de medaille, zoals de parlementaire 
onderzoekscommissie ‘aanslagen’ terecht laakte: 
‘infobesitas’, waarbij politieambtenaren om zich 
‘in te dekken’ zowat alles op papier zetten.

Het doel van de bewuste bepaling is de doorstroming 
van relevante informatie waaraan elk lid van  

de politiediensten moet deelnemen.

Politieambtenaren moeten zelf gevoelige 
informatie melden, niet hun oversten

©
 B

el
ga

Im
ag

e


