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   En hoe bestrijden we
 ‘informatie’verzelfstandiging  ? 

  Informatie = cruciaal in recherche 
  Verzelfstandiging = Informatie achterhouden =

 strafbaar (art 44 WPA) 
  Op welke manier bevordert het AIK de

 doorstroming van informatie tussen de recherche? 
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 ANG als centraal systeem 

  Ten dienste van alle politiemensen 
  Basis: PV’s  (van alle politiediensten) 
  Uitbreiding: 
  Nationaal: Niet Konkrete Feiten/Onderzoeken/         

     Organisaties/ Nummers 
                 Vingerafdrukken/Botscan/DNA 

  Internationaal: Interpol (B2B) + Europol op
 arrondissementeel niveau   
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 AIK als stimulator 

  Coördinatie van acties 
  Kruising met bestuurlijke informatie 
  (Push)functie  
  24 uur opvolging (incl VIEW) 
  Plaagdetectie / Reeks feiten 
  Doorstroming naar (inter)nationaal 
  Lokale opsporingsberichten 
  Verspreiding best practises of weetjes 
  Recherchefora/operationeel overleg 
  Verticale netwerken 
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 Coördinatie acties in arro 

  Vermijden dat PolDst elkaar ‘ storen ’ 
  bestuurlijk en gerechtelijk 
  24/24 u: AIK (8-17) en CIC (17-8) 
  discreet/snel  nazicht mogelijk 
  standaardformulier ACT 

  Aanbieden van bijkomende
 informatie 

AIK 
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 Bestuurlijke informatie 

  Info over gebeurtenissen,
 groeperingen, personen en plaatsen 

  NIET in ANG , wel op AIK 
  Bijkomende info over contacten,

 inzicht,… 
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 Push-functie 

  AIK ‘duwt’ informatie , aanwezig in de ANG tot bij
 de geinteresseerde eenheden 

  Vb: Niet Konkrete Feiten, onderzoek,RIB,… 

Geinteresseerde dienst 
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 24 uur opvolging 

  Analyse van de afgelopen
 24 uur adhv CAD-verslag,
 ISLP,VIEW,dagjournaals,… 

  Verbanden leggen tussen
 feiten 

  Informeren van de
 onderzoekers  

  AIK komt niet tussen in
 taakverdeling 

  Grom Grom… 
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 Plaagdetectie/Reeks feiten 

  Detecteren van een plaag +
 informeren + eventuele
 coördinatievergadering 

  Specifieke fenomenen: informeren
 parket die reeks toekent aan
 specifieke dienst (Col 2/2002) 

  Feedback piloot naar ‘leveranciers’ 
  Opvolging niet-NVP plaag nationaal? 
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  Informatiecultuur 

  Informatie is er om te delen 
  Informatie is méér dan PV alleen 
   Visie : informatiegestuurde politiezorg 
  Walk the talk: eindverantwoordelijken 
  Rechercheur motiveren  (feedback! + service!+

 vertrouwen) 
  Ook magistratuur springt op kar: 
  Referentiemagistraat 
  Cursus Hoge Raad voor Justitie 
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 Complexiteit politietaak 

  Veranderende systemen/regelgeving 
  Specialisatie vb RCCU,CTIF,BTS,… 
  Ook voor informatie: AIK / Functioneel

 beheerder, die KLANTONDERSTEUNEND werken
 als expertisecentrum 

  Rechercheur tijdig AIK betrekken! 
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 Beschikbare middelen 

  Hard- en software 
  Beschikbare PC’s 
  ‘Integratie werk’: AIK = waakhond 
  Profiel NKF = recherche apart 
  Capaciteit 
  Terrein 
   Functioneel Beheerder/AIK 
  CGO + DGJ 
  Intrinsieke capaciteit AIK 
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  Opleiding 

  Stijgende interesse school               
 (BK,MK,Vesalius,Recherche,…) 

  Nood aan practische toepassing 

  Bijscholing 
  Aandacht in organisatie? 
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  Besluit 

  Het ‘achterhouden’ van informatie is strafbaar en
 contraproductief (ook voor de onderzoeker zelf) 

  De ANG biedt méér en méér mogelijkheden tot
 recherche-ondersteuning 

  Het AIK is een stimulator tot informatiedeling 
  Werken aan informatiecultuur (meten = weten) 

  Nood aan expertisecentrum want complexer en
 complexer 

  Tijd laten voor verwerking 
  Praktijk gerichte opleiding + bijscholing! 
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  Stelling: 

 De recherche heeft minder
 aandacht voor de politionele
 informatieverwerking 


