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Samenwerking tussen Private Samenwerking tussen Private 

en Publiek Rechercheen Publiek Recherche

• Een lege doos of de doos van Pandora ?
• Hinderpalen ?
• Is er nood aan samenwerking ?
• Zijn er mogelijkheden ?
• Controleert de Lokale Politie

Een lege doos of de doos van Een lege doos of de doos van 

Pandora ?Pandora ?
Politie

•Elke overdracht van inlichtingen is onwettelijk 
(WPA art. 39)

•Beroepsgeheim verzet zich eveneens tegen 
informatiestroom van de politie naar privé-sector

Privé-detective

•Publieke recherche moet over mandaat 
beschikken om inlichtingen te bekomen

•Geen inzage in dossiers
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Wat zijn de hinderpalen ?Wat zijn de hinderpalen ?

•Het wettelijke kader beperkt gewoonweg de 
samenwerking

•De eerste generatie detectives hadden een 
slecht imago.  Hierdoor enorme argwaan bij 
politiediensten

•Omslachtige regeling (mandaat voor politiebeambte; 
meldingsplicht aan PdK voor detective)

Is er nood aan samenwerking ?Is er nood aan samenwerking ?

•Visie van de gemeenschapsgerichte politiezorg 
vanuit integraal oogpunt

•Beperken van normafwijkend gedrag een 
algemene maatschappelijke verantwoordelijkheid

•Werkdruk, prioriteitenstelling en beschikbare 
deskundigheid bij politie zorgen ervoor dat 
bepaalde misdrijven minder of nagenoeg niet 
onderzocht worden (fraude, bepaalde vormen van corruptie 
tot bijvoorbeeld huisdiefstal…)

Zijn er mogelijkheden tot Zijn er mogelijkheden tot 

samenwerking ?samenwerking ?

•Uitbreiding van activiteiten (mogelijk via een in Ministerraad 
overlegd KB)

•Versoepeling van info-uitwisseling naar Politie toe (vb: 
opname in MFO3; mandaat aan verbindingsofficieren)

•Meldingsplicht aan hulpofficier PdK (cfr. APO-procedure; 
mogelijk alternatief voor het dilemma )

•Kader voorzien om vergunde privédetective in te 
schakelen als technisch getuige in gerechtelijke 
dossiers
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Controleert de Lokale Politie ?Controleert de Lokale Politie ?

•MFO4 regelt eveneens de controlefunctie van de 
politie op Private Bewaking en Private Recherche

•In de praktijk vooral naar activiteiten omtrent 
Private Bewaking (zichtbaar, meldingsplicht aan Korpschef, in 
sommige gevallen toestemming van Burgemeester nodig,…)

•Private Recherche wordt eerder op “papier” 
gecontroleerd, (registratie van wijzigingen vergunning, 
moraliteitsonderzoek kwartieragent…)

ConclusiesConclusies

•Heel wat wettelijke beperkingen verhinderen een 
formele/soepele samenwerking tussen publiek en 
private recherche

•Er bestaan wel informele contacten; weliswaar 
met goede bedoelingen; maar zijn cru gesteld 
‘illegaal’

•De bereidheid alsook de noodzaak tot 
samenwerking op bepaalde domeinen is er echter 
wel, met duidelijke suggesties. 

•Zal ook de toezichtsfunctie van de overheid naar 
private recherche verstevigen

•Eigenlijk een logisch gevolg in huidige tendenzen 
(GAS, gemeenschapswachten…)

Vragen ?Vragen ?

Contactgegevens:

Freddy Rottiers

Commissaris van politie
Diensthoofd Leefmilieu
Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen
Tel: 03 690 09 55
Fax: 03 690 09 90
GSM: 0475 500 254
E-mail: freddy.rottiers@politie.antwerpen.be


