
CPS-Studiedag:’Outsourcing politie’ 

Workshop 1: Uitbesteden van Onderzoekstaken 

Fernand Hollevoet, Senior Advisor van G4S leidt de workshop in met een kort 

overzicht van wat de privébewakingsmaatschappijen op vlak van outsourcing 

van politieonderzoeksdaden kunnen bieden. Hij stelt dat de labo’s van de 

federale gerechtelijke politie goed werk leveren maar dat de privéfirma’s dit 

even goed als onderaannemer van de politie zouden kunnen en dat dit 

politiemensen zou uitsparen en niet duurder zou zijn. Hij wijst er tevens op dat 

de gespecialiseerde Calogpersoneelsleden in de Federale politie geen 

carrièremogelijkheden hebben terwijl de internationaal gestructureerde 

privéorganisaties dit wel kunnen bieden aan hun personeelsleden. Het verder 

onderzoek van sporenmateriaal dat door de politie werd verzameld op de 

plaats-delict kan volgens hem perfect door privéondernemingen worden 

uitgevoerd, zoals dit trouwens reeds het geval is voor DNA-onderzoek. 

Jan De Kinder, Directeur-generaal van het NICC,  gaf een overzicht van de 

mogelijkheden die geboden worden door het NICC inzake sporenonderzoek en 

beklemtoont dat het NICC reeds ervaring heeft bij het uitbesteden van 

onderzoeksopdrachten en ook zou kunnen instaan voor het coachen en beter 

aanwenden van de gespecialiseerde labo-onderzoekers. 

In de discussie die hierop volgde werd vrij snel duidelijk dat de DirJuds zich 

hadden uitgesproken tegen elke vorm van outsourcing van andere 

onderzoekstaken dan deze die nu reeds door experten werden uitgevoerd. 

Zeker het doorzoeken van de delict-plaats moet een zuivere politionele 

aangelegenheid blijven. Voor verder wetenschappelijk onderzoek blijkt er wel 

ruimte te zijn voor uitbesteding vanuit de politie of via het NICC en vooral voor 

zeer specialistische labo-onderzoeken. De deelnemers wijzen er op dat in deze 

moeilijk algemene principes kunnen worden vooropgesteld en dat het 

uitbesteden dus in functie van een aantal parameters zoals de kostprijs van de 

te gebruiken onderzoeksmiddelen geval per geval moet worden bekeken. Wel 

zijn de deelnemers het erover eens dat in geval van plotse veel grotere nood 

aan expertiseonderzoeken uitbesteding moet kunnen en dus best vooraf 

georganiseerd wordt. 


