Politiesamenwerking over de grenzen heen:
een Benelux-succes
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Algemeen voorwoord

Beste lezer,
Het terrein van de veiligheid, met daarbij ook
de aspecten preventie, bewustmaking en
handhaving, vormt binnen de Benelux één van
de thema’s die zich het beste lenen voor een
nuttige samenwerking tussen buurlanden.
De burger verwacht immers van de overheid
dat zij zorgt voor zijn veiligheid, zijn mobiliteit
en een kwaliteitsvolle leefomgeving. Het
hoeft dan ook niet te verbazen dat onze
regeringen dit thema als één van de drie
grote prioriteiten in het nieuwe BeneluxUnieverdrag hebben vastgelegd. Behalve het
feit dat met het Verdrag een nieuwe impuls
is gegeven aan de samenwerking tussen onze
drie landen, worden daarin de grote principes
van de Benelux wederom bevestigd, die zich
in de volgende drie kernwoorden laten vatten:
overleg, afstemming en samenwerking. Dat
is in se de Benelux, niet meer of minder, en
de beste resultaten worden nu net behaald
wanneer onze landen efficiënt samenwerken.
Tussen de politiekorpsen van onze landen
kwamen, met name op de werkvloer,
geleidelijk diverse samenwerkingsvormen aan
weerszijden van de grens tot stand.

Gelet op de veranderingen in gewoonten
en gebruiken en de ontwikkelingen van
onze drie landen binnen de EU, groeide
bij onze overheden de overtuiging dat
met
de
Benelux-samenwerking
een
verdere stap kon worden gezet en dat
deze vormen van politiesamenwerking,
die tot dan toe informeel waren opgezet,
behoorden te worden gereguleerd om een
grotere effectiviteit te kunnen bereiken.
Dit leidde tot een Benelux-verdrag inzake
grensoverschrijdend politioneel optreden,
dat op 1 juli 2006 officieel in werking trad.
Sindsdien worden wel vaker Belgische,
Nederlandse en Luxemburgse politieagenten
aangetroffen die over hun eigen landsgrenzen
heen opereren. Denken we tussen de
talloze voorbeelden maar aan grootschalige
internationale evenementen die inmiddels
op het grondgebied van onze landen door
gemengde eenheden in goede banen worden
geleid, of nog aan gezamenlijke controles en
andere gemeenschappelijke acties die vaak in
de grensstreek plaatsvinden.

Onze politiesamenwerking is innoverend
en uniek. Zij vervult een voorbeeldfunctie
in Europa. Als zodanig beantwoordt zij aan
één van de doelstellingen van het nieuwe
Unieverdrag, dat is gericht op het bestendigen
van de Benelux als de ideale proeftuin voor
de EU en de wegbereider voor vormen van
nauwere samenwerking tussen buurlanden.
Bij het doorbladeren van deze brochure zult u
meer inzicht krijgen in de talrijke strategische
en operationele samenwerkingsvormen
waaraan geleidelijk uitvoering is gegeven door
de politiediensten van onze drie landen, daarin
actief ondersteund door het SecretariaatGeneraal. En we zien dit als een veelbelovend
project: er bestaat immers geen enkele twijfel
over dat deze initiatieven, die door onze drie
landen worden ondersteund en door het
Secretariaat-Generaal worden gefaciliteerd,
zullen worden geïntensifieerd, versterkt en
uitgebreid om de nieuwe uitdagingen aan te
gaan die zich voortdurend aandienen op de
diverse terreinen van de veiligheid.
Ik wens U, mede namens de Benelux, veel
leesplezier toe.
A. de Muyser, adjunct-secretaris-generaal
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Voorwoord van korpschefs

Zes jaar geleden, toen er sprake was van de eerste gemengde patrouille aan weerskanten van
de grens, was dat nog hot news. Nu kijken de burgers niet meer op wanneer politiemensen
uit het buurland op eigen nationaal grondgebied patrouilleren of opereren. In de strijd tegen
drugstoerisme, inbraken, mensenhandel, diefstal van voertuigen en illegaal afvaltransport heeft
de politiesamenwerking in de Benelux al tot sterke concrete resultaten geleid. Kortom, indien het
Benelux-verdrag nog niet was getekend, zouden we het dringend moeten tekenen. Wij mogen
fier zijn op de weg die wij hebben afgelegd.
Romain Nettgen, directeur-Generaal bij de Groothertogelijke Politie, Luxemburg
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Ik ben verheugd dat de internationale politiesamenwerking in Benelux-verband inmiddels zover
gevorderd is dat het de normaalste zaak van de wereld is geworden. Voor politiemensen is
het steeds meer een gewoonte om op deze manier te werken. Criminaliteit stopt immers niet
aan de grenzen en door de komst van het Benelux-verdrag is de samenwerking tussen de drie
politiekorpsen intensiever en diepgaander geworden. Politieagenten uit België, Nederland en
Luxemburg hebben ruimere bevoegdheden gekregen om op elkaars grondgebied te werken.
Frans Heeres (portefeuillehouder Benelux) korpschef politie Midden en West Brabant, Nederland
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Bruikleen

Belgische waterkanonnen in Luxemburg stad
Bruikleen van materieel, een essentieel onderdeel van het Verdrag
Het Benelux–politieverdrag laat het
optreden van de verschillende politiekorpsen
op elkaars grondgebied onder een aantal
specifieke voorwaarden toe en het publiek
is daar in de loop der jaren gaandeweg mee
vertrouwd gemaakt. Ook de inzet van groot
materiaal in het buitenland is een gevolg van
het Benelux-verdrag en is een praktijk waar
het publiek heeft aan moeten wennen. Een
evidentie is deze ontwikkeling zeker niet
geweest.
De primeur was de inzet van Belgische
waterkannonen in Luxemburg bij een betoging
van metaalaarbeiders in 2003, dus nog twee
jaar voor de ondertekening van het Verdrag,
en dit op basis van een bilaterale BelgischLuxemburgse overeenkomst.

Omdat er gevreesd werd voor tumult
in Luxemburg, dat anders nooit in zijn
geschiedenis met gewelddadige protesten of
betogingen te maken had gehad, werd de inzet
van Belgische waterkanonnen en gepantserde
APC’s overeengekomen. Alleen was er geen
juridische basis om deze ook te laten bedienen
door Belgisch personeel. En dus moesten
Luxemburgse politiemensen in allerijl een
training in België volgen. Bovendien moesten
de geleende voertuigen tijdelijk voorzien
worden van Luxemburgse kentekens. Al bij al
een redelijk omslachtige operatie.
Vanuit PR-oogpunt was de operatie zeker wel
geslaagd: de inzet van buitenlands materiaal,
en dan vooral van de indrukwekkende
waterkanonnen, kreeg bijna meer aandacht in
de pers dan de manifestatie zelf.

Bruikleenovereenkomst
De Bruikleenovereenkomst politie vormt in de praktijk een solide basis om over en weer
tussen politieorganisaties materieel te kunnen inzetten. Maar er is meer. De inzet van
politiemateriaal in de praktijk levert ook nieuwe inzichten op in mogelijke verbetering van
uitrusting. Programma’s van eisen en lastenboeken voor middelen als voertuigen, kleding
en uitrusting kunnen dan worden aangepast aan de laatste stand van zaken en aan de
meest concrete vereisten uit de praktijk.
Cees de Bruin, Accountmanager,
Divisie Inkoop & Supply, VTSPN, Nederland
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Op de lessen van deze eerste ervaring rond
grootschalige bruikleen van materiaal zou later
nog met succes voortgebouwd worden.
In 2009, dus vier jaar na de ondertekening
van het Verdrag, diende zich een tweede
gelegenheid aan om Belgisch materiaal in
Luxemburg in te zetten. In oktober van dat
jaar bereidde de Luxemburgse politie zich
voor op een manifestatie van Europese
boeren voor het Conferentiecentrum op de
Kirchberg. Ook nu werd er gevreesd voor
ongeregeldheden. Daarom werd besloten
de nieuwe waterkanonnen van de Belgische
Federale Politie te laten overkomen . Inmiddels
was niet alleen de inzet van voertuigen met
buitenlandse kentekens verdragsrechtelijk
mogelijk maar ook van politiepersoneel uit de
andere Benelux-landen. En dus kwam ook een
reserveteam van de Belgische ordediensten
over ‘voor het geval dat’.

De betoging zou uiteindelijk redelijk ordelijk
verlopen. Voor een deel was dit zeker toe
te schrijven aan het Belgische materiaal dat
veel indruk had gemaakt. De helikopter van
de Belgische Federale Politie en die van de
Groothertogelijke Politie patrouilleerden zij
aan zij in de lucht boven Luxemburg. En het
Belgische waterkanon kon zich ertoe beperken
om een brandje te blussen dat de boeren voor
de Friese ruiters hadden gestookt.
Of het nu gaat om een Belgisch waterkanon
dat wordt ingezet in Luxemburg, een
Luxemburgse politiehond die het spoor van
een gangster in Aarlen volgt, de helikopter
van de Groothertogelijke Politie die een
Belgisch politieteam ondersteuning vanuit
de lucht biedt of Nederlandse collega’s die
patrouilleren op Luxemburgse autosnelwegen

bij de jaarlijkse vakantie-uittocht: al deze
voorbeelden dragen de unieke signatuur
van het Benelux-verdrag, ondertekend op 8
april 2005, waarvan sindsdien al honderden
malen gebruik is gemaakt in het kader van
gezamenlijke politieacties van de drie landen.
Vic Reuter, woordvoerder van de
Groothertogelijke Politie, Luxemburg

Conferentie Innovatie en
Nieuwe Technologieën
In de maand mei van 2011 werd de
Benelux-conferentie ‘Innovatie en Nieuwe
Technologieën’ georganiseerd in het kader
van INFOPOL. Deze conferentie bracht voor
het eerst specialisten veiligheid en nieuwe
technologieën samen met politiemensen
en vertegenwoordigers van de overheden
uit de hele Benelux. Een excellente
gelegenheid om een overzicht te krijgen
van de razendsnelle technologische
evoluties, om na te denken over
toekomstige partnerschappen en expertise
te delen met andere belanghebbenden.
Jean-Louis Dalle, Commissaris,
Beleidsadviseur CG/BO, Federale Politie,
België
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Gemeenschappelijke acties en oefeningen

Koninginnedag met de zuiderburen
Op Koninginnedag 2011 was de Nederlandse koninklijke familie te gast in het Noord-Limburgse Thorn en Weert voor de traditionele stoet
en plechtigheden. De politieregio Limburg-Noord stond in voor de veiligheid van Hare Majesteit en de leden van het Koninklijk Huis, maar ook
natuurlijk voor de vele tienduizenden bezoekers uit Nederland en de omringende landen. Vanuit België kwam het aanbod om de 1300
politiemensen uit Limburg-Noord en andere Nederlandse korpsen op deze bijzondere dag bij te staan. “We hebben dat aanbod met beide armen
omarmd”, zegt Rob Hermans, algemeen commandant van de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden van het korps Limburg-Noord.
Dertig politiemensen uit Gent kwamen
voor die bijzondere 30 april over en werden
volwaardig ingeschakeld in het beveiligen van
dit grootschalig evenement. Nederlanders en
Belgen vormden teams en patrouilleerden
gezamenlijk.

De samenwerking tussen de Nederlandse en
Belgische korpsen in Limburg was hiermee niet
aan zijn proefstuk toe.  Ook op het rockfestival
Bospop te Weert, de kermis van Weert en
het Oud Limburgs Schuttersfeest werd er
samengewerkt en al doende geoefend.

“Langs de route waar de Koningin en
de leden van het Koninklijk Huis liepen,
stonden dus afwisselend Nederlandse en
Belgische politieagenten. Een schitterend
gezicht, wat ook door de talrijke aanwezige
Belgische toeschouwers gesmaakt werd”,
aldus Hermans.

Nederlanders op de
Gentse feesten in Belgïe

Er was ook een delegatie van de ‘Gold and
Silver opleiding’ (de SGBO-opleiding) van de
Belgische Federale Politie die tijdens
Koninginnedag een inkijk kreeg bij de
Nederlandse commandant en zijn beleidsstaf.
Onder deze delegatie bevonden zich onder
andere de korpschef van de (Belgische)
politiezone Noordoost Limburg en de
adviseur-generaal van de Federale Politie
van België bij de Benelux.
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Op de jaarlijkse Gentse feesten komen heel
wat Nederlanders de bloemetjes buitenzetten.
Omdat mensen doorgaans beter reageren als
ze in hun ‘eigen taal’ worden aangesproken,
kwamen dit jaar dertig Nederlandse dienders
over om de Belgische politie te helpen
surveilleren. Wij hebben alleen maar hele
positieve reacties gekregen van de feestende
Nederlanders. Tussen het werk door hebben we
een schat aan ervaring met onze zuiderburen
kunnen uitwisselen.
Dré van Roomen, wijkagent,
Roosendaal, Nederland.

Rob Hermans: “We willen voortdurend bij
elkaar in de keuken kijken en de samenwerking
steeds meer gestalte geven. We kijken
met een erg positief gevoel terug op onze
samenwerking tijdens Koninginnedag. Ook
vanuit het Koninklijk Huis en het bestuur
kwamen tal van leuke en enthousiaste
reacties”.

Productafpersing
samen bestrijden
De ‘Candy IV’-oefening vond plaats in
Maastricht en simuleerde de afpersing van een
industriële onderneming. De commandopost
was gevestigd in het crisiscentrum van de
politie in Maastricht. Verbindingsofficieren
verzorgden de communicatie met de
commandoposten in België en Luxemburg.
Hoogtepunt van deze grootschalige oefening
was het uitzenden van ‘Mister Cash’, de
koerier die het losgeld over de grens moest
brengen. Dankzij een goede samenwerking
tussen de Belgische en Nederlandse speciale
eenheden, konden koerier en opdrachtgevers
bij de neerlegging van het losgeld worden
ingerekend.
Christian Steichen, Dienst
Gerechtelijke Politie van de
Groothertogelijke Politie, Luxemburg.

Productafpersing is bij uitstek een
transnationaal crimineel fenomeen. En dus
moet ook de aanpak de grenzen kunnen
overschrijden.
Ivo Vereycken, Hoofd Operaties
van de Speciale Eenheden, België.

Gezamenlijk oefenen
Het Benelux-verdrag bepaalt dat de verdragsluitende partijen onderling bijstand kunnen
verlenen, ook in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Luxemburgse
politieofficieren krijgen al jaren hun gehele of gedeeltelijke opleiding openbare ordehandhaving in
België. Sinds enige tijd volgen Belgische politieofficieren een aangepaste module van de opleiding
pelotons-commandant Mobiele Eenheid in Nederland. Er hebben ook al enkele grootschalige
oefeningen plaatsgevonden met Belgische, Nederlandse en Luxemburgse openbare orde-eenheden.
Deze opleidingen en oefeningen leiden tot een betere kennis van elkaars taalgebruik (vakjargon) en
tot een betere kennis van elkaars filosofie en optreden inzake de handhaving van de openbare orde.
Commissaris Benny Maes,
België
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Gemeenschappelijke opleidingen

Internationale samenwerking rond
gespecialiseerde opleidingen
Binnen de dienst GIS (gespecialiseerde interventie – intervention spécialisée) van de Belgische
Federale Politie is onder andere het VAG-team actief. VAG staat voor Vaardigheden Aanhoudingen
in Groepsverband. Hiermee creëerde België een politionele tool die in Nederland al langer
bestond en op punt werd gesteld.
Het Belgische VAG-team werd in juli 2007
opgericht als tussenschakel tussen de
gespecialiseerde opdrachten van het CGSU
(Directie van de speciale eenheden) en de
basispolitiezorg. In Nederland bestaan
dergelijke teams al sinds 1989. Deze VAG-teams
worden ingezet bij aanhoudingen met
bovengemiddeld risico, maar steeds in nietlevensbedreigende situaties en wanneer er
geen vuurwapendreiging is. Deze aanhoudingen
kunnen plaatsvinden op openbare plaatsen, in
panden of in voertuigen. De VAG-teams worden
niet ingezet op het werkterrein waarvoor de
speciale eenheden (CGSU) werden opgericht
en uitgerust. De opdrachten van de VAGteams overstijgen echter wél het normale
gevaarsniveau waaraan de gemiddelde
politieambtenaar
tijdens
de
normale
dienstuitvoering wordt blootgesteld.
Gezien de jarenlange expertise van de
Nederlandse politie op dit terrein, werd
besloten de Belgische teams bij de Nederlandse
politie-academie te Ossendrecht een drie weken
durende gespecialiseerde opleiding te laten
volgen.
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De academie te Ossendrecht beschikt niet
alleen over de nodige expertise maar ook over
alle faciliteiten (panden, voertuigen, ...) om
de opleiding te kunnen geven. De docenten van
de VAG-opleiding te Nederland worden
bijgestaan door drie stafleden van het Belgische
VAG-team. Tijdens deze opleiding worden
verscheidene
procedures
aangeleerd,
waaronder arrestatietechnieken en technieken
om een voertuig tot stilstand te brengen.
De internationale samenwerking beperkt
zich niet tot dergelijke gespecialiseerde
opleidingen. Ook in het volgen van nieuwe
evoluties binnen het politiewerk wordt nauw
samengewerkt en samen getraind. Zo is het
Belgische team recent nog op bezoek geweest
bij de Nederlandse collega’s om zich te
verdiepen in de aanhoudingsvaardigheden op
of rond het water, een niche van het politiewerk
waar de Nederlandse politie begrijpelijkerwijs
een ruime ervaring in bezit.
Olivier Libois, hoofdcommissaris,
directeur-generaal van de bestuurlijke politie,
België

Over lenen en leren
In 2011 vroegen we enkele
Nederlandse experts om de Belgische
politie-opleiding kritisch te volgen.
En wat bleek? Onze culturen en
waarden verschillen al bij al weinig
van elkaar. En dan bekruipt je het
gevoel dat je misschien wel meer kan
gaan samenwerken: in opleiding, in
grensoverschrijdende samenwerking,
in peer review misschien. Of hoe lenen
en leren maar één letter verschillen.
Gino Van Wynsberge, docent
bestuurlijke politie bij de
politieofficierenschool, België

Burenoverleg tussen politiediensten
In mijn werkgebied ligt het grensdorp Putte. De Belgische en
Nederlandse politie houden regelmatig gezamenlijk controles en
oefeningen. In de lokaal ontwikkelde ‘Benelux opleiding’, leren we de
namen van gebouwen, burgemeesters en gebieden van de gemeenten
aan de overkant van de grens.
In de opleiding spelen we ook casussen na. Wat mag wel en wat mag
niet in elk land? Eens per twee maanden hebben we een burenoverleg.
We bespreken actualiteiten en kijken hoe we informatie het beste
kunnen uitwisselen.
Paul Jacobs, wijkagent team
Bergen-Woensdrecht, Nederland
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Terrorisme en Conflictbeheersing

Radicalisering tijdig detecteren
Radicalisering vormt de aanloop naar
terrorisme. En terrorisme is bij uitstek een
grensoverschrijdend fenomeen. Sinds de
aanslagen in New York, Londen en Madrid
staan radicalisering en terrorisme hoog op
de Europese agenda. Het Belgische project
CoPPRa legt één van de sleutels in de strijd
tegen radicalisering en terrorisme in handen
van de eerstelijnspolitie en de wijkwerking.
De methodologie wordt gedeeld met andere
Europese politiediensten, waaronder in
de eerste plaats de Nederlandse en de
Luxemburgse.
Tijdens het Belgische Voorzitterschap van de
Raad van de Europese Unie in 2010 kwam de
Belgische geïntegreerde politie naar buiten met
eerste resultaten voor het COPPRA-project.
COPPRA staat voor COmmunity Policing and
Prevention of RAdicalisation. De algemene

doelstelling van dit project is terreinagenten
in te schakelen als belangrijkste waarnemers
voor het detecteren en signaleren van
radicalisering. Te lang werd de strijd tegen dit
complexe fenomeen immers als een exclusieve
taak voor de gespecialiseerde diensten
beschouwd, waardoor radicalisering in veel
gevallen te lang onder de radar bleef.
Een zakboekje vormde een eerste concrete tool
om de signalen van radicalisering in een vroeg
stadium te detecteren. Het projectteam besefte
terdege dat deze zakboekjes niet mochten
verspreid worden zonder de noodzakelijke
duiding en toelichting. Daarom werd er
gekozen om een specifieke Coppra-opleiding
te ontwikkelen en deze via ‘train de trainer’sessies te verspreiden. Ook Nederlandse en
Luxemburgse politiemensen konden aan de
training deelnemen. Naast twentig Belgische

Detectie van radicalisering betekent dat de eerstelijnsagent aandacht heeft voor signalen die
kunnen wijzen op radicalisering. Het zakboekje dat binnen het CoPPRa-project ontwikkeld
werd, is bedoeld als praktisch hulpmiddel met onder meer een oplijsting van een aantal indicatoren die mogelijks wijzen op radicalisering. Daarbij wordt niet van nul vertrokken, maar
baseert men zich op materiaal dat al beschikbaar is binnen gespecialiseerde politiediensten.
Eenmaal de signalen van radicalisering waargenomen, is het zaak gepast te reageren.  Niet zozeer door repressie – tenzij er natuurlijk strafbare feiten worden gepleegd – maar door samenwerking met een brede waaier van maatschappelijke actoren. Dat kan gaan om lokale
overheden zoals een stadspreventiedienst, scholen, straathoekwerkers, religieuze organisaties,
enzovoort.
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deelnemers waren ook vijf Luxemburgse
en tien Nederlandse politiemensen aanwezig
tijdens de driedaagse training begin april 2011.
De evaluatie toonde dat alle deelnemers deze
opleiding als zeer geslaagd beoordeelden
en dat dit een schitterend voorbeeld was
van hoe een grensoverschrijdend probleem
op Benelux-niveau praktisch kan worden
aangepakt.
Jean-Pierre Devos, Commissaris,
CGL, België

Internationale nucleaire transporten beveiligen
Al jaren vervoert Nederland zijn kernafval van Borssele door België naar Frankrijk. Omdat de nucleaire regelgeving
internationaal is vastgesteld, zochten we de collega’s van de Belgische federale politie enkele jaren geleden al op om
onze werkprocessen op elkaar af te stemmen.
De relatie met onze zuiderburen is verder versterkt doordat we ze in 2011 ondersteund hebben tijdens de
begeleiding van een kernafvaltransport van Borssele naar Frankrijk. Zeker gezien de politieke gevoeligheid van
kernafvaltransporten, waren onze vijftien ME’ers die aanwezig waren om de trein af te schermen een welkome en
nuttige aanvulling op de inzet van de Belgische politiemensen.
Stephan Jongmans, Senior adviseur Conflict- en Crisisbeheersing KLPD, Nederland
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Grensregio’s

Sleutel tot goede samenwerking ligt bij personen

De Politiezone Noord en het Team Bergen op Zoom-Woensdrecht hebben al een jarenlange traditie van samenwerken. Zelfs voor
de ondertekening van het Benelux-verdrag werd er al officieus samen gewerkt, vooral in de vorm van informatieverstrekking en overleg.

Het is misschien wel dankzij Putte, dat deels op
Belgisch en deels op Nederlands grondgebied
ligt en waar al decennia wordt samengewerkt
tussen de politiediensten, dat de nood en
opportuniteit van grotere politiesamenwerking
over de grenzen heen gaandeweg op de
politieke radar is verschenen.
Het Benelux-verdrag was dan de boost die
nodig was om één en ander te officialiseren en
vooral om enkele samenwerkingsverbanden te
intensifiëren. Via wederzijdse werkbezoeken
van de leidinggevenden van beide korpsen
kon een goede inventarisatie opgemaakt
worden van de mogelijkheden. Ondertussen
heeft dit gestalte gekregen door onder andere
informatie-uitwisseling tussen verschillende
functionaliteiten, gaande van wijkwerking tot
recherche, van operationeel tot strategisch
niveau. Naargelang de noodzaak gebeurt dit
via liaison of met echte gemengde ploegen
Het succes van deze samenwerking hangt in
grote mate af van personen. Men mag nog
zoveel wettelijke kaders en mogelijkheden
creëren, wanneer de ‘wil’ tot samenwerken
er niet is blijft dit alles dode letter.
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Wij proberen dan ook veel energie te
steken in menselijke relaties. Naast
de overlegmomenten hebben we ook
geïnvesteerd in gemengde opleidingen, de
zogezegde ‘gemengde dispositieven’. De
medewerkers van het terrein krijgen hierbij
een opfrissing van het Benelux-verdrag,
doen gezamenlijke praktische oefeningen,
bijvoorbeeld controle van een verdacht
voertuig, en er wordt besloten met een
sportief onderonsje. Hoofdzaak is elkaar
beter te leren kennen, elkaars mogelijkheden
en beperkingen te leren kennen en ook het
menselijke aspect niet te verwaarlozen.
Samenwerken, volgens de regels van de
kunst, is altijd een meerwaarde, waarom zou
dit dan niet zo zijn met onze collega’s van de
andere kant van de grens? Tenslotte hebben
we toch echt heel veel gemeenschappelijke
doelen. Wij hebben maar één wens, maak het
wettelijk kader nog ruimer zodat de grenzen
echt open zijn, ook voor politiemensen!
Luc Gers, Korpschef Politiezone Noord
(Kapellen - Stabroek), België

Van de Schengen Uitleveringsovereenkomst tot de implementatie
van Europese aanbevelingen: een overzicht
Veiligheidsproblemen kennen geen landsgrenzen. Met de Schengen UitvoeringsOvereenkomst
(SUO) van 19 juni 1990 werden reeds een aantal hinderpalen qua politionele samenwerking
gesloopt en werd er een dynamiek inzake informatie-uitwisseling en samenwerking op gang
gebracht. Politiehervormingen in Nederland en nadien in België maakten dat deze dynamiek
enigszins op de achtergrond terecht kwam. Met het Benelux-verdrag van 8 juni 2004, het Verdrag
van Prüm van 27 mei 2005 en enkele verregaande Europese Raadsbesluiten inzake politionele
samenwerking werd een hernieuwde dynamiek van broodnodige samenwerking op gang
gebracht. Vaste overlegfora zoals het Benelux Strategisch overleg Politie, het Benelux-landenoverleg Politie en meerdere lokale Benelux-burenoverlegfora geven inhoud aan de samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Regelmatig worden gezamenlijke controles
georganiseerd hetzij op landelijk, hetzij op lokaal niveau. Hoe langer hoe meer ziet de burger een
gezamenlijke inzet van politiemensen over de landsgrenzen heen bij evenementen die bezoekers
uit meerdere landen aantrekken. De internationale informatie-uitwisseling kan nog veel verbeteren, maar ook op dit vlak zien we belangrijke evoluties: België treft momenteel de nodige wetgevende en technische voorbereidingen ter implementatie van een reeks Europese initiatieven
die onder meer de uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsdiensten van de lidstaten vereenvoudigen (Kaderbesluit 2006/960/JBZ) en de geautomatiseerde bevraging mogelijk
maken van vingerafdrukken, DNA-profielen en gegevens uit de kentekenregisters (Raadsbesluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ). Belangrijke grensoverschrijdende recherchezaken worden
hoe langer hoe meer gezamenlijk of minstens in goed overleg aangepakt.

De grens in het politiekantoor
Baarle Nassau heeft als enclavedorp
een aparte positie. We zijn er hier van
doordrongen dat samenwerking met de
Belgen een must is, want voordat je het
weet sta je op elkaars grondgebied. De
tijd dat een burger even snel de grens over
sprong omdat de politie hem niet in het
buitenland mocht aanhouden, ligt gelukkig
tientallen jaren achter ons. Inmiddels
zijn we gemandateerd om op elkaars
grondgebied te opereren en zien we elkaar
als collega. We zien en spreken elkaar elke
dag, want we zitten op dezelfde politiepost.
De grens loopt dwars door de post heen,
met de Nederlanders aan de ene kant en
de Belgen aan de andere. Toch belangrijk,
want we mogen getuigen volgens de wet
alleen op eigen grondgebied horen.
Paul Sintnicolaas, Wijkagent Baarle
Nassau, Nederland

Samenwerken is een werkwoord
‘Samenwerken’ is een werkwoord en er zal dus dagdagelijks moeten aan
gewerkt worden. Niets gebeurt vanzelf. Maar, het is zeer bemoedigend
om vast te stellen dat politiemensen hoe langer hoe meer aanvoelen dat
grensoverschrijdende samenwerking de enige juiste piste is om de vele
grensoverschrijdende veiligheidsproblemen efficiënt aan te pakken.
Roger Leys, Korpschef politie regio Turnhout, België
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Verbindingsofficieren

Buitenlandse criminele fenomenen samen in kaart brengen
Verbindingsofficieren in het buitenland
zorgen in de eerste plaats voor het verzamelen
van informatie en voor het detecteren van en
berichten over nieuwe criminele fenomenen
die hun oorsprong kennen in de landen in
kwestie. Sinds april 2006 heeft de Belgische
politie een verbindingsofficier in Tirana,
Albanië. Deze werkt niet alleen voor België
maar ook voor de andere Benelux-landen.
Of hoe de gemeenschappelijke inzet van
verbindingsofficieren op Benelux-niveau ook
hier leidt tot efficiëntiewinst.
Van bij de installatie van de Belgische
verbindingsofficier in Albanië was het de
bedoeling om diens activiteit ook ten dienste te
stellen van de collega’s uit de andere Beneluxlanden.

André Nys, Belgisch liaison-officiier in Tirana:
“Met Nederland heeft deze samenwerking
tot goede resultaten geleid in dossiers van
mensenhandel, afrekeningen in het drugsmilieu
van Rotterdam en Amsterdam en bij één
gecontroleerde aflevering van een aanzienlijke
partij cocaïne. Ook bij de uitvoering van een
tiental internationale rechtshulpverzoeken
kwamen we met succes tussen.”
“Maar
ook
op
het
vlak
van
informatievoorzieining is er intens
samengewerkt. In het kader van de
informatiegestuurde politiezorg, maakten
we belangrijke strategische informatie aan
de Nederlandse collega’s over zodat ze op
de hoogte werden gesteld van de meest
recente criminologische ontwikkelingen.
Ik verwijs bij wijze van voorbeeld naar een
verslag over het misbruik van Albanese

biometrische paspoorten, een evaluatie
van de terrorismedreiging, georganiseerde
criminaliteit, enzovoort.”  
“Met Luxemburg blijven de tussenkomsten
eerder miniem. Maar er zijn toch signalen
dat het Groothertogdom niet zal ontsnappen
aan de aandacht van Albanese criminelen,
dus zal ook met het Groothertogdom op
termijn nauwer samengewerkt worden. Op
basis van onze ervaring zouden we kunnen
besluiten dat de Benelux-samenwerking
op vlak van politie en justitie nog heel wat
groeipotentieel biedt en zeker uitzicht biedt
voor aanzienlijke efficiëntiewinsten, zowel
naar de inzet van mensen en middelen als
naar de slaagkansen van de strijd tegen
typische criminele fenomenen die in dit deel
van de Balkan hun oorsprong kennen.”

GEZAMENLIJKE INZET VAN VERBINDINGSOFFICIEREN: EVOLUTIE
De
gemeenschappelijke
inzet
van
verbindingsofficieren op Benelux-niveau
startte in 2004 en heeft sindsdien via een
aantal tussenstappen volledige concrete
gestalte gekregen. Met dit project wordt
beoogd om een efficiëntere beleidsmatige en
operationele samenwerking te realiseren op
het gebied van preventie en bestrijding van
ernstige vormen van criminaliteit en inzake de
handhaving van de openbare orde.
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Concreet: de verbindingsofficieren werken
niet langer louter voor hun eigen land,
maar werken binnen een vastgesteld kader
ook voor de politiediensten van de andere
Benelux-landen.
• Eerste fase van mei 2004 – mei 2005: verloop
van vijf proefprojecten in respectievelijk
de VS, Rusland, Marokko, Roemenië,
Venezuela, Colombia.

• Tweede fase van mei 2006 – november 2009:
het uitschrijven van uitvoeringsafspraken
en eerste stappen op weg naar het
gemeenschappelijke gebruik van de
Benelux-verbindings-officieren.
• D erde fase: inwerkingstellen van de
uitvoeringsafspraken.

In de praktijk werd er in sommige landen en
regio’s al langere tijd samengewerkt door de
verbindingsofficieren van de Benelux-landen.
Met dit project werd hiervoor echter ook een
operationeel en juridisch kader gecreëerd dat
tevens vertaalbaar is naar andere landen en
regio’s.

Door de samenwerking wordt de werklast
verspreid en kunnen verbindingsofficieren
zich meer gaan specialiseren in bepaalde
fenomenen. Ook kunnen verplaatsingen
binnen een regio of een land beperkt worden
wat kostenbesparend werkt. De Benelux is
terecht fier op deze geslaagde samenwerking
en draagt deze op Europees niveau dan ook
met overtuiging uit als een ‘best practice’.
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Besluit

De internationale politiesamenwerking is
een kapitale factor geworden voor de aanpak
van veiligheidsproblemen. De samenwerking
met buitenlandse
politiediensten en
internationale politieoverheden enerzijds en
de internationale instellingen en organisaties
anderzijds wint steeds meer aan belang. In
het laatste Belgische Nationale Politionele
Veiligheidsbeeld staat de internationalisatie
van de criminaliteit vermeld als één van de
drie belangrijkste actuele tendensen (samen
met het gestegen gebruik van geweld en
het toenemende belang van Internet bij het
plegen van misdrijven).
Op Europees niveau zijn er dan ook tal van
ontwikkelingen om deze politiesamenwerking
te optimaliseren. Vooral op het vlak van
internationale informatie-uitwisseling is
de snelle evolutie niet te stuiten, waarbij
met de implementatie van het Zweedse
kaderbesluit de beschikbaarheid van
informatie binnen Europa zal worden
vooropgesteld. Ook de mogelijkheden voor
gezamenlijke (operationele) initiatieven
zijn sterk toegenomen. En dat de Beneluxsamenwerking op dat vlak als proeftuin heeft
gefunctioneerd, is een understatement. In het
Europa na het Verdrag van Lissabon hebben
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de Benelux-landen gezamenlijk méér dan hun
bijdrage geleverd aan het vormgeven van de
nieuwe interne veiligheidsarchitectuur van de
Europese Unie, en dit door het indienen en
verdedigen van gezamenlijke voorstellen in
de diverse fora en werkgroepen actief in het
raam van het Europees veiligheidsbeleid.
Maar het werk is niet af. De
Benelux-samenwerking als proeftuin voor
de grensoverschrijdende samenwerking
dient verder te worden uitgebouwd, door
de uitvoering van het geactualiseerde
actieplan Senningen en de uitvoering van
de opdrachten van het Benelux Strategisch
Overleg Politie. De mogelijkheden van
operationele samenwerking in de grensregio’s
dienen maximaal te worden aangewend en
de nodige nationale wetgevende initiatieven
dienen te worden geconcretiseerd om nog
meer gezamenlijke initiatieven mogelijk te
maken.
Belangrijke en ambitieuze projecten
zijn daarbij o.a. de concretisering van
de
uitvoeringsafspraak
inzake
het
gemeenschappelijke gebruik van Beneluxverbindingsofficieren, waarbij we alles in
het werk moeten stellen om dit kostbare,

maar ook dure kanaal voor internationale
politiesamenwerking effectief en efficiënt ten
behoeve van de Benelux-landen te kunnen
inzetten.  Tevens moeten we durven nadenken
over gezamenlijke Benelux-initiatieven inzake
civiel crisisbeheer in regio’s of landen buiten
de EU waarbij de aanwezigheid van tal van
criminogene factoren een rechtstreekse
weerslag heeft op de interne veiligheid binnen
de EU en binnen de Benelux in het bijzonder.
En waarom zou er binnen de Benelux geen
werk worden gemaakt om inzake opsporing
na te denken over meer bevoegdheden voor
politieambtenaren op mekaars grondgebied
voor ‘klassieke’ opsporingsactiviteiten,
waarvoor geen dwangbevelen noodzakelijk
zijn en die de fundamentele rechten van de
rechtsonderhorigen niet schaden ?
Kortom, het ontbreekt niet aan uitdagingen
die het Lissabon-begrip ‘nauwe samenwerking
tussen lidstaten’ écht vorm geven en de
grensoverschrijdende samenwerking in de
Benelux nog efficiënter kunnen maken. Gààn
we ervoor?
Peter De Buysscher,
directeur internationale politiesamenwerking
(Belgïe)
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