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Het  Rekenhof  heeft  een  audit  uitgevoerd  over  de  basisopleiding  voor  politie‐

inspecteurs, die essentieel is voor de goede werking van de geïntegreerde politie. Het 

is  van  oordeel  dat  de  Federale  Politie  geen  homogene  opleiding  noch  een 

gelijkwaardige validering van de verworven kennis in alle scholen kan waarborgen. 

Voorts kunnen de reglementaire kwaliteitsnormen niet worden opgevolgd bij gebrek 

aan een gecentraliseerd kader. Het Rekenhof  stelt ook vast dat de middelen  sterk 

verschillen van school tot school. De Federale Politie heeft bovendien geen zicht op 

de totale kostprijs van de opleiding per aspirant. 

De basisopleiding voor inspecteurs wordt gegeven door de tien politiescholen die door de 
Federale  Politie  worden  erkend  en  gesubsidieerd.  Tijdens  de  twaalf maanden  durende 
opleiding  krijgen  de  aspiranten  die  vooraf  slaagden  voor  de  selectieproeven,  zowel 
theoretisch onderricht als praktijklessen op het terrein bij een politiedienst. Na die opleiding 
lopen  de  politie‐inspecteurs  zes maanden  stage  in  een  politiedienst.  Die  stage  is  geen 
onderdeel  van  de  basisopleiding.  Jaarlijks worden meer  dan  1.200  nieuwe  politiemensen 
opgeleid. De Federale Politie besteedt per jaar meer dan 50 miljoen euro aan de lonen van 
de aspiranten en de subsidies van de scholen.  

Het Rekenhof stelt vast dat de aanwervingsdoelstellingen die de minister van Binnenlandse 
Zaken destijds aankondigde, niet zijn gehaald. Tussen 2017 en 2019 werden gemiddeld 1.250 
inspecteurs ingelijfd, terwijl er gemikt werd op 1.400 per jaar. De Federale Politie heeft geen 
informatie over het  aantal  aspiranten dat de  scholen kunnen opleiden  en het werkelijke 
aantal  toegelaten  aspiranten  stemt  niet meer  overeen met  de  verdeelsleutel  die  in  de 
regelgeving  is bepaald. Bovendien verschillen de  inhoud  en de praktijk van de opleiding 
alsook de manier waarop wordt geëvalueerd van school tot school. Er is tot slot geen centrale 
instantie om het goede verloop van de stage te verzekeren. Het Rekenhof concludeert dat de 
organisatie van de basisopleiding voor inspecteurs er niet in slaagt tegemoet te komen aan 
de behoeften van de politie.  

Ondanks  de  talrijke  evaluaties  en  hervormingsprojecten  die  er  zijn  geweest  sinds  de 
goedkeuring  van  de  wet  van  7  december  1998  tot  organisatie  van  een  geïntegreerde 
politiedienst gestructureerd op twee niveaus, stelt het Rekenhof vast dat er geen strategische 
langetermijnvisie  is  voor  de  uitbouw  van  de  politieopleiding.  Uit  de  evaluaties  blijkt 
nochtans dat er nood is aan harmonisering en een betere afstemming op de behoeften op 
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het  terrein.  Noch  de  Federale  Politie,  noch  het  college  van  de  directeurs  van  de 
politiescholen,  noch  enige  andere  instantie  vervult  de  opdrachten  van  aansturing, 
coördinatie  en  bewaking  van de  kwaliteit  van de  opleiding die hen door de  regelgeving 
werden toegekend. Bovendien is de commissie belast met de controle op de kwaliteit van de 
opleiding, die in 2015 werd gecreëerd binnen de Algemene Inspectie van de Federale Politie 
en van de Lokale Politie (AIG), nog niet opgericht. Het Rekenhof besluit dat de coördinatie 
geen  homogene  en  coherente  basisopleiding  garandeert,  wat  onontbeerlijk  is  voor  een 
opleiding die op gedecentraliseerde wijze wordt georganiseerd. 

De  erkende politiescholen ontvangen  een  jaarlijkse  subsidie van de Federale Politie. Het 
financieringsmechanisme dat in 2002 werd gedefinieerd, staat niet meer in verhouding tot 
de werkelijke uitgaven. Die regels  leiden overigens tot verschillen tussen scholen. Ook de 
provincies financieren de werking en de infrastructuur van de scholen, en die financiering 
kan sterk verschillen van school tot school. Het aandeel van die financiering dat specifiek is 
bestemd  voor  de  basisopleiding  van  de  inspecteurs  kan  echter  niet  nauwkeurig worden 
geïdentificeerd. De Federale Politie is dus niet in staat de totale kosten van de opleiding per 
aspirant  te  berekenen  en de  financieringsstructuur  van  de  scholen  leidt  tot  aanzienlijke 
verschillen in middelen tussen de scholen.  

Het  Rekenhof  beveelt  aan  dat  de  verdeling  van  de  aspiranten  per  school  rekening  zou 
houden met de behoeften van de politiediensten en met de werkelijke inschrijvingen in de 
scholen.  Het  opleidingsproces  moet  beter  worden  omkaderd  om  een  homogene 
basisopleiding  te  waarborgen  en  er moet  bijzondere  aandacht  worden  besteed  aan  de 
omkadering van de stage.  

Het Rekenhof beveelt ook aan een strategische visie voor de opleiding te definiëren. Er  is 
nood aan een gecentraliseerd kader voor kwaliteitsbeheer en er moeten beheercontracten 
worden gesloten tussen de politiescholen en de Federale Politie.  

Tot slot beveelt het aan dat de Federale Politie een duidelijk beeld zou hebben van de totale 
kostprijs van de opleiding per aspirant. Een hervorming van het financieringsmechanisme 
van  de  scholen  moet  er  bovendien  voor  zorgen  dat  ze  onderling  billijker  worden 
gefinancierd.  

 

Informatie voor de pers 

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de 
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige 
en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan 
de  parlementaire  vergaderingen,  aan  de  beheerders  en  aan  de  gecontroleerde  diensten. Als 
collaterale  instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk  ten opzichte van de 
overheden die het controleert. 
 
Het  verslag  over  “Basisopleiding  voor  politie‐inspecteurs”  werd  bezorgd  aan  het  federale 
parlement. Het verslag, de samenvatting en dit persbericht zijn beschikbaar op www.rekenhof.be. 
 


