
20 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "een auditrapport van de AIG 
aangaande de luchtvaartpolitie" (nr. 15905)  

Question de Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de 
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "un rapport d'audit de l'AIG concernant la 
police aéronautique" (n° 15905)  

20.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, mijn laatste vraag gaat over het auditrapport van 
de AIG aangaande de luchtvaartpolitie. Ik heb deze vraag eigenlijk al veel vroeger ingediend, in 
november of december. Op 14 december was ze geagendeerd in de commissie maar toen waren er 
te veel vragen en was ik bereid om ze om te zetten in een schriftelijke vraag. Alleen heb ik tot 
vandaag nog geen antwoord gekregen, waardoor ik verplicht ben om deze vraag opnieuw te stellen. 
Anders had ik het antwoord natuurlijk schriftelijk kunnen krijgen.  

Naar verluidt heeft de AIG een auditrapport gemaakt aangaande de luchtvaartpolitie. Het is er 
gekomen in het kader van de repatriëring van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Dit auditrapport staat 
naast het jaarlijks rapport dat de AIG opmaakt met betrekking tot de gedwongen terugkeer van 
mensen zonder papieren, waarover de laatste dagen veel te doen is geweest.  

20.02 Minister Jan Jambon: Veel? 
 

20.03 Nahima Lanjri (CD&V): Wel ja, er verschenen daarover artikels gedurende drie dagen.  

(...): (...)  

20.04 Nahima Lanjri (CD&V): Morgen nog? Dat weet ik niet. Ik heb nog geen zicht op wat de 
journalisten morgen zullen schrijven.  

Mijnheer de minister, kunt u toelichten wat de aanleiding was van de vraag om een audit? Was er een 
specifieke aanleiding? Was dat gevraagd naar aanleiding van een of ander incident of van 
problemen?  

Wat waren de bevindingen van de AIG in het kader van de audit? Welke conclusies werden er 
getrokken? Wat gaat u doen met de conclusies, de aanbevelingen als die er eventueel zijn of de 
bevindingen?  

Kunt u dat rapport bezorgen aan het Parlement, eventueel toegevoegd aan het schriftelijk verslag?  

20.05 Minister Jan Jambon: Mevrouw Lanjri, de commissaris- generaal van de federale politie heeft 
de algemene inspectie gevraagd om een audit uit te voeren betreffende het verwijderingsproces 
uitgevoerd binnen de luchtvaartpolitie. Het gaat dus niet om een doorlichting van de luchtvaartpolitie.  

De centrale vraag van deze audit was hoe het verwijderingsproces wordt uitgevoerd binnen de 
luchtvaartpolitie. Het uitgangspunt daarbij was het deel van het verwijderingsproces, dat wordt 
uitgevoerd door de leden van de luchtvaartpolitie van Zaventem betrokken bij dit proces. Deze audit 
richtte zich op de functionaliteit van de verwijderingen, maar niet op het Team Verwijderingen binnen 
de sectie Luchtvaartpolitie Brussel Nationaal.  

Het auditverslag heeft een diagnose willen geven van de wijze waarop de federale politie de 
onderzochte aspecten van de werking inzake verwijderingsopdrachten beheerst. Het auditverslag 
moet de leidinggevenden van de federale politie ertoe aanzetten om stil te staan bij de risico’s die de 
realisatie van de doelstellingen inzake verwijderingen in gevaar brengen en hen tevens motiveren om 
adequate beheersingsmaatregelen uit te werken die tegelijk ook inspelen op de noden en 
verwachtingen van alle betrokken belanghebbenden in een permanent wijzigende context.  



De conclusies van deze audit zijn de volgende. De escorteurs voeren hun verwijderingsopdrachten 
professioneel en humaan uit. De luchtvaartpolitie dient haar interne werking te versterken en op een 
hoger organisatieniveau te brengen. Een gedeelde organisatiecultuur als voedingsbodem voor een 
sterke organisatie met leidinggevenden die de toon zetten, zeker op het vlak van integriteit, 
deontologie, people management en sterk leiderschap, is onontbeerlijk.  

Wat de verwijderingsopdrachten betreft, heeft de LPA Brussel Nationaal maatregelen en initiatieven 
genomen om aan de aanbevelingen van de commissies-Vermeersch1 en 2 en de validatiecommissie 
escorteurs te voldoen. Dit resulteert in een aanpak die de basisprincipes indachtig is, alhoewel niet 
alle aanbevelingen dezelfde aandacht hebben gekregen. Verschillende van de genomen maatregelen 
en initiatieven zijn aan een evaluatie, een update of een integratie toe.  

Hoewel de focus van deze audit lag op het verwijderingsproces bij de luchtvaartpolitie, mogen de 
complexiteit en de gevoeligheid ervan niet uit het oog worden verloren, evenals de rol van elk van de 
belanghebbenden. De optimalisatie van het verwijderingsproces is geen zaak van de luchtvaartpolitie 
alleen. Enkel samen kunnen alle betrokken interne en externe actoren in het proces dit realiseren en 
zulks binnen het beleidskader van de bevoegde overheden. Afstemming en overleg tussen hen is 
essentieel. Zij dienen blijvend in te zetten op een integrale en geïntegreerde aanpak van de 
verwijderingsproblematiek, met respect voor de basisprincipes. Die basisprincipes zijn humaniteit, 
effectiviteit, efficiëntie en veiligheid.  

Ten slotte, de uitvoering van een permanente monitoring, al dan niet door een specifiek 
interdisciplinair en onafhankelijk orgaan, is aangewezen om de integrale en geïntegreerde aanpak te 
bewaken, aanpassingen voor te stellen ter optimalisering van de uitvoering van het 
verwijderingsbeleid sensu lato, de verwezenlijkingen op te volgen en verantwoording af te leggen op 
politiek niveau.  

Tot daar de aanbevelingen van de audit.  

Wat uw laatste vraag betreft, indien het Parlement erom verzoekt, zal het rapport worden 
meegedeeld.  

20. 06 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, dat is ook mijn vraag, om het te bezorgen.  

20.07 Minister Jan Jambon: U bent een deel van het Parlement, u bent niet het Parlement.  

20.08 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, ik onthoud dat u, net als ik, van mening bent dat 
het, meer dan tien jaar na de aanbevelingen van het rapport-Vermeersch, belangrijk is om deze 
opnieuw te evalueren.  

Mijn laatste vraag kaderde in de openbaarheid van bestuur en in het toezicht dat elk parlementslid kan 
hebben. Vandaar mijn vraag om dit rapport te bezorgen. Ik ging ervan uit dat het aan alle 
commissieleden zou worden bezorgd. De vraag gaat van mij uit en ik stel voor dat het via de 
commissievoorzitter onder alle commissieleden wordt verspreid, waarvoor dank.  

L'incident est clos. 
Het incident is gesloten.  

 


