Politie kampt met groot tekort aan lijfwachten
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Bij de federale politiedienst die bedreigde personen zoals politici moet beschermen, is liefst een derde van de posities niet ingevuld.
Dat bevestigt de federale politie aan De Tijd.
Als een politicus bedreigd wordt, analyseert het antiterreurorgaan Ocad de situatie en beslist het Crisiscentrum op basis van de
analyse welke beschermingsmaatregelen nodig zijn. Een bekend voorbeeld is de N-VA-voorzitter Bart De Wever. Hij kreeg extra
bewaking, nadat hij dit jaar een bijl door het raam van zijn huis kreeg. Hij was ook al een mogelijk doelwit van radicale moslims.
Vorig jaar heeft het Crisiscentrum zo 62 dossiers behandeld over een of meerdere personen, zoals politici, magistraten of
politiemensen, die door hun functie bedreigd werden. Als het Crisiscentrum meent dat een bedreigde persoon nood heeft aan
lijfwachten ('close protection') klopt het daarvoor aan bij de centrale Directie Bescherming van de federale politie, afgekort DAP.
Maar die belangrijke, centrale politiedirectie kampt met een groot tekort aan op het terrein inzetbare medewerkers. '33,8 procent van
het toegestane personeelskader is niet ingevuld', bevestigt Jonathan Pfund, woordvoerder bij de federale politie. Daardoor zou het
operationele team van de DAP nu zo'n 189 agenten tellen.
Welke concrete gevolgen dat op het terrein heeft, wil de federale politie niet kwijt. Pfund: 'Maar we zijn er ons van bewust en we
hebben aandacht voor het werk dat de mensen van het DAP uitvoeren.' Om de nijpende tekorten op te vangen moest minister van
Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) al een uitzonderlijke afwijking toestaan voor het personeel van de Directie Bescherming,
waardoor dat het maximaal aantal toegestane werkuren en de verplichte rusttijden niet hoeft te respecteren.
MR-Kamerlid Kattrin Jadin, die op de hoogte is gebracht van de prangende situatie bij de Directie Bescherming, heeft Jambon
gevraagd wanneer hij het personeelstekort zal aanpakken. Maar de minister laat in een parlementair antwoord weten dat het niet
gemakkelijk is om politiemensen te vinden die bij de DAP aan de slag kunnen, zowel om 'budgettaire als organisatorische redenen'.
'Wie er wil werken, moet bovendien slagen voor de fysieke tests en specifieke kennisproeven.'
Er zijn in mei elf nieuwe operationele medewerkers gevonden voor de Directie Bescherming die hun opleiding zijn begonnen, maar
daarmee is het personeelstekort voorlopig alleen gestabiliseerd. Er zijn nog nieuwe vacatures voor de dienst opengesteld.
De Centrale Directie Bescherming bestaat nog maar drie jaar. Sinds oktober 2014 staat die niet alleen in voor de bescherming
van bedreigde personen, maar ook voor de begeleiding van gevaarlijke of gevoelige transporten, zoals waardetransporten voor
de Nationale Bank. Onder de DAP vallen ook de afdelingen die de koninklijke familie en koninklijke domeinen beschermen en de
bewakers van het SHAPE, het militair hoofdkwartier van de NAVO. De bescherming van de koninklijke familie kostte 269.300 manuren
in 2016, waarvan 181.300 uren aan de koninklijke domeinen en 88.000 uren aan 'close protection' tijdens verplaatsingen.
De regering-Michel broedt al langer op een nieuwe, nog grotere Directie Beveiliging bij de politie. Maar het wetsontwerp daarover zal
pas dit najaar in de Kamer worden besproken. Naast de koninklijke domeinen en het SHAPE zou de nieuwe directie, die 1.600 mensen
zou tellen, ook de bewaking van overheidsgebouwen, hoven en rechtbanken en Europese instellingen uitvoeren.
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