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Ten geleide
Voor u ligt de 22ste, volledig geactualiseerde en vernieuwde uitgave van de Jaargids voor 
de Politiediensten.
De gids is de eerste plaats bedoeld om op een gemakkelijke wijze de juiste contactpersonen 
binnen de politie terug te vinden. Het grootste – want meest gedecentraliseerde
– gedeelte gaat daarbij uit naar de lokale politiezones. Deze staan alfabetisch opgelijst met 
vermelding van alle gegevens die ons zijn toegestuurd n.a.v. een jaarlijkse bevraging. Wat 
de zones betreft, geldt de plaats waar het hoofdcommissariaat van de zone gevestigd is als 
uitgangspunt.
Daarna komt de Federale Politie aan bod, als tweede niveau van de geïntegreerde politie. 
Hier zijn alle directies opgelijst binnen de structuur van het commissariaat-generaal en de 
drie algemene directies.
In een tweede luik zijn onder de noemer “Justitie” alle nuttige adressen rondom gerecht en 
strafrechtsketen opgenomen: rechtbanken, parketten, juridische bijstand en gevangenissen.
In een derde deel is een overzicht gegeven van de verschillende directies en instanties die 
verbonden zijn aan de federale overheidsdienst binnenlandse zaken, en die inzake veilig-
heid, preventie en vreemdelingenzaken van belang zijn.
Een laatste deel bevat talrijke nuttige adressen. In de eerste plaats gaat het om verschillen-
de controle-, overlegen adviesorganen aangaande de politie. Scholing, vakbonden en ver-
enigingen komen hier eveneens aan bod. De belangrijkste bijzondere inspectiediensten en 
agentschappen worden weergegeven, met desgevallend  hun regionale afdelingen. Instellin-
gen en diensten waarop de politiediensten geregeld een beroep doen, zijn tot slot opgelijst.
De gegevens in de jaargids worden jaarlijks verzameld via vragenformulieren bij de betrok-
ken instanties, en via officiële bekendmakingen. Hierbij zijn zoveel mogelijk concrete verant-
woordelijken met hun (e-mail)adressen vermeld. De inzameling van de gegevens
is afgesloten op 15 april 2015.

Heeft u suggesties bij deze gids, of wilt u wijzigingen of aanvullingen doorgeven? Dit is 
steeds welkom op info@maklu.be.

Deze gids kan slechts gerealiseerd worden dankzij de medewerking van de verschillende 
politiediensten en aanverwante instellingen maar ook dankzij de talrijke suggesties en op-
merkingen van de gebruikers.

Aan allen onze oprechte dank. 

Antwerpen,
Stephan Svacina
Maklu

Wijze van inzameling van de gegevens
De gegevens van de jaargids worden verzameld via een jaarlijkse schriftelijke bev-
raging van de betrokken organisaties. Wegens een nauwgezette controle van de cor-
rectheid van de gegevens bezit deze gids een hoge mate van betrouwbaarheid, doch 
daar het voortspruit uit een privé-initiatief vragen wij de gebruiker het niet aan te halen 
als een officiële bron.
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