
KARAAT   Een detective in het (over)spel! 

 

Sherlock Holmes, Jansen & Janssen, Inspector Clouseau of Hercule Poirot. Wie zijn al 

die mysterieuze mannen die zich onverstoorbaar vastbijten in gevallen van 

bedrijfsfraude, verdwijningen of overspel? Vooral geïnteresseerd in het aandeel dat een detective kan hebben in een 

relationeel conflict, trok ik naar het bureau Hurtecant & Partners in Beernem en sprak met privé-detective Christof 

Hurtecant. 

 

Tekst: Leslie Van Hecke 

 Mysterieuze man 

Hij jaagt op onrecht, weet alles maar ook niets, gaat met zijn onopvallende looks perfect op in de 

massa, maar mysterieus is hij eigenlijk niet, onze detective. Net zoals al zijn collega’s, heeft hij een 

intensieve opleiding van twee jaar genoten en heeft hij een erkenning van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken op zak. En laat die gevoelige speurneus, het vergrootglas en de mijmerende blik 

maar achterwege, want deze man volgt strikt de Belgische wetgeving. Bij een vaststelling van 

overspel, bijvoorbeeld, maakt de detective beelden, maar dat kan enkel op openbare plaatsen. Op de 

markt, in het bordeel of de discotheek mag hij plaatjes schieten zoveel hij wil, maar niet in een 

woning of op een huwelijksfeest. Voor een vaststelling van overspel mag de speurder de woning enkel 

tussen vijf uur ’s ochtends en negen uur ’s avonds betreden en moet hij een verzoekschrift van de 

rechtbank van eerste aanleg kunnen voorleggen. Het is allemaal een beetje zoals in de film, maar dan 

een pak minder avontuurlijk… 

 Aan het werk! 

Niets intuïtie of Fingerspitzengefühl. Tijdens een eerste gesprek met de opdrachtgever verzamelt de 

detective zoveel mogelijk nuttige informatie over de ‘target’, zoals de uiterlijke kenmerken, het type 

auto waarmee hij of zij rijdt, de nummerplaat van de wagen en de naam van de advocaat. Daarna zal hij alle mogelijke openbare 

bronnen raadplegen om zijn dossier met extra informatie aan te dikken. Geen zwak voor mooie dames in nood. Een wettelijke 

overeenkomst wordt uitvoerig besproken en ondertekend. Het is een keurige omschrijving van de opdracht, inclusief wetgeving en 

kostenberekening. De privé-detective werkt tegen een uurloon dat vergelijkbaar is met dat van een gemiddelde advocaat. 

Daarnaast worden ook de onkosten aangerekend, zoals telefoon- en vervoerskosten en maaltijden. Het mandaat is beperkt in uren 

en kan op elk moment door de opdrachtgever worden verbroken. 

 

7/7 en 24/24 

Een detective gaat er prat op dat hij 7/7 en 24/24 beschikbaar is. Je kan hem altijd belagen met vragen, twijfels of extra 

informatie, al is dat in het holst van de nacht, op een zalige zondag of een vrolijke feestdag. Hij brengt je op zijn beurt zo vaak 

mogelijk op de hoogte van de vorderingen in het onderzoek. Neen, dit is geen typische 9 to 5 job. Een privé-detective leeft voor 

zijn werk, maar werkt nooit alleen. Samen met één of twee partners gaat hij op vaak onmogelijke uren op pad en reist indien 

nodig de wereld rond, gepakt en gezakt met video- en fotocamera’s, zendertjes, verrekijker, telescoop, laptop, fax, printer, balpen, 

notitieblokje en niet te vergeten… sigaretten, Redbull en kannen vol koffie! 

 

Nuttige tips! 

Stel, je relatie heeft een dipje, je hebt een vermoeden dat je partner iemand anders heeft en je beslist om een privé-detective in te 

schakelen. Bel dan tijdig, want lang wachten maakt het probleem vaak ingewikkelder dan nodig. Beperk je in je gesprek met de 

privé-detective enkel tot de feiten. Velen laten zich leiden door hun emoties op dat moment, maar de speurneus is een 

pragmaticus en heeft niets aan subjectieve info. Hij wil niet weten wat het lievelingsbiertje van je echtgenoot is, wel of hij veel 

drinkt. Dat kan immers vitale informatie zijn tijdens het proces, wanneer het hoederrecht over de kinderen wordt uitgesproken, 

bijvoorbeeld. En ten slotte: zwijg als vermoord! Vertel niemand dat je een detective hebt ingehuurd, want zelfs de kleinste 

babbelkous met goede bedoelingen kan het onderzoek doen mislukken. 

 

Wist je dat? 

Wist je dat België in 1991 het eerste Europese land was dat het beroep van privé-detective wettelijk heeft geregeld en dat ons land 

986 privé-detectives telt? Wist je dat de bewijzen die een detective vergaart, rechtsgeldig zijn in een rechtsproces? Het zijn 

keiharde argumenten die het verschil kunnen maken tussen wel of geen alimentatie of hoederrecht over de kinderen. Maar niet 

altijd gaan de bewijzen naar de rechtbank. Vaak heeft de opdrachtgever een vermoeden en wil hij of zij gewoon informatie 

vergaren waarmee hij de partner wil confronteren. Wist je dat een kasticket vaak de verrader van overspel is, dat een minnaar of 

minnares zich in tachtig procent van de gevallen in de vriendengroep bevindt en dat in het geval van overspel vaak zwangere 

vrouwen en ouders met kinderen tussen drie en tien jaar een beroep doen op een privé-detective? 

 

Met dank aan Hurtecant & Partners – Hoornstraat 4,  8730 Beernem – info@prive-detectives.com– www.prive-

detectives.com – (050)336920 
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