Doel

Nieuwe Gemeentewet

Art. 134bis

Nieuwe Gemeentewet

Art. 135
§2 5°

Wet van 31 december 1963

Decreet van 5 juni 1997

Decreet van 5 juni 1997

Burgemeester

Art. 5

Art. 23

Art. 23

Herhuisvesting van daklozen

Wanneer

“(…) binnen een termijn van 6 maand te
rekenen vanaf de dag waarop de
burgemeester de eigenaar op de hoogte
heeft gesteld (…)”

Het nemen van passende maatregelen om In geval van:
rampen en plagen, zoals brand,
• Ongevallen.
epidemieën en epizoötieën te voorkomen
• Plagen.
en het verstrekken van de nodige hulp om Vb : brand, epidemieën en epizoötieën.
ze te doen ophouden.
• Te allen tijde personen bij te staan en • In vredestijd
goederen te beschermen
• bij rampspoedige gebeurtenissen,
• Bij rampspoedige gebeurtenissen,
catastrofen en schadegevallen
catastrofen en schadegevallen

Bewoners laten evacueren van
• rustoorden.
• serviceflats.
• dagcentra voor bejaarden

Opvangen en huisvesten van bewoners
van:
• rustoorden
• serviceflats
• dagcentra voor bejaarden

Bij de:
• uitvoering van de besluiten tot
sluiting bedoeld in artikel 22.
• besluiten tot weigering of
erkenning van de rustoorden,
serviceflats en dagcentra.
Bij de:
• uitvoering van de besluiten tot
sluiting bedoeld in artikel 22.
• besluiten tot weigering of
erkenning van de rustoorden,
serviceflats en dagcentra.

Wat/wie

Gebouw (sedert 6 maanden verlaten)

•
•

Personen
“Indirect”: goederen

Zaken of personen

De bewoners

Het OCMW

Wie

De burgemeester

Hoe
Complexe procedure.
“Op gemotiveerd verzoek van de
voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn”

Hoeveel

Strafbepalingen

Opeisingen?
Niet hoogdringend, niet (over het
algemeen van openbaar nut..

Schadevergoeding voorzien
Zie Koninklijk Besluit
Zie Koninklijk Besluit voor de
berekeningswijze (artikel 9)

Indruk dat dit geen opeising is in
de gewoonlijke zin van het begrip

Zie Koninklijk Besluit
van 6 december 1993
Niets voorzien bij wet

Niets voorzien bij wet

Niets voorzien bij wet

JA volgens de rechtspraak

Besluit direct betekend aan de
betrokken perso(o)n(en)

Maar er zou een vergoeding
moeten voorzien zijn in het
besluit van de burgemeester.

Maar toepassing van artikel
422ter Swb.

Maar wettelijke invoering mist.

Nergens een procedure voorzien
in de wet

Directe betaling aan de
prestatieplichtige

De burgemeester

Niets voorzien bij wet

Niets voorzien bij wet
Maar geen schadeloosstelling

Niets voorzien bij wet

NEEN
Ontruimingsmaatregel

De burgemeester

Niets voorzien

Niets voorzien

Niets voorzien

Is een aanvraag

De burgemeester

• Minister van Binnenlandse
Zaken of
• Burgemeester of
• Hun afgevaardigden

Burgemeester

• Opsluiting en/of boete bij
weigering
• Ambtshalve uitvoering op
kosten van de dienstweigeraar

JA

Doel

KB van 1 maart 1971

KB van 1 maart 1971

KB van 1 maart 1971

Burgemeester

Art. 6bis
Franse
Gemeenschap

Art. 6ter §2
Franse
Gemeenschap
en Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Art. 6bis
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

In staat stellen af te zonderen en
quarantainabele ziektes medisch te
behandelen

De gevorderde dienst, vooraf of
onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk, te
kunnen doen ontruimen door de patiënten
die er in opgenomen zijn en wier
aanwezigheid in de betrokken dienst de
doeltreffendheid van de profylaxe zou
kunnen in gevaar brengen

In staat stellen af te zonderen en
overdraagbare ziektes medisch te
behandelen

Wanneer

Wanneer een bewezen of verdacht
geval van quarantainabele ziekte
gemeld wordt aan één van de
overheidspersonen

Wanneer een bewezen of verdacht
geval van quarantainabele ziekte
gemeld wordt aan één van de
overheidspersonen en overgebracht
wordt naar het ziekenhuis

Wanneer een bewezen of verdacht geval
van overdraagbare ziekte gemeld wordt
aan één van de overheidspersonen

Wie
Elke ziekenhuisdienst binnen de grenzen
van zijn ambtsgebied
Beoogt:
• het gebruik van de gebouwen, de
terreinen, de uitrusting en het personeel
van de gevorderde dienst
• het gebruik van de gebouwen, de
terreinen, de uitrusting en het personeel
van de verplegingsinrichting waarvan die
dienst deel uitmaakt en die noodzakelijk
zijn voor de goede werking daarvan.

• Diensten voor ambulantie
• Diensten voor personenvervoer

Elke ziekenhuisdienst binnen de grenzen
van zijn ambtsgebied
Beoogt:
• het gebruik van de gebouwen, de
terreinen, de uitrusting en het personeel
van de gevorderde dienst
• het gebruik van de gebouwen, de
terreinen, de uitrusting en het personeel
van de verplegingsinrichting waarvan die
dienst deel uitmaakt en die noodzakelijk
zijn voor de goede werking daarvan.

Wie

• De gezondheidsinspecteur van
het ambtsgebied
• De burgemeester

Hoe

Opeisingsbevel betekend aan de
directie van de inrichting. De
directie informeert elk
personeelslid er mondeling over,
en vervolgens schriftelijk.

Hoeveel

Strafbepalingen

Geen vergoeding, behalve voor
“damnum emergens”

Strafbepalingen voorzien voor de
Franse Gemeenschap.
JA
Maar niets voorzien in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opeising voor onbepaalde tijd.

De vorderende overheid :
Ofwel de gezondheidsinspecteur
van het ambtsgebied.
Ofwel de burgemeester

• De GeneesheerGezondheidsinspecteur van de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
• De burgemeester

Burgemeester

Opeisingen?

Opeisingsbevel betekend aan de
Geen vergoeding voorzien
Strafbepalingen voorzien voor de
Maar zou betaald moeten worden
natuurlijke of rechtspersoon
Franse Gemeenschap.

JA
Maar de ontruiming als dusdanig
is geen opeising

Maar niets voorzien in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opeisingsbevel betekend aan de
directie van de inrichting. De
directie informeert elk
personeelslid er mondeling over,
en vervolgens schriftelijk.
Opeising voor onbepaalde tijd.

Geen vergoeding, behalve voor
“damnum emergens”

Strafbepalingen voorzien voor de
Franse Gemeenschap.
JA
Maar niets voorzien in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doel

Wet van 3 januari 1933

Wet van 5 maart 1935

Decreet van 27 juni 1996

Burgemeester

Art. 23

Alles

Art. 43 §2

De sluiting of ontruiming gelasten van al
de winkels of opslagplaatsen van
wapenen of van munitie en deze doen
overbrengen naar een door hem
aangewezen plaats

Wanneer
In geval van
• Muiterij
• Verdachte samenscholing.
• Inbreuk op de openbare orde

• De werking van de openbare
• In oorlogstijd,
diensten voorzien in het belang van
’s lands verdediging.
• Ingeval het aantal vrijwillige
• Voorzien in ’s lands wederopbouw en
dienstnemingen ontoereikend is
in de huisvesting van de personen
die er van beroofd zijn ingevolge
oorlogsfeiten
• Om gevaar te voorkomen
• of te beperken
• en om de afvalstoffen op te halen en
te vervoeren
• dit in alle veiligheid.

Wanneer de aanwezigheid van
afvalstoffen een ernstig gevaar voor mens
of milieu oplevert

Wat/wie

Winkels of opslagplaatsen van wapenen of
van munitie

• Personen
• Zaken

• Krijgsmacht
• Burgerbescherming

Wie
• De burgemeester
• De gouverneur

Hoe

Hoeveel

Niets voorzien
Maar directe betekening aan de
betrokken instelling

Schadeloosstelling door de Staat
in geval de wapens of de munitie
niet
konden
worden
teruggegeven aan de eigenaar of
mochten ze beschadigd zijn

Complexe procedure.
• De ministers of hun
afgevaardigden
• De gouverneurs
• De arrondissementscommissarissen
• De burgemeesters

• De regering
• De burgemeester

Burgemeester

Zie Koninklijk Besluit
van 1 februari 1938

Vraag gericht aan de bevoegde
leden van de Federale Regering

Vergoeding voor de schade
bepaald door de Koning:
• Indien verwondingen in
bevolen dienst.
• Indien overleden, vergoeding
voor de weduwe, de wezen of
de ascendanten

Niets voorzien

Strafbepalingen

Opeisingen?
NEEN

Geen strafbepaling voorzien
Overbrengings- of
ontruimingsmaatregel.

Bij verlating van de post of
weigering:
• Verlies van alle bezoldiging

Niets voorzien

JA

Vraag tussen overheden

Doel

Wet van 7 december 1998

Wet van 7 december 1998

Wet van 7 december 1998

Burgemeester

Art. 43

Art. 43

Art. 109

Handhaven van de Openbare Orde

Handhaven van de Openbare Orde

Uitvoering van opdrachten van
bestuurlijke politie

Wanneer
•
•
•
•
•
•

Bij ramp.
Onheil.
Schadegeval.
Oproer.
Kwaadwillige samenscholingen
Of ernstige en nakende bedreigingen
van de openbare orde..
en wanneer de middelen van de lokale
politie onvoldoende zijn

•
•
•
•
•
•

Bij ramp.
Onheil.
Schadegeval.
Oproer.
Kwaadwillige samenscholingen
Of ernstige en nakende bedreigingen
van de openbare orde..
En wanneer de middelen van de
politiediensten onvoldoende zijn om de
openbare orde te handhaven

Om de uitvoering van de opdrachten
van bestuurlijke politie mogelijk te
maken

Wat/wie

De Federale Politie

Krijgsmacht

De Federale Politie

Wie

Hoe

Hoeveel

Strafbepalingen

Opeisingen?

Maar de gouverneur en de
arrondissementscommissaris
informeren

Niets voorzien

Niets voorzien

Opeising tussen overheden

Niets voorzien

Niets voorzien

Niets voorzien
De burgemeester

Bovendien: openbare orde

Opeising tussen overheden
De burgemeester

Niets voorzien
Bovendien: openbare orde

Niets voorzien
De burgemeester

Burgemeester

Gericht aan de territoriaal
bevoegde bestuurlijke directeurcoördinator

Niets voorzien

Niets voorzien

Opeising tussen overheden

