Provinciewet

Art. 128

Provinciewet

Art. 129

Wet van 5 maart 1935

Alles

Wet van 3 januari 1933

Art. 23

Wet van 28 mei 1956

Art. 10

Gouverneur: eigen bevoegdheden

Doel

Wanneer

Wat/wie

Openbare ordehandhaving

Bij inbreuk op de openbare orde

De Federale Politie

In geval van woelige samenscholingen,
oproer of gewelddadig verzet tegen de
uitvoering van de wetten of van de
wettelijke verordeningen

In geval van woelige samenscholingen,
oproer of gewelddadig verzet tegen de
uitvoering van de wetten of van de
wettelijke verordeningen

• De werking van de openbare
diensten voorzien in het belang van • In oorlogstijd,
• Ingeval het aantal vrijwillige
’s lands verdediging.
• Voorzien in ’s lands wederopbouw
dienstnemingen ontoereikend is
en in de huisvesting van de
personen die er van beroofd zijn
ingevolge oorlogsfeiten

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

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

Instaan voor het beveiligd vervoer van
ontplofbare stoffen en mengsels

In geval van oproer, staking of
ernstige bedreiging van de openbare
orde

De krijgsmacht

• Personen
• Zaken

Winkels of opslagplaatsen van wapenen of
van munitie

Voor het vervoer van springstoffen
erkende voertuigen en de bestuurders
ervan (en/of gewapend als er gevaar is
voor de orde en de veiligheid)

Wie
• Gouverneur
• Arrondissementscommissaris

• Gouverneur
• Arrondissementscommissaris

• De ministers of hun
afgevaardigden
• De gouverneurs
• De arrondissementscommissarissen
• De burgemeesters

Hoe
Vraag gericht aan de
bestuurlijke directeurcoördinator
Informeert onmiddellijk de
Minister van Binnenlandse Zaken
en de bevelhebbende officier is
gehouden gevolg te geven
(schriftelijke opeising)

Complexe procedure.
Zie Koninklijk Besluit
van 1 februari 1938

• De burgemeester
• De gouverneur

Niets voorzien
Maar directe betekening aan de
betrokken instelling

• De burgemeester
• De gouverneur

Geen procedure voorzien bij wet

Gouverneur: eigen bevoegdheden

Hoeveel

Strafbepalingen

Opeisingen?

Niets voorzien

Niets voorzien

Opeising tussen overheden

Niets voorzien

Niets voorzien

Opeising tussen overheden

Vergoeding voor de schade
bepaald door de Koning:
• Indien verwondingen in
bevolen dienst.
• Indien overleden, vergoeding
voor de weduwe, de wezen of
de ascendanten
Schadeloosstelling door de Staat
in geval de wapens of de munitie
niet
konden
worden
teruggegeven aan de eigenaar of
mochten ze beschadigd zijn

De houder van de betwiste
goederen is gehouden om te
betalen

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

Geen strafbepaling voorzien

JA

NEEN
Overbrengings- of
ontruimingsmaatregel.
Geen wil om te gebruiken

Voor de instellingen en de
chauffeurs:
• Gevangenis van 15 dagen tot
twee jaar en
• Boete van honderd Frank tot
duizend Frank

JA

