Doel

Wet van 12 mei 1927

Het de troepen mogelijk maken werken
van algemeen belang uit te voeren in
geval van ramp of ongeluk.

•
•
•
•

• Te allen tijde personen bij te staan en
goederen te beschermen
• Bij rampspoedige gebeurtenissen,
catastrofen en schadegevallen

• In vredestijd,
• bij rampspoedige gebeurtenissen,
catastrofen en schadegevallen

In gevaar verkerende personen redden,
het evacueren van personen en goederen
beschermen en plundering voorkomen.

In geval van:
• Ramp.
• Onheil.
• Of schadegeval.

Art. 2

Wet van 31 december 1963

Art. 5

Wet van 5 augustus 1992

Art. 17

Decreet van 27 juni 1996

Art. 43 §2

Decreet van 27 juni 1996

Art. 43 §3

Onheil

Wanneer

• Om gevaar te voorkomen
• of te beperken
• en om de afvalstoffen op te halen en
te vervoeren
• dit in alle veiligheid .

Instaan voor het goede verloop van de
maatregelen genomen krachtens §2

In vredestijd,
Een ramp of een ongeluk
Hoogdringendheid,
De overheden moeten de medewerking
van de troepen hebben gevraagd,

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

Wat/wie

Gereedschap, materialen en helpers

Zaken of personen

Personen en zaken.

• Krijgsmacht
• Burgerbescherming

Wanneer de aanwezigheid van afvalstoffen Bevel aan de gemeentelijke overheid om
een ernstig gevaar voor mens of milieu
alle technische en menselijke middelen aan
oplevert
te wenden voor de goede uitvoering van de
maatregelen.

Wie

Commandanten van troepen

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

De politiediensten

• De regering of
• De burgemeester

De regering

Onheil

Hoe
In principe : versturen van het
opeisingsbevel naar het college
van burgemeester schepenen.
• De gemeente voorziet zelf in de
behoeften of
• Ze verdeelt de lasten onder de
inwoners
Maar directe opeisingen zijn
mogelijk om een antwoord te
kunnen bieden op bepaalde
situaties.

Hoeveel

• Opgevorderde : boete +
ambtshalve inbezitname van
Betaling door de commandant van
roerende goederen of dieren bij
het detachement vóór het vertrek
weigering
van de troepen in de handen van • Gemeenten: boete bij weigering
de gemeenteontvanger.
of onachtzaamheid
• Bevoegde overheden : boete bij
machtsmisbruik

Nergens een procedure voorzien
in de wet

Directe betaling aan de
prestatieplichtige

Niets voorzien
Maar directe verbale betekening
aan de betrokken persoon.

Niets voorzien
Maar schadeloosstelling gewenst
in geval van opeising van
verbruiksgoederen voor de
winstderving in hoofde van de
opgevorderde

Vraag gericht aan de bevoegde
leden van de Federale Regering

Geen procedure
Maar: informatie aan de betrokken
bevolking

Strafbepalingen

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

Opeisingen?

JA

JA

JA
Artikel 422ter

Niets voorzien

Niets voorzien

Vergoeding betaald door de
regering aan de gemeente

Niets voorzien

Vraag tussen overheden

NEEN
Maar de gemeentelijke
overheden zouden kunnen
overwegen op te eisen op basis
van hun bevoegdheden

Doel

Wet van 7 december 1998

Wet van 7 december 1998

Wet van 7 december 1998

Onheil

Art. 43

Art. 43

Art. 64

Handhaven van de Openbare Orde

Handhaven van de Openbare Orde

Handhaven of herstellen van de
openbare orde

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

• Bij ramp.
• Onheil.
• Schadegeval.
• Oproer.
• Kwaadwillige samenscholingen
• Of ernstige en nakende bedreigingen
van de openbare orde.

Wat/wie

De Federale Politie

Krijgsmacht

Lokale Politie van een andere politiezone

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
Niets voorzien

De burgemeester

De Minister van Binnenlandse
Zaken

Onheil

Bovendien: openbare orde

De opgevorderde lokale Politie:
• Wordt geplaatst onder het
gezag van de burgemeester
van de gemeente waarin ze
tussenkomt.
• Treedt op onder leiding van de
bestuurlijke directeurcoördinator van de Federale
Politie of van de korpschef van
de lokale Politie
overeenkomstig artikelen 7/1 et
7/2 van de Wet op het
Politieambt.
• + Al.4

Niets voorzien

Niets voorzien

Opeising tussen overheden

